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REPÚBLICA
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INTRODUÇÃO

“Fa ça mos a re vo lu ção an tes que o povo a faça.”
Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da

“Ou mu da mos, ou se re mos mu da dos.”
Ulis ses Gu i ma rães

I – ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA

Ahis to ri o gra fia, qua se una ni me men te, di vi de a His tó ria re pu bli -
ca na como se se gue: 1) Pri me i ra Re pú bli ca, tam bém in di ca da
como Re pú bli ca Ve lha (com pre en den do os fa tos en tre 1889 e

1930); 2) Re pú bli ca Nova (re pre sen tan do os fa tos ocor ri dos en tre a Re vo -
lu ção de 30 e a ins ta la ção do Esta do Novo – 1930/1937); e 3) Re pú bli ca
Con tem po râ nea (re u nin do os fa tos que dis tam do gol pe de 1937 até nos sos
dias).1 Fa o ro, en tre ou tros, faz ter mi nar a Re pú bli ca Ve lha em 1922.2 A
ques tão é tão-só me to do ló gi ca. 

Ou tro cri té rio, igual men te vá li do, se ria o de con cer tar as re pú bli -
cas se gun do os di ver sos re gi mes cons ti tu ci o na is. Nes sa hi pó te se, te ría mos:
a) Pri me i ra Re pú bli ca (1889/1934), nela in clu í dos por tan to os re gi mes de
ex ce ção cor res pon den tes ao pri me i ro (1889/1891) e se gun do (1930/1934)
Go ver nos Pro vi só ri os; b) Se gun da Re pú bli ca (1934/1937); c) Ter ce i ra Re -
pú bli ca, ou o re gi me do Esta do Novo, ou da Cons ti tu i ção “po la ca”
(1937/1945); d) Qu ar ta Re pú bli ca, o cha ma do re gi me de 46 (1945/1964); e)
Qu in ta Re pú bli ca (1964/1988), a mi li tar, com os atos ins ti tu ci o na is, a
1 VÁRIOS AUTORES. Enci clo pé dia Mi ra dor Inter na ci o nal. São Pa u lo/Rio de Ja ne i ro: Encli clo -

pa e dia Bri tan ni ca do Bra sil Pu bli ca ções, 1976, pág. 1573 e segs.
2 Escre ve: “Na ma dru ga da de 5 de ju lho de 1922, go ver nan do Epi tá cio Pes soa e já ele i to

Artur Ber nar des, os dis pa ros do For te de Co pa ca ba na anun ci am o fim da Re pú bli ca
Ve lha” (FAORO, Ray mun do. Os do nos do po der. Por te Ale gre: Glo bo, 1975, pág. 663). 



“Cons ti tu i ção” con gres su al de 1967, a Emen da nº 1, de 17 de ou tu bro de
1969, di ta da pela jun ta mi li tar, e as emen das sub se qüen tes, até a Cons ti -
tu in te de 1987; e, fi nal men te, f) Sex ta Re pú bli ca, ini ci a da com a Cons ti -
tu i ção de 1988. 

Para os efe i tos des ta obra e ten do em vis ta sim ples men te a dis tri -
bu i ção dos do cu men tos se le ci o na dos, usa mos dos se guin tes cri té ri os: 1) Pri -
me i ra Re pú bli ca (1889/1930); 2) a Re vo lu ção de 30 e o Go ver no Pro vi só rio
(1930/1934); 3) Se gun da Re pú bli ca (1934/1937); 4) o Esta do Novo de
Var gas (1937/1945); e 5) Ter ce i ra Re pú bli ca (1945/1964), an te ce den do a
Qu ar ta Re pú bli ca, do re gi me mi li tar de abril de 1964 a mar ço de 1985. 

Expli que mos os cri té ri os que pre si di ram esta in tro du ção. 
O pri me i ro pe río do de aná li se (I) é aque le que vem do fato his tó -

ri co da pro cla ma ção e nos che ga até a con so li da ção do gol pe de es ta do que
der ru bou Was hing ton Luís, com a en tre ga – in ter me di a da por uma jun ta
mi li tar, frus tra da men te opor tu nis ta – a, do po der ao che fe vi to ri o so do mo -
vi men to, que a his to ri o gra fia, tam bém qua se una ni me men te, clas si fi ca ria
como “Re vo lu ção”3 de 1930. Esse pe río do, po rém, não sig ni fi ca, na con ti nu i -
da de cro no ló gi ca, uma con ti güi da de his tó ri ca; nele des ta ca mos, como te mas
a exi gir aná li se par ti cu lar, não ne ces sa ri a men te nes ta or dem: (1) a con so li -
da ção do gol pe de 1889; (2) a con so li da ção pre si den ci a lis ta com a re pú bli ca
da es pa da, en tre um e ou tra; (3) o epi só dio do en ci lha men to; (4) a fra u de da
de mo cra cia re pre sen ta ti va; (5) a emer gên cia da po lí ti ca dos go ver na do res e,
no seu des do bra men to, a po lí ti ca do café-com-le i te; (6) os sur tos mi li ta res e
o te nen tis mo (1922, 1924, 1925, 1935 e o Putsch in te gra lis ta de 1938); (7)
a in ci dên cia do do cu men to fal so como agen te do fato his tó ri co – as car tas
fal sas con tra Ber nar des e, pos te ri or men te, o “Pla no Co hen” (Góis Mon te i -
ro/Mou rão Fi lho) e a “Car ta” Bran di (Car los La cer da) con tra João Gou lart.

Tra ta re mos em uma ou tra uni da de (II) do pe río do his tó ri co que
vai de 1930 (“Re vo lu ção” des se ano) à ins ti tu i ção do Esta do Novo (1937).
Nes se pe río do, es tu da re mos: 1) a ins ta la ção do re gi me de 3 de ou tu bro de
1930 e o Go ver no Pro vi só rio; 2) o le van te pa u lis ta de 1932; e 3) a Cons ti -
tu in te de 1933 e a rá pi da vi gên cia da Car ta in tem pes ti va men te de mo crá ti ca
de 1934. 

A uni da de ou pe río do seguinte (III) será o re gi me de 1937/1945,
o Esta do Novo, que se ini cia com a de cre ta ção da Car ta de 1937, em 10 de
no vem bro da que le ano, en cer ran do-se com a vi a gem do di ta dor ao seu exí lio
de Itu e a pre si dên cia in te ri na de José Li nha res. 

28 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral

3 Nes se sen ti do, en tre ou tros, Sô nia Re gi na de Men don ça (”Esta do e so ci e da de”. In:
LINHARES, Ma ria Ieda. His tó ria ge ral do Bra sil. Rio de Ja ne i ro: Cam pus, [s.d], pág. 229). 



Se gue-se (IV) o que nor mal men te cha ma mos de re gi me de mo crá -
ti co de 1946 (1946/1964), que, para nos sos efe i tos, co me ça com (1) a pos se
do ge ne ral Du tra (cujo go ver no iden ti fi ca re mos como a pri me i ra re a ção con -
ser va do ra) e a ele i ção da Cons ti tu in te; es tu da re mos ain da (2) o se gun do go -
ver no Var gas e as ir rup ções gol pis tas de agos to de 1954 e no vem bro de
1955; (3) a mo der ni za ção con ser va do ra de Jus ce li no Ku bits chek; (4) o go ver -
no Jâ nio e a cri se pro vo ca da pela sua re nún cia; e, fi nal men te, (5) o go ver no
Jan go, o par la men ta ris mo e a res ta u ra ção pre si den ci a lis ta, a de po si ção do
go ver no cons ti tu ci o nal e a edi ção do Ato Insti tu ci o nal, pela jun ta mi li tar
que se auto-imi ti ra no po der. Nes se pon to, no gol pe mi li tar de 1964, ces sa a
pes qui sa do cu men tal, pre ser van do aque le mí ni mo de dis tan ci a men to que
se pa ra ou deve se pa rar o en sa io do co men tá rio es cri to ain da sob o ca lor dos
fa tos, ou de suas con se qüên ci as. 

O úl ti mo pe río do (V), para os efe i tos tão-só des ta in tro du ção,
ins ta la-se com aque le ato ina u gu ral da di ta du ra, com ple ta do me di an te a ele i -
ção, pelo Con gres so “de pu ra do”, do novo pre si den te da Re pú bli ca, o ma re -
chal Hum ber to de Alen car Cas te lo Bran co, o pri me i ro do man da ri na to mi li -
tar que go ver na ria o país até mar ço de 1985. Seu ter mo co in ci de com a dis -
so lu ção das es pe ran ças sim bo li za das no dis cur so que Tan cre do Ne ves es cre -
ve ra para pro nun ci ar du ran te a pos se que não pôde ha ver. 

Fi ca rá para ou tros tem pos, que hão de vir, a crô ni ca da Nova
Re pú bli ca, com os go ver nos a par tir de José Sar ney, as pri me i ras ele i ções
por su frá gio di re to para pre si den te des de 1960, a se gun da re a ção con ser va do ra, 
o pri me i ro im pe ach ment, o Pla no Real.

II – A COMPOSIÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DO PAÍS

“Se há co i sa cer ta é que num fu tu ro re mo tís si mo
o pro pri e tá rio de ter ra será um ente tão mi to ló gi co

quan to o pro pri e tá rio de ho mens.”
Jo a quim Na bu co

Sér gio Bu ar que de Ho lan da abre o Ca pí tu lo VII de sua obra clás -
si ca com a se guin te afir ma ção: “Se a data da Abo li ção mar ca no Bra sil o fim 
do pre do mí nio agrá rio, o qua dro po lí ti co ins ti tu í do no ano se guin te quer
res pon der à con ve niên cia de uma for ma ade qua da à nova com po si ção so ci al.”4 

Ora, sa be mos que os pou cos ato res do 15 de No vem bro ti nham
atrás de si uma ali an ça for ma da por gran des pro pri e tá ri os e ex-es cra vo cra tas,

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  29

4 HOLANDA, Sér gio Bu ar que de. Ra í zes do Bra sil. Rio de Ja ne i ro: José Olím pio Edi to ra,
1971, pág. 126.



in te lec tu a is, par te das For ças Arma das – isto é, do Exér ci to, pois a Ma ri nha 
é uma au sen te si len ci o sa. A pri me i ra Cons ti tu i ção so fre rá a in fluên cia des ses
in te res ses que do mi na rão a Re pú bli ca até pelo me nos 1930. 

Na Pri me i ra Re pú bli ca, ou Re pú bli ca Ve lha, re i na rão as oli gar -
qui as re gi o na is, e, com elas, os go ver na do res, ar ri ma dos nos “co ro néis”,
con tro la rão o po der cen tral, me di an te va ri a das po lí ti cas e um acor do como
eixo: o pac to café-com-le i te, tí tu lo de fan ta sia do pac to que di vi dia o po der
en tre os gran des pro pri e tá ri os de São Pa u lo e Mi nas Ge ra is.

A pre sen ça dos in te res ses agrá ri os na Re pú bli ca é de tal mon ta
que Ra i mun do Fa o ro che ga a vê-la como mais sig ni fi ca ti va que a cu ra te la
mi li tar ins ta la da des de o pri me i ro mo men to.5 Em 1920, a agri cul tu ra ain da
con ti nu a va como o prin ci pal se tor da eco no mia, ocu pan do 66,7% da po pu la -
ção ati va,6 e o café era o nos so gran de pro du to de ex por ta ção, res pon den do,
na dé ca da 1920/1930, por nada me nos que 69,7% do to tal. 

Em 1925, pas sa dos trin ta e sete anos da Abo li ção e do que de ve -
ria ter sido o “fim do pre do mí nio agrá rio”, o café con tri bu ía com 75% e, em
1929, com 70,9% do to tal de nos sas ex por ta ções. Como su por que o po der re -
fle ti ria algo dis tin to dis to? 

De 1886 a 1890, pe río do que nos pa re ce cru ci al para a aná li se da in -
fluên cia do fim do es cra vis mo na pro du ção agrí co la, to man do por base a la vou -
ra ca fe e i ra, de lar go em pre go de mão-de-obra e de mão-de-obra es cra va, ti ve mos, 
como se se gue, o de sen vol vi men to da pro du ção/ex por ta ção por sa cas:

ANO MILHÕES
 DE SACAS

1886 6,0
1887 3,3
1889 5,5
1890 5,0

Em 1889/1890, anos pro vá ve is da ma i or in ci dên cia pos sí vel do 
13 de Maio so bre aque la la vou ra, o va lor ex por ta do em mil-réis e li bras
se ria o ma i or do de cê nio. Em 1885, nada me nos que 40% des sa pro du ção
eram pa u lis tas; à de ca dên cia da pro du ção do Vale do Pa ra í ba flu mi nen se,
cor res pon de o cres ci men to da pro du ção pa u lis ta, que, já em 1890, res pon dia
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5 Escre ve ele: “O pe ca do ori gi nal do re pu bli ca nis mo não será, como re pe ti da men te se
de nun ci ou, a pre sen ça mi li tar, mas o agra ris mo” (ob. cit., pág. 608). 

6 “Na ver da de, su pe ra da a es cra vi dão [...], o a que as sis ti mos é pas sa gem, em par ti cu lar na
agro ex por ta ção, para di ver sos ti pos de re la ções não ca pi ta lis tas de pro du ção (par ce ria,
co lo na to, mo ra dor, etc)” (In: FRAGOSO, João Luís. O im pé rio es cra vis ta e a re pú bli ca dos
plan ta do res. Apud: LINHARES, Ma ria Ieda. Ob. cit, p. 131 e segs).



por mais da me ta de da pro du ção na ci o nal. Cres ce com a ex tin ção da
mão-de-obra es cra va. 

To dos sa be mos, hoje, que o cha ma do boom da que le fi nal/iní cio
de sé cu lo, como um ou tro de ter mi na do “mi la gre” to ni tru a do mu i tas dé ca -
das de po is, era fogo-fá tuo, sem pés na re a li da de, e os que nele tan to acre di ta -
ram ter mi na ri am atro pe la dos pelo en ci lha men to.7 Em qual quer hi pó te se, po -
rém, o de sem pe nho da eco no mia, no pe río do, de i xa à mín gua de com pro va -
ção ob je ti va qual quer de sen vol vi men to teó ri co ten den te a de mons trar o fim
da pre e mi nên cia agrá ria.

Den tre os que acre di ta vam em ver, na que les da dos, o nas ci men to 
de uma so ci e da de ca pi ta lis ta, fun da da no de sen vol vi men to in dus tri al, apar -
tan do o país das amar ras do agra ris mo, es ta va o Rui Bar bo sa de 1890, que,
en tu si as ma do, pode ter-se de i xa do con ta mi nar pela fe bre da pra ça, útil aos
que ne ces si ta vam da que le cli ma de eu fo ria ar ti fi ci al para ven der pa péis sem
va lor real, mas tam bém ino cen te men te útil para ci men tar a tese da dis po ni -
bi li da de de ca pi ta is na ci o na is pri va dos para o fi nan ci a men to do sur to in dus -
tri a lis ta, sem o qual o país ana crô ni co ja ma is acer ta ria o pas so com a His tó -
ria. Não é fe nô me no bis sex to, en tre os teó ri cos, con fun dir a re a li da de ob je ti -
va com a re a li da de ne ces sá ria para a jus ti fi ca ti va da for mu la ção teó ri ca. 

O en ci lha men to da ria fim aos so nhos e às fan ta si as, tra zen do-nos 
do mun do má gi co da ri que za sur pre en di da para a po bre za do país real, tar -
di a men te agro ex por ta dor. A res sa ca é qua se sem pre o pre ço da em bri a guez.
Vol ta re mos ao tema se gui da men te. 

Da que le 1888 até aqui, teve o país seis cons ti tu i ções po lí ti cas,
duas de las ou tor ga das por go ver nos au to ri tá rio-ab so lu tis tas, que tudo po di -
am. Ne nhum de les to cou na con cen tra ção fun diá ria. Aca so? Fe nô me no iso -
la do? A Cons ti tu i ção de 1988, es cri ta por um país já in dus tri a li za do, oi ta va 
ou nona ou dé ci ma ma i or po tên cia do mun do ca pi ta lis ta, se ria, em mu i tos
as pec tos, so ci a is e eco nô mi cos, avan ça da; avan ça da até de ma is para al guns
gos tos, pois, ime di a ta men te à sua pro mul ga ção, en se ja ria uma cam pa nha
con cer ta da vi san do à re vo ga ção de seus “ex ces sos”, cam pa nha que, ade ma is
do con cur so da que las fon tes e da que les in te res ses de sem pre, teve e tem, no
mo men to em que es cre ve mos, o con cur so pri vi le gi a do de dois pre si den tes da
Re pú bli ca, um dos qua is, pre si den te con tem po râ neo da Cons ti tu in te, tudo
fez e de to dos os re cur sos lan çou mão para in flu ir no tex to em ela bo ra ção.
Pois essa Cons ti tu i ção, as sim avan ça da, re cua quan do lhe cabe dis ci pli nar a
pro pri e da de ru ral. 

A que atri bu ir tudo isso? 
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7 Ver adi an te.



O novo re gi me, de es pe ci al após a re pú bli ca da es pa da, ca rac te -
ri zar-se-á pela he ge mo nia dos in te res ses agrá ri os, sob a li de ran ça dos ca fe i -
cul to res pa u lis tas. A pre si dên cia Pru den te de Mo ra is será, nes se sen ti do,
um mar co: com ela se ins ta la a pri va ti za ção do Esta do, que as sim che ga ria
aos nos sos dias, mo no po li za do pe los in te res ses das for ças do mi nan tes o
plan ta ci o nis mo, cu jas ra í zes es tão na pos se da ter ra, os pe cu a ris tas mi ne i ros, os 
ca fe i cul to res pa u lis tas, do mi nan te men te. 

Um país, tra gi ca men te sui ge ne ris, que iria, sur pre so, ser in for -
ma do pe las fo lhas ca ri o cas do dia 16 de no vem bro de que o re gi me po lí ti co
mu da ra de nome, man ten do in tac tas suas es tru tu ras eco nô mi cas e so ci a is.

Em 1823, de uma po pu la ção de 3.960.866 ha bi tan tes, 2.813.351
eram pes so as li vres e 1.145.515 es cra vos. Em 1830, para uma po pu la ção to tal
de 5.340.000 ha bi tan tes, 1.347.000 eram bran cos, 2.017.000 ne gros,
1.748.000 mes ti ços e 228.000 ín di os. Essa po pu la ção sal ta ria, em 1854, para 
7.677.800 in di ví du os. Em 1867, de uma po pu la ção to tal de 11.780.000
ha bi tan tes, 9.880.000 são pes so as li vres, 500.000 sil ví co las. A po pu la ção
es cra va ca i ria para um pou co mais de um mi lhão e meio em 1872. 

De 1835 a 1890, ape sar do trá fi co, a po pu la ção es cra va per ma ne ce a 
mes ma, em tor no de dois mi lhões de se res (1835: 1.987.000; 1890: 2.097.426),
en quan to a po pu la ção bran ca sal ta de 845.000 para 6.302.198, e a de mes ti ços
de 628.000 para 4.638.495.8 De 1818 para 1872, a po pu la ção es cra va di mi nu i -
ria ain da mais, de 40,7% para 15,21%.9 Nes se ano – quan do já pa re ce de fi ni ti -
vo o oca so da aris to cra cia ca na vi e i ra, cujo po der se as sen ta ra na agri cul tu ra
pré-ca pi ta lis ta do Nor des te –, te ría mos uma po pu la ção to tal de 9.930.478 ha bi -
tan tes, 8.419.672 ho mens e mu lhe res li vres e 1.510.806 es cra vos.10

A de ca dên cia des sa eco no mia, para a qual tan to se amol da va a
ex plo ra ção es cra vo cra ta – o que não se re pe tia por ra zões ób vi as na eco no mia
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8 BRASIL. Re cen se a men to do Bra sil (1920). Rio de Ja ne i ro: Di re to ria Ge ral de Esta tís ti ca, 1922, 
p. 334 e segs. Na in tro du ção (”O povo bra si le i ro e sua evo lu ção”), Oli ve i ra Vi a na, con si -
de ran do es tes nú me ros, ob ser va que, em bo ra das duas “ra ças in fe ri o res” ain da se con ser -
vem vul to sos con tin gen tes, “[…] o co e fi ci en te da raça bran ca ele va-se cada vez mais em
nos sa po pu la ção”. Escre ve: “Os ne gros, que en tram em nos so país numa mé dia anu al de
40.000, for mam, em 1835, uma po pu la ção de cer ca de 2 mi lhões de in di ví du os. De po is de
1850, com a lei da pro i bi ção do trá fe go ne gre i ro, ces sa com ple ta men te a nos sa im por ta ção 
de afri ca nos. Des de aí, o au men to da po pu la ção ne gra so men te po de ria vir do cres ci men -
to na tu ral da mas sa cri ou la; ora, como ve re mos de po is, esse cres ci men to é nulo, por que,
ape sar de sua fe cun di da de, o ín di ce de mor ta li da de do homo afer  sob o nos so cli ma é mu i to
alto (...)”.

9 LINHARES, Ma ria Ieda. Ob. cit., p. 209.
10 Fon tes : SKIDMORE, Tho mas E. Pre to no bran co. Rio de Ja ne i ro: Paz e Ter ra, 1976, p. 57; e

BRASIL. Re cen se a men to do Bra sil. Ed. cit., p. 407 e segs. Tra ba lhan do com da dos do cen so
de 1872, Lin coln de Abreu Pena (Uma his tó ria da Re pú bli ca. Rio de Ja ne i ro: Nova Fron te i ra, p.
46) in for ma que, na que le ano de 1872, a po pu la ção li vre já re pre sen ta va 94,5% da po pu la ção.



do pas to re io11 –, des via a mão-de-obra ne gra para as pro vín ci as do Sul, es pe -
ci al men te Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, acom pa nhan do, pelo Vale do Pa ra í ba, 
o ca mi nho da la vou ra do café. Nes se 1872, os “ca ti vos re pre sen ta vam so men te
14,30% da mão-de-obra da pro vín cia; no Cen tro-Oes te (Go iás e Mato Gros so),
a po pu la ção ser vil não pas sa va de 7,8% do nú me ro to tal de ha bi tan tes
na que le mes mo ano; por fim, no Rio Gran de do Sul, o con tin gen te es cra vo sig -
ni fi ca va, em 1883, 8,9% da po pu la ção to tal”.12 Ain da en tre 1872 e 1886, a
cer ca de dois anos da abo li ção to tal, o nú me ro de es cra vos pro du ti vos, isto é,
com ida de en tre 13 e 40 anos, no Rio de Ja ne i ro, cai em 8,6%. 

Por vol ta de 1860, o Nor des te con cen tra va 50% da po pu la ção es -
cra va do país; em 1887, essa ci fra des cam ba ria para 28%. Entre 1885 e
1888, em Per nam bu co, fo ram al for ri a dos algo como 21 mil es cra vos, 40%
dos qua is ha vi am com pra do a li ber da de por pra zo va riá vel en tre dois e três
anos de tra ba lho para o an ti go se nhor, a tí tu lo de in de ni za ção.13 

Os que mu i to as so ci am o ato for mal da abo li ção de 1888 – e são
tan tos! – ao rom pi men to dos gran des fa zen de i ros com a Co roa de vem tam -
bém ob ser var que, a par tir de 1870 – ano em que co me çam igual men te a
dar si na is de es go ta men to as ter ras do Vale do Pa ra í ba flu mi nen se, anun -
ci an do ali a der ro ca da da eco no mia do café –, o pro ces so de ex tin ção do re -
gi me es cra vis ta já es ta va em mar cha. Eis uma ob vi e da de que pre ci sa ser
pos ta de ma ni fes to. Nes se sen ti do, a Lei Áu rea, uma sa tis fa ção do Impé rio, 
ca ren te de opi nião pú bli ca, à clas se mé dia ur ba na em emer gên cia, 14 veio
“[…] mais san ci o nar uma si tu a ção de fato, para a qual apre sen ta va a úni -
ca sa í da, do que cri ar con di ções para a aber tu ra de uma nova fase. A con -
se qüên cia po lí ti ca ime di a ta da lei era ape nas no sen ti do de que o se nhor de
es cra vos fi ca va im pe di do de re cor rer à au to ri da de para exer cer seu di re i to
de au to ri da de so bre ou tra cri a tu ra. Ora, esse di re i to já es ta va an te ri or men te 
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11 A po lí ti ca gra du a lis ta do Impé rio, as pres sões in gle sas, a de ca dên cia da eco no mia ca na vi e i ra, 
o pas to re io sem es ta bu la ção, in dús tria do ho mem li vre, e as se cas cí cli cas, ade ma is de
apres sar a abo li ção nes ses es ta dos, trans for mam o Nor des te em for ne ce dor subs ti tu ti vo
da Áfri ca, em face da pro i bi ção do trá fi co, para a la vou ra do su des te do país. Lem bre mos
uma vez mais que o tran ca men to do por to de For ta le za ti nha por ob je ti vo exa ta men te
isto: im pe dir o em bar que de es cra vos ven di dos para os fa zen de i ros do Sul. Em 1872, a
po pu la ção do Ce a rá era de 689.773 pes so as li vres e 31.913 es cra vos; por tan to 4,4%. E só
faz di mi nu ir, em ter mos re la ti vos e ab so lu tos. Em 1884, ano em que a pro vín cia de cla ra
abo li da a es cra va tu ra, o Ce a rá”, se gun do Ra i mun do Gi rão (Pe que na his tó ria do Ce a rá.
For ta le za: Ed. Insti tu to do Ce a rá, 1962, p. 225), pos su ía 16 mil es cra vos.

12 FRAGOSO, João Luís. O im pé rio es cra vis ta e a re pú bli ca dos plan ta do res. In: LINHARES,
Ma ria Ieda. Id., ib., p. 133.

13 Id., ib.
14 Cf. TORRES, João Ca mi lo de Oli ve i ra. Inter pre ta ção da re a li da de bra si le i ra. Rio de Ja ne i ro:

José Olím pio Ed., 1969, p. 72. A pro pó si to da for ma ção da clas se mé dia bra si le i ra, ver
DIEGUES JR., M. Ra í zes cul tu ra is do Bra sil.  [s.n.]. Rio de Ja ne i ro. 1960. p. 79-80.



de te ri o ra do”.15 Úni co fato re le van te a as si na lar, se gun do en ten de mos, é a
in dis po ni bi li da de de fun dos para in de ni zar os es cra vo cra tas – mo ti vo de
de ba tes no Par la men to –, mes mo ela, em sua im por tân cia, re la ti vi za da
pelo pro ces so gra du a lís ti co da abo li ção, exa us ti va men te de mons tra do e
re co nhe ci do una ni me men te. Mas, de ou tra par te, man ti da a es tru tu ra
fun diá ria da ter ra, era im pos sí vel le var o ca pi ta lis mo aos gro tões, e, as sim, a 
ques tão do tra ba lho não en con tra ria so lu ção, em bo ra es ti ves se re mo vi do o
obs tá cu lo opos to ao de sen vol vi men to do tra ba lho li vre.16 Di ga mos ago ra o
que te re mos de re pe tir por mais de uma vez: o fim do es cra vis mo não re -
pre sen tou, en tre nós, ipso fac to, a in tro du ção de re la ções ca pi ta lis tas de
pro du ção no cam po. Per ma ne ce o des com pas so his tó ri co de nos sa eco no -
mia dis rít mi ca…

Fin do o es cra vis mo, o sis te ma ru ral cri a rá “al ter na ti vas” ao ca -
pi ta lis mo, como a fi gu ra do “mo ra dor”, uma re cor rên cia do ab so lu tis mo
agrá rio a re lem brar a ser vi dão. Esse ar ti fí cio man ti nha (e man tém!) na
ter ra uma mão-de-obra não as sa la ri a da, mas à dis po si ção do se nhor da ter -
ra, me di an te vá ri os ex pe di en tes en con tra dos para sua re mu ne ra ção; a base, 
po rém, era sem pre a ter ra, far ta e ba ra ta, que pos si bi li ta va abrir es pa ço ao
“mo ra dor” para le van tar seu ca se bre de pau-a-pi que e teto de pa lha, e
plan tar em tor no dele, mes mo nas áre as de mo no cul tu ra, sua pe que na la -
vou ra e cri a ção de sub sis tên cia.

A paga era o tra ba lho gra tu i to para o se nhor du ran te um, dois,
três dias por se ma na, a par ti ci pa ção do se nhor da ter ra no pro du to da la -
vou ra, a me a ção, o aten di men to dos ser vi ços do més ti cos pelo con tin gen te
fe mi ni no fa mi li ar, que qua se sem pre in clu ía o di re i to de per na da, etc.
Tudo, me nos re la ções ca pi ta lis tas. O bra ço ex-es cra vo pro cu ra fu gir da
ter ra, que lhe lem bra o eito. Será essa uma das fon tes dos ca mi nhos que se -
rão pal mi lha dos na di re ção das ci da des. So lu ção ha ve rá nos gran des cen -
tros de mo grá fi cos, onde a in dús tria vai en con trar mão-de-obra far ta e ba -
ra ta nas mas sas já mar gi na li za das: “Há, as sim, uma frus tra ção no sen ti do 
em que foi en ca mi nha do o pro ble ma. A abo li ção não era uma so lu ção eco -
nô mi ca, des de que não ha via con di ções para que o mer ca do de tra ba lho ab -
sor ves se a mas sa an tes es cra vi za da. Era uma so lu ção po lí ti ca, que cor res -
pon dia a li qui dar um ins ti tu to ana crô ni co, sem pre ju í zo para a clas se pro -
pri e tá ria, to ma da em con jun to. Tan to não hou ve, em con jun to, o pre ju í zo,
que as pre vi sões ca tas tro fis tas não se re a li za ram. O far do da es cra vi dão foi 
lar ga do na es tra da pela clas se do mi nan te. Tor na ra-se de ma si a do one ro so
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15 SOBRÉ, Nel son Wer neck. For ma ção his tó ri ca do Bra sil. São Pa u lo: Bra si li en se, p. 251.
16 PRADO JR, Caio. His tó ria eco nô mi ca do Bra sil. São Pa u lo: Bra si li en se, 1973, p. 207.



para que ela o car re gas se.”17 Sai o es cra vo, en tra o ser vo. Re cla mar de
quê?18 

Pou cos anos pas sa dos, na pri me i ra fase do go ver no De o do ro,
to dos vi ve ri am a eu fo ria dos gran des ne gó ci os, das gran des jo ga das, da que les
en ri que ci men tos que se fa zem da no i te para o dia. Algo como a sen sa ção que 
al guns bra si le i ros vi ve ri am nos mo men tos áu re os do Pla no Cru za do. 

Na que le en tão era o Pla no Rui Bar bo sa, mais pic tó ri co, mes mo 
por que mais ori gi nal em face de seus su ce dâ ne os, com a ex plo são das bol -
sas. Até o en ci lha men to. A Re pú bli ca, nada obs tan te o ca rá ter da com po -
si ção de po der que lhe dava sus ten ta ção, e das con ces sões que fora obri ga -
da a fa zer, “[…] de sen ca de a va um novo es pí ri to e tom so ci al bem mais de 
acor do com a fase de pros pe ri da de ma te ri al em que o país se en ga ja ra”,
sig ni fi can do a su pe ra ção de uma su pe res tru tu ra ide o ló gi ca ana crô ni ca
que con ti nha as for ças pro du ti vas já em fran ca ex pan são: “Inver sa men te, 
o novo es pí ri to do mi nan te, que terá que bra do re sis tên ci as e es crú pu los
po de ro sos até ha via pou co, es ti mu la rá ati va men te a vida eco nô mi ca do
país, des per tan do-a para ini ci a ti vas ar ro ja das e am plas pers pec ti vas. Ne -
nhum dos fre i os que a mo ral e a con ven ção do Impé rio an te pu nham ao es -
pí ri to es pe cu la ti vo e de ne gó ci os sub sis ti rá; a am bi ção do lu cro e do en ri -
que ci men to con sa grar-se-á como um alto va lor so ci al. O efe i to dis so so bre a
vida eco nô mi ca não po de rá ser es que ci do nem su bes ti ma do (…).”19 Até o
en ci lha men to. 

Em 1884, a po pu la ção es cra va era de 1.240.806 in di ví du os, con -
tra 723.519 em 1887, um ano an tes do ato ju rí di co da Abo li ção.20 Em 1871,
a po pu la ção es cra va era de 1.683.864 in di ví du os.21 A po pu la ção bra si le i ra
sal ta de cer ca de 10 mi lhões em 1872 para 14 mi lhões em 1889. Em 1900
éra mos 17.318.554 e em 1920 se ría mos 30.635.605 ha bi tan tes. O Rio de Ja -
ne i ro pula de 691.565 ha bi tan tes em 1900 para 1.896.999 em 1939. O re gi -
me da Re vo lu ção de 30 go ver na rá um país com 34 mi lhões de ha bi tan tes.
No pri me i ro ano re pu bli ca no, 24% da po pu la ção re si di am em ci da des. Em
1920 já se ri am 51%. Em 1883, nas três mais im por tan tes pro vín ci as pro du -
to ras de café (São Pa u lo, Mi nas Ge ra is e Rio de Ja ne i ro), 52,% da po pu la ção 
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17 Idem, ib., p. 253
18 “A po pu la ção li vre, mas po bre, não en con tra va lu gar al gum na que le sis te ma, que se

re du zia ao bi nô mio ‘se nhor e es cra vo’. Quem não fos se es cra vo e não pu des se ser se nhor
era um ele men to de sa jus ta do, que não se po dia en tro sar nor mal men te no or ga nis mo
eco nô mi co e so ci al do país.” (PRADO JÚNIOR, Caio. Ob. cit. p. 198.)

19 Ob. cit., p. 209.
20 C. CONRAD, Ro bert. The Des truc ti on of Bra zi li an Sla very (1850/1888). Uni ver sity of Ca li for nia. 

[s.d.], p. 285.
21 SMITH, T. Lynn. Bra zil, Pe o ple and Insti tu ti on. Ba ton Rou ge: Lou si a na Sta te Uni ver sity, 1954.



es cra va lo cal vi vi am em mu ni cí pi os não ca fe e i ros.22 Qu an do se ins ta la o
Go ver no Pro vi só rio, o to tal da cir cu la ção fi du ciá ria (no tas de ban co, pa -
pel-mo e da etc.) era su pe ri or a 211.000 con tos (cer ca de 528 mi lhões de fran -
cos, co ta da essa mo e da a 400 réis), ci fra que em se tem bro de 1890 sal ta ria
para 298.000 con tos ou 745 mi lhões de fran cos. Por vol ta de 1893, essa ci -
fra era algo como 800.000 réis, ou 2 bi lhões de fran cos.23

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – 1808/1950
        ANO       POPULAÇÃO

 1808 2.419.406
 1823 3.960.866
1830 5.340.000
1854 7.677.800
1872 9.930.478
1890    14.333.915
1900 17.318.556
1920 30.635.605
1940    41.565.083

1950     52.645.479
Fon tes: Re cen se a men to do Bra sil, 1920, I, p. 403-21, Si nop se pre li mi nar do 

cen so de mo grá fi co e  Re cen se a men to ge ral do Bra sil. 1950, p. 1.

Ha vi am fa lha do to das as pre vi sões ca tas tro fis tas em tor no das con -
se qüên ci as da abo li ção da es cra va tu ra. Obser vou-se mes mo uma ines pe ra da
pros pe ri da de nos anos 1888/89, de que é con clu si vo, su po mos, o fato de o câm -
bio ha ver ex ce di do ao par. Ao con trá rio do caos anun ci a do, a as si mi la ção eco nô -
mi ca, in clu si ve da la vou ra do café, aque la que mais in ten sa men te em pre ga va
mão-de-obra es cra va. Mes mo esta, como ob ser va Caio Pra do Jr., con ser var-se-ia 
pro du zin do no mes mo rit mo de sem pre, “[…] se não em rit mo mais ace le ra do,
sob o re gi me do tra ba lho li vre de imi gran tes eu ro pe us”. Assi mi la ção, to da via,
que não po de rá ter sido fá cil pelo novo bra ço pro du ti vo, obri ga do a um “[…]
com pro mis so de que re sul ta ria um tipo de re la ções de tra ba lho que, sem se rem
ser vis, con ser va rão tra ços acen tu a dos do re gi me abo li do. E será essa, aliás, uma 
das prin ci pa is fon tes de con tra di ções eco nô mi cas e so ci a is da fase que se se gui -
rá”,24 pos ter gan do a efe ti va prá ti ca de re la ções ca pi ta lis tas.

Estru tu ra ana crô ni ca, seja do pon to de vis ta po lí ti co, seja do pon to 
de vis ta ad mi nis tra ti vo, o Impé rio, re a ci o ná rio pelo ân gu lo das ins ti tu i ções,
con ser va dor pelo pris ma ide o ló gi co, lega à Re pú bli ca uma na ção ain da
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22 A fon te, quan do não in di ca da ou tra, é BRASIL. Re per tó rio Esta tís ti co do Bra sil. IBGE, 1986. 
23 Cf. OLIVEIRA LIMA. “Sete anos de Re pú bli ca no Bra sil (1889/1896)”. In: PORTO, Ma nu el

Ernes to Cam pos. Ob. cit., p. 48.
24 PRADO JR, Caio. Ob. cit., p. 202.



por fa zer-se. O re gi me da mo no cul tu ra e do tra ba lho es cra vo cri a ra, com a
eco no mia pa tri ar cal, a qual mal tran si ta va do ex tra ti vis mo para a cul tu ra,
uma so ci e da de ar ti fi ci al men te aris to crá ti ca, afe i ta às ren das e de sa fe i ta ao em -
pre en di men to – fun ção do Esta do, que no en tan to per ma ne ce ria li be ral –, à
es pe ra do mi la gre de um ca pi ta lis mo sem ris co e sem con cor rên cia, que só
de pen des se do tra ba lho ex plo ra do e so bre-ex plo ra do para pro du zir lu cros. No
in te ri or, a plan ta ti on; nas ci da des, o co mér cio de mi u de zas e o gran de
co mér cio – os ar ma zéns da pra ia –, que vi via do atra so do in dus tri a lis mo.
Nada obs tan te os es for ços que vi nham de 1850, pe que no e ir re le van te era o
que se po de ria cha mar de par que in dus tri al na úl ti ma dé ca da do sé cu lo. 

O sis te ma viá rio ti nha já al gu ma den si da de. As es tra das de fer ro, 
li gan do os cen tros de pro du ção aos por tos, so ma vam 9.000 km de li nhas em
trá fe go, e 1.500 em cons tru ção. Já éra mos, po rém, um país com mais de 8
mi lhões de qui lô me tros qua dra dos. Em 1864, San tos – por to de sa í da da
gran de pro du ção – es ta va li ga da, por fer ro via, ao pla nal to pa u lis ta. A li ga -
ção Jun di aí–San tos faz-se a par tir de 1867 e che ga rá à ca pi tal pa u lis ta em
1877. Em 1882, é ina u gu ra da a li ga ção en tre Cu ri ti ba e o por to de Pa ra na -
guá. Os ca mi nhos, to dos os ca mi nhos, são to dos as sim, de man dan do ao por to,
onde se dão as tro cas de ma té ri as-pri mas por ma nu fa tu ra dos. 

Em 1811, o café é o sex to pro du to de ex por ta ção e par ti ci pa com
1,8% do to tal de pro du tos de sa í da do Bra sil. Em 1813, sua ex por ta ção ron -
da as 10 mil ar ro bas. Já em 1830, em ple no ci clo de sua pro du ção, ini ci a do
em 1826, o café ocu pa o ter ce i ro lu gar da pa u ta bra si le i ra, pre ce di do ain da
pelo açú car e o al go dão.25 São Pa u lo, que em 1865 res pon dia por ape nas 6%
das ex por ta ções bra si le i ras, em 1875 pro du zi ria 800 mil sa cas de café, 1,2
mi lhão em 1880 e 2,4 mi lhões em 1885, con tra 5,5, 4,1 e 5,9 mi lhões de sa -
cas da pro du ção na ci o nal na que les anos, res pec ti va men te. Em 1873, nada
me nos de 75% do im pos to adu a ne i ro têm ori gem no café. 

Li ga da a la vou ra ao li to ral, a na ve ga ção ar ti cu la va as ca pi ta is en tre
si, do Pará ao Rio Gran de do Sul, e o país com o res to do mun do, atra vés
das li nhas in ter na ci o na is. A na ve ga ção in ter na per cor ria qua se to das as
ba ci as, des de a ama zô ni ca, a mais ex ten sa, che gan do de Be lém até Ta ba tin ga,
às mar gens do Peru; des cen do pelo oes te no sen ti do sul, pe las ba ci as do Pra ta,
Pa ra ná e Pa ra guai, li ga va Mato Gros so ao res to do país. Jun tan do es sas li nhas
às de ma is li ga ções flu vi a is, in clu si ve a im por tan tís si ma via do rio São
Fran cis co, tí nha mos 50.000 km ser vi dos por li nhas re gu la res.

Irre le van te a rede ro do viá ria, quan do não co nhe cía mos a era do
au to mó vel, o Bra sil só co me ça rá a cons tru ir, de fato, sua pre cá ria ma lha viá ria
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25 Cf. PINTO, Orlan do da Ro cha. Ob. cit., p. 190.



no go ver no Was hing ton Luís. O trá fe go de pen dia da tra ção ani mal: o
car ro-de-boi, o agua de i ro, as tro pas de bur ro. Dig nas de re gis tro ha via ape -
nas duas es tra das: a União e Indús tria, li gan do Pe tró po lis a Juiz de Fora, ou 
seja, a Cor te a Mi nas Ge ra is, e a es tra da Gra ci o sa, cor tan do a ser ra do Mar
en tre o São Fran cis co e o rio Ne gro, em San ta Ca ta ri na. 

Como con ce ber a cir cu la ção de ri que zas sem vias de trans por te,
se não aque las que li ga vam a la vou ra – vol ta da para o con su mo ex ter no –
aos por tos, sem pre no sen ti do oes te–les te, e os por tos en tre si, para o flu xo
da ida do pro du to agrí co la e a vin da do ma nu fa tu ra do? Os gro tões – o país,
e nele tam bém por isso uma po pu la ção ra re fe i ta, acom pa nhan do o li to ral, até 
onde che ga vam si na is de vida ex ter na – ti nham de in ven tar for mas de sub -
sis tên cia, e ne nhum pro ces so in dus tri al se ria eco no mi ca men te viá vel.26 

Re la ti va men te de sen vol vi da era a rede te le grá fi ca, com cer ca de 1.000
km de li nhas, in ter li gan do to das as ca pi ta is e as prin ci pa is ci da des; já fun ci o na va
o sis te ma de cabo sub ma ri no li gan do-nos aos Esta dos Uni dos e à Eu ro pa.27 

O par que in dus tri al men ci o ná vel deve-se à ex pan são prin ci pal men -
te dos es ta be le ci men tos têx te is,28 sem pre pro cu ran do as so ci ar, na sua lo ca li za -
ção, den si da de de mo grá fi ca e pro xi mi da de dos pro du to res de al go dão, sua ma té -
ria-pri ma; e as sim essa in dús tria se con cen tra no Rio de Ja ne i ro, no Nor des te
(Per nam bu co e Ba hia) e só mais tar de em São Pa u lo. Esses te a res de sen vol -
vem-se ra pi da men te com base na ofer ta de mão-de-obra far ta – já eram gran des
os nú cle os de po pu la ções li vres mar gi na li za das – e, evi den te men te, ba ra ta.29 
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26 Sér gio Bu ar que de Ho lan da (ob. cit., p. 48) re fe re-se, se gui da men te, ao de sen vol vi men to
de uma eco no mia au tô no ma que ou sa ri a mos cha mar de “en fe u da da”, re u nin do à
auto-sub sis tên cia a auto-ad mi nis tra ção do Esta do: “Nos do mí ni os ru ra is, a au to ri da de do 
pro pri e tá rio de ter ras não so fria ré pli ca. Tudo se fa zia con so an te sua von ta de, mu i tas
ve zes ca pri cho sa e des pó ti ca. O en ge nho cons ti tu ía um or ga nis mo com ple to e que, tan to
quan to pos sí vel, se bas ta va a si mes mo. Ti nha ca pe la, onde se re za vam as mis sas. Ti nha a
es co la das pri me i ras le tras, onde o pa dre-mes tre de sas na va me ni nos. A ali men ta ção diá -
ria dos mo ra do res, e aque la com que re ce bi am os hós pe des, fre qüen te me ne aga sa lha dos,
pro ce dia das plan ta ções, das cri a ções, da caça, da pes ca pro por ci o na das no pró prio lu gar. 
Tam bém no lu gar mon ta vam-se ser ra ri as, de onde sa íam aca ba dos os mo bi liá ri os, os ape -
tre chos do en ge nho, além da ma de i ra para as ca sas: a obra des sas ser ra ri as cha mou a
aten ção do vi a jan te Tol le na re, pela sua “exe cu ção per fe i ta”.

27 Em 1874, é ina u gu ra do o cabo sub ma ri no en tre o Rio de Ja ne i ro, Sal va dor e Per nam bu co,
en tre o Rio e Be lém e en tre o Rio e a Eu ro pa. Em 1875, o te lé gra fo co mum es ta ria li gan do
to das as ca pi ta is li to râ ne as.

28 Obser ve-se que em 1802 a Co roa re no va as de ter mi na ções de 5 de Ja ne i ro de 1775, con so an te
as qua is é pro i bi da no Bra sil a pro du ção de te ci dos, de sor te a pre ser var de qual quer con cor -
rên cia a pro du ção das fá bri cas do Rato e da es tam pa ria de Tor res, em Por tu gal.

29 Orlan do da Ro cha Pin to (ob. cit., p. 178) data de 1815 a in tro du ção, na Ba hia, do pri me i ro
en ge nho a va por. Em 1819. en con tra mos o re gis tro da ins ta la ção de uma fá bri ca de fer ro
em Cu i a bá. O se gun do re gis tro sig ni fi ca ti vo va mos en con trar em 1886, quan do de Ipa ne ma
(fá bri ca de fer ro fun da da em So ro ca ba, São Pa u lo, em 1810) são ex tra í das 700 to ne la das
de fer ro. A Esco la de Mi nas de Ouro Pre to co me ça ra a fun ci o nar em 1876.



Fa o ro, com da dos de Ro ber to Si mon sen, data na dé ca da 1881/90,
no oca so do Impé rio, a pri me i ra ma ni fes ta ção in dus tri al sus ten ta da, base
dos en sa i os ma nu fa tu re i ros sub se qüen tes. “Em 1889, exis ti am no País 636
es ta be le ci men tos in dus tri a is, dan do em pre go a 54.000 ope rá ri os e uti li zan do 
65.000 ca va los de for ça, com o ca pi tal de cer ca de 25 mi lhões de li bras es ter -
li nas. O se tor têx til ocu pa va 60% da área, com 15% para o de ali men ta ção,
10% no de pro du tos quí mi cos, 4% na in dús tria da ma de i ra, 3,1/2% na do
ves tuá rio e ob je tos de tou ca dor e ape nas 3% na me ta lur gia. Dos 636 es ta be -
le ci men tos, 398 fo ram fun da dos no pe río do 1880 a 1889, com par ti cu lar ex -
pres são a par tir de 1885.30 Ou tro dado re le van te: mais de me ta de da ati vi da -
de in dus tri al, em 1889, con cen tra va-se na Ca pi tal Fe de ral e no Esta do do
Rio, pri ma zia, em fa vor do Dis tri to Fe de ral, ain da sa li en te em 1907 (30%
con tra 16% de São Pa u lo e 7% do Rio Gran de do Sul), só per di da, a par tir de
1910, para São Pa u lo)”.31 Até 1889, o Rio de Ja ne i ro con cen tra mais de
50% do ca pi tal in dus tri al, pre pon de ran te men te bens de con su mo não du rá -
ve is. Já o cen so in dus tri al de 1919 re ve la ria a con cen tra ção ma jo ri tá ria, em
São Pa u lo, do va lor bru to da pro du ção, no me a da men te me ta lur gia, ci men to
e in dús tria quí mi ca. 

No ano de 1889, pos su ía mos ape nas 54 mil ope rá ri os, que em
1907 (quan do se re a li za o pri me i ro cen so in dus tri al) eram 150 mil e se ri am
200 mil em 1920. 

Esse pro ces so in dus tri a li zan te, cu jas ori gens re mon tam a 1850,32

res sen tia-se, to da via, da ine xis tên cia – para o que o go ver no não ti nha po lí -
ti ca ade qua da – de um mer ca do in ter no con su mi dor em con di ções de, ab sor -
ven do a pro du ção, ali men tar seu de sen vol vi men to. A em pre sa na ci o nal,
as sim, fi ca va à mer cê da con cor rên cia da pro du ção in ter na ci o nal – efe ti va -
men te pro te gi da esta pe las po lí ti cas li vre-cam bis tas a que es tá va mos obri ga dos
des de a épo ca da pre e mi nên cia in gle sa –, com a qual não po dia con cor rer
nem em pre ços, nem em qua li da de, por que não ti nha mer ca do; e por que não
ti nha mer ca do... O ve lho cír cu lo vi ci o so que ain da hoje é ob je to de dis cus são. 
A eco no mia, des sa for ma, fi ca va de pen den te da la vou ra de ex por ta ção e, por
for ça des sa de pen dên cia, atra sa va o pro ces so de in dus tri a li za ção. A ques tão
não se fa zia ex plo si va men te crí ti ca por que o país ain da des fru ta va do vir tu al 
mo no pó lio do café (já vi mos sua pre sen ça na ba lan ça co mer ci al), ao qual se
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30 SIMONSEN, Ro ber to C. A evo lu ção in dus tri al do Bra sil.  São Pa u lo: Fe de ra ção das Indús tri as
de São Pa u lo, 1939, p. 24. 

31 Ibí dem, p. 508.
32 Nes te ano são edi ta dos o Có di go Co mer ci al e a Lei de Ter ras, ba se a da nos prin cí pi os do

re gi me agrá rio aus tra li a no. Ain da em 1850, re gis tra-se o co me ço do boom da ex por ta ção
da bor ra cha.



jun ta vam as ex por ta ções de ca cau (Ilhéus, Ba hia) e o açú car, em ex tre -
ma de ca dên cia.33 

Res pon sá vel pela ri que za do Nor des te, par ti cu lar men te de Per -
nam bu co, na co lô nia e ain da du ran te mu i to tem po no Impé rio, a pro du ção
do açú car de cai na Re pú bli ca:

EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR
   DECÊNIOS         TONELADAS

1884 235.387 34

1891/1900 183.000     
1901/1910  64.000     
1911/1920 62.000     
1921/1930 81.000     

Fon te: LIMA, He i tor Fer re i ra. Ob. cit., p. 301.

A pro du ção do ca cau, tra zi da da Ama zô nia para a Ba hia, cres ce -
ria. De mo des tas 1.668 to ne la das em 1895, atin gi ria 12.131 to ne la das em
1900 e con ti nu a ria cres cen do mes mo na re pú bli ca do café: 64.526 to ne la das
em 1925. Co me ça a con cor rên cia da pro du ção in gle sa na Áfri ca. Nos sos do -
nos de ter ra ja ma is se de ram bem com a con cor rên cia. Ain da na Ba hia, fi nal
do sé cu lo XVII e sé cu lo XVIII. 

Te ría mos ain da a as cen são e que da da bor ra cha. Sua ex por ta ção
co me ça a cres cer a par tir de 1850.35 Entre 1852 e 1900, as ex por ta ções pas -
sam de 1.632 to ne la das para 24.301.452 to ne la das, o que re ve la uma ex pan -
são de 1.488.960%! Na dé ca da 1850/1860, essa bor ra cha sig ni fi ca va 2,3% das
ex por ta ções bra si le i ras. De um mon tan te de 7.000 to ne la das em 1880, sal ta ria, 
em 1887, para 17.000 to ne la das, e não pa ra ria mais de cres cer. 

No de cê nio 1900/1910, ali men ta da pelo iní cio da pro du ção in dus tri al 
de au to ve í cu los, e o apa re lha men to da Eu ro pa para o que vi ria a ocor rer a
par tir de 1914, nos sas ex por ta ções che gam à mé dia anu al de 34.500 to ne la -
das (não se dis cu tam as con di ções de sua ex tra ção!), cor res pon den tes a algo
su pe ri or a 13.400.000 li bras es ter li nas e a 28% do to tal de nos sas ex por ta -
ções. O ano de ouro se ria 1912, quan do ex por tá va mos 42.000 to ne la das, so -
man do uma re ce i ta de 24.646.000 li bras es ter li nas, o que re pre sen ta va 40%
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33 Ver PRADO JR., Caio. Ob. cit., p. 192 e segs.; BRASIL. Re cen se a men to do Bra sil. Ed. cit; e
OLIVEIRA VIANA. Evo lu ção do povo bra si le i ro. Rio de Ja ne i ro: Li vra ria José Olím pio Edi to ra.

34 Cf. PINTO, Orlan do da Ro cha. Ob. cit., p. 212.
35 Tem-se o ano de 1869 como o da lo ca li za ção dos pri me i ros es ta be le ci men tos se rin ge i ros,

na re gião do rio Pu rus, Ama zô nia. Mas já em 1840 a pro du ção bra si le i ra atin ge um to tal
su pe ri or a 1.400 to ne la das. O pe río do áu reo co me ça em 1900.



de to das as nos sas ex por ta ções, em pa re lhan do-se ao café.36 Daí em di an te,
po rém, co nhe ce ría mos o de clí nio das ex por ta ções, e a de ca dên cia ama zô ni ca.
Co me çam a pro du zir as mu das bra si le i ras trans plan ta das pe los in gle ses
(que tam bém te ri am le va do o ca cau para a Áfri ca – Cos ta do Ouro e Ca ma -
rões) para o Ce i lão e a Ma lá sia. No fi nal da pri me i ra gran de guer ra, nos sas
ex por ta ções es ta vam li mi ta das a 34.000 to ne la das. Em 1910, nos sas 34.500
to ne la das va li am algo como 220.000 con tos; es sas 34.000 de 1919 va le rão
ape nas 105.000.

Con ti nu a rão ca in do pro du ção e pre ços.37 Di fe ren te men te do café,
cuja que da é só dos pre ços in ter na ci o na is, con tro la dos pe los pa í ses con su mi -
do res.

Um dos pos sí ve is ca mi nhos para ex pli car a ex tra or di ná ria fra gi -
li da de do ca pi ta lis mo bra si le i ro, de um ca pi ta lis mo tar dio, res pon sá vel por
uma in dus tri a li za ção tam bém tar dia e di a crô ni ca pela sua im pos si bi li da de
de ven cer eta pas, pode ser ofe re ci do pela aná li se ao apo geu e cri se dos di ver -
sos sur tos de de sen vol vi men to ou mera pro du ção, agrí co la ou ex tra ti va. 

De i xe mos de lado os ci clos ma de i re i ro e mi ne ral. 
O Nor des te co nhe ceu fa us to e ri que za – o Nor des te açu ca re i ro –

nos sé cu los XVII e XVIII e, se não ri que za, um qua dro con for tá vel até pelo
me nos a pri me i ra me ta de do sé cu lo XIX, até quan do o açú car é o pri me i ro
item da pa u ta de ex por ta ções bra si le i ras. Ter mi na da a fase de eu fo ria e gran -
des ga nhos, que fi cou do ca pi tal te o ri ca men te acu mu la do? E como se ex pli ca 
a in ca pa ci da de de aque las eco no mi as fu gi rem da mo no cul tu ra e de sua
ex plo ra ção sem pre atra sa da, mes mo em face dos pa í ses mais po bres do Ca ri be38

– per sis ten te ain da hoje e ain da hoje de pen den te de sub sí di os –, pre ve ni das
que fo ram pela len ta e gra du al de ca dên cia?39 
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36 LIMA, He i tor Fer re i ra. Ob. cit., p. 299.
37 Em 1991, o Bra sil con su miu cer ca de 130 to ne la das de bor ra cha na tu ral, e des se to tal 100

mil to ne la das fo ram im por ta das... da Ma lá sia. A bor ra cha da Ma lá sia, im por ta da, é mais
ba ra ta e de me lhor qua li da de que o pro du to na ci o nal (cf. Ga ze ta Mer can til, São Pa u lo, 22
maio 1992).

38 Infor ma João Luís Fra go so (id., p. 153) que em 1854, em Per nam bu co, “[…] 80% dos en ge -
nhos de pen di am da tra ção ani mal, 19% de ener gia hi dráu li ca e ape nas 1% em pre ga va o va -
por. Ao re dor de 1871, so men te 6% dos en ge nhos que trans por ta vam o seu açú car pela Re -
ci fe and San Fran cis co Ra il way re cor ri am à ener gia a va por. Con tras tan do com este qua dro, 
Cuba, já na dé ca da de 1860, apre sen ta va 705 dos seus en ge nhos mo vi dos a va por. Só em
1914 é que 1/3 dos en ge nhos nor des ti nos fun ci o na ram com tal ener gia”. A as so ci a ção do
la ti fún dio ao es cra vis mo su ce di do pela semi-ser vi dão tal vez aju de a ex pli car.

39 Nos anos 1870/74, a Ingla ter ra ab sor via 76,3% das ex por ta ções bra si le i ras de açú car, para
cair, en tre 1890 e 1894, para 12,6% des sas ex por ta ções. O mer ca do bri tâ ni co é subs ti tu í do
pe las com pras ame ri ca nas, que no pe río do de 1885/89 já re pre sen ta vam 63,1% das mes mas
ex por ta ções. Esse mer ca do só se re tra i ria a par tir de 1903, com a as si na tu ra de um tra ta do 
co mer ci al de re ci pro ci da de en tre Was hing ton e Ha va na. Mu i to tem po para pen sar.



Além de dois teatros e muita fome, que ficou na Amazônia depois 
que cessaram os mais de vinte anos de monopólio brasileiro da produção
mundial da borracha? Uma vez mais, coincidência ou não, encontramos
juntos a terra barata e o trabalho semi-escravo, associados a um processo
extrativo próximo do Pleistoceno.40

Há sempre, no âmago do atraso, a propriedade privada, a terra
farta e barata ou de graça, e a exploração do trabalho humano, da
mão-de-obra farta, que não cessa com o fim do escravismo. Nessas nossas
três fundamentais “produções” econômicas, esses fatores estão presentes.
No açúcar e no café, o escravo é substituído pelo “morador”. Na exploração
da borracha não há qualquer sorte de “agricultura”; é puro extrativismo; a
terra é abundante e sem preço; basta penetrar na floresta sem dono; só na
última fase é que o seringalista, senhor encastelado em Manaus e veranista
europeu, cuidará de legalizar seu mando, sobre um vasto mundo. A
mão-de-obra é não apenas absurdamente gratuita, como ela mesma paga
para trabalhar. O seringueiro que entra na floresta, sem direito a desfazer o
“contrato” unilateral – atenção, liberais: final do século XIX, início do
século XX! –, é alimentado pelos fornecimentos que recebe (antecipações
sobre sua produção) do “armazém” do dono do seringal, representado pelo
feitor, que tudo pode; e, para assegurar a dependência, os fornecimentos,
preços estabelecidos pelo dono do armazém, são sempre superiores à extração 
do látex, preço determinado pelo dono do armazém.41 

Madeira, pedras e minérios preciosos, açúcar, algodão, látex, cacau,
café (um dia produziríamos soja), sempre atividades quase só extrativas, e a
produção agroexportadora, controlada a economia por meia dúzia de fazendeiros
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40 Há uma vas ta li te ra tu ra, ci en tí fi ca e não ci en tí fi ca, e nem por isso me nos im por tan te, des -
cre ven do esse ci clo de ex tra ti vis mo pre da tó rio, da na tu re za, da eco no mia e do ho mem, e
das con di ções de ex plo ra ção so bre ex plo ra ção de su ma na, cri mi no sa do bra ço hu ma no, vir -
tu al men te con de na do ao ex ter mí nio. To das es ses as pec tos e mais o ca rá ter aven tu re i ro da
ex plo ra ção – abrin do ca mi nho para o em po bre ci men to da que les es ta dos tão ri cos –, es tão
no ex tra or di ná rio A Sel va, de Fer re i ra de Cas tro. Veja-se igual men te PEREIRA, Osni Du ar -
te. Instan tâ ne os co lhi dos em vi a gem; um cha ma men to à cons ciên cia dos bra si le i ros. (Pre fá cio de
Artur Ber nar des). São Pa u lo: Ful gor, 1958, e FERREIRA FILHO, Cos me. Por que per de mos a
ba ta lha da bor ra cha. Ma na us: Go ver no do Esta do do Ama zo nas, 1965.

41 Esse sis te ma de so bre-ex plo ra ção se ria re pro du zi do no Nor des te, exem plar men te, na ex -
plo ra ção das  ví ti mas das se cas do fi nal dos anos 50: o ex-cam po nês, pos to na es tra da, era
“alis ta do” nas “fren tes de tra ba lho” fi nan ci a das pelo go ver no fe de ral (en tão o DNOCS), e 
o tra ba lho era a re ti fi ca ção de es tra das vi ci na is, a cons tru ção de bar ra gens nas ter ras dos
do nos da ter ra, etc., os gran des agri cul to res be ne fi ciá ri os da seca: mas o be ne fí cio aí não
se es go ta va: esse mes mo fa zen de i ro, as so ci a do ou não, era tam bém o dono dos “for ne ci -
men tos”, os ali men tos e gê ne ros de ne ces si da de - que ro se ne, ali men tos, etc. –, que, com -
pra dos por es ses “ca pi ta lis tas” com di nhe i ro dado ou fi nan ci a do pela União, ven di am aos 
fla ge la dos por pre ços su pe ri o res ao da diá ria-es mo la que re ce bi am pelo dia de tra ba lho: o 
fi nan ci a men to da União era pro por ci o nal ao nú me ro de fla ge la dos alis ta dos, por tan to,
mais ga nha va o ca pi ta lis ta quan to mais fla ge la dos ti ves se alis ta dos em suas lis tas sem
con tro le; há re gis tros de ju men tos alis ta dos e per ce ben do diá ri as.



e meia dúzia de comerciantes, nas cidades, os donos dos armazéns que
trocam matéria-prima por produtos acabados, isto é, algumas máquinas,
máquinas de costura, manteiga, sedas, vinhos. Nenhuma preocupação com o 
mercado interno, com o desenvolvimento da economia, com a preparação do
país para a “modernidade” daquele, então, processo industrial. Uma pura
coleta ou uma produção semicapitalista voltadas uma e outra para o consumo 
externo. 

A esse pro pó si to, es cre ve ain da Sér gio Bu ar que de Ho lan da:42 “Em
re a li da de, só com al gu ma re ser va se pode apli car a pa la vra ‘agri cul tu ra’ aos
pro ces sos de ex plo ra ção da ter ra que se in tro du zi ri am am pla men te no país com
os en ge nhos de cana. Nes sa ex plo ra ção, a téc ni ca eu ro péia ser viu ape nas para
fa zer ain da mais de vas ta do res os mé to dos ru di men ta res de que se va lia o in -
dí ge na em suas plan ta ções. Se tor nou pos sí vel, em cer tos ca sos, a fi xa ção do
co lo no, não cabe atri bu ir tal fato a esse zelo ca ri nho so pela ter ra, tão pe cu li ar
ao ho mem rús ti co en tre po vos ge nu i na men te agri cul to res. A ver da de é que a 
gran de la vou ra, con for me se pra ti cou e ain da se pra ti ca no Bra sil, par ti ci pa,
por sua na tu re za per du lá ria, qua se tan to da mi ne ra ção quan to da agri cul tu ra.
Sem bra ço es cra vo e ter ra far ta, ter ra para gas tar e ar ru i nar, não pro te ger
ci o sa men te, ela se ria ir re a li zá vel.” Adi an te: “A re gra era irem bus car os
la vra do res no vas ter ras em lu ga res de mato den tro, e as sim ra ra men te
de cor ri am duas ge ra ções sem que uma mes ma fa zen da mu das se de sí tio, ou
de dono.” 

Ora, assim, mas de forma piorada, é que se processa a
“expansão da agricultura para a fronteira Oeste”, ou a “colonização” do
Oeste brasileiro e de Rondônia patrocinada pelo governo federal, sobretudo 
nos anos 70 e 80: ao agricultor, chegando do Rio Grande do Sul e do
Paraná, principalmente, resulta mais barato explorar intensivamente a
terra, mormente na produção de soja – de novo e ainda a produção visando 
ao consumo externo –, e caminhar na direção de novos sítios, baratos, do
que tratar a terra, renová-la, vivendo o ânimo da permanência e da
perdurância.

No ras to des sa co lo ni za ção, ou des sa “agri cul tu ra li za ção” do
Oes te, a de ser ti fi ca ção. Para a ex pli ca ção des se fe nô me no re ni ten te, so mos
mais in cli na dos a ad mi tir fa to res eco nô mi cos, como o pre ço da ter ra, ba i xo,
as so ci a do aos pre ços atra ti vos da ex por ta ção em país que ado ta va a des va lo -
ri za ção da mo e da como re gra, ou, no ou tro ex tre mo, a ine xis tên cia de qual -
quer sor te de as sis tên cia ao pe que no mi gran te, as so ci a da às di fi cul da des
(au sên cia de vias de trans por te, por exem plo) para o es co a men to da pro du -
ção, do que só as ex pli ca ções psi co ló gi cas e cul tu ra is pre fe ri das pelo au tor de
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Ra í zes do Bra sil: ora o ín dio, ora o por tu guês (“[…] o que o por tu guês vi -
nha bus car era, sem dú vi da, a ri que za, mas ri que za que cus ta ou sa dia, não
ri que za que cus ta tra ba lho”).43

Mes mo de po is de 1930, a acu mu la ção de ca pi tal no Bra sil – não
ape nas no Nor te ou no Nor des te – é con tem po râ nea de for mas não ca pi ta lis -
tas de pro du ção, per sis ten tes ou re cri a das. 

As cri ses fi nan ce i ras, no Impé rio, e na fu tu ra Re pú bli ca (ve -
jam-se as mo ra tó ri as e se gui dos fun ding lo ans), apa ren te men te se re sol vi am
e se re sol ve rão com em prés ti mos e no vos em prés ti mos para pa gar os an te ri o -
res e abrir no vas con tas e no vas emis sões. Um ci clo per fe i to de re tro a li men -
ta ção, per fe i to en quan to fun ci o na va. Já a par tir de 1898, as fi nan ças bra si le i ras
pas sam a ser mo ni to ra das – como con tem po ra ne a men te pelo FMI, cum prin do
pro gra mas mo ne ta ris tas si mi la res – pe los Rothschilds & Sons. A fa mo sa
casa in gle sa, nos so prin ci pal cre dor. 

Algu mas ve zes, o sis te ma en tra ria em co lap so, ao sa bor dos
hu mo res da po lí ti ca e da eco no mia in ter na ci o na is. Como em 1929,44 ou,
mais re cen te men te, com a cri se pro vo ca da pela alta dos pre ços do pe tró leo.

Do pon to de vis ta de mo grá fi co, con so li da va-se, com al gum êxi to, a
po lí ti ca mi gra tó ria de atra ção de mão-de-obra eu ro péia (jun ta va-se o útil ao
agra dá vel: apro ve i tá va mo-nos da ofer ta de con tin gen tes po pu la ci o na is com tra -
di ção de pro du ti vi da de e ain da dá va mos nos sa con tri bu i ção para a re a li za ção do 
gran de ide al do em bran que ci men to da “raça”…;45 mas, como nada é per fe i to,
vi ri am nes sas le vas mu i tos ope rá ri os ita li a nos, anar quis tas em gran de quan ti -
da de, os qua is se rão a base do mo vi men to sin di cal e es tão na ori gem das or ga ni -
za ções so ci a lis tas e co mu nis tas bra si le i ras), des ti na da prin ci pal men te aos es -
ta dos do Sul, nos qua is a adap ta ção cli má ti ca dar-se-ia mais ra pi da men te. 

Caio Pra do Jr. as si na la que nos esta dos do ex tre mo sul do país,
par ti cu lar men te no Rio Gran de, e me nos in ten sa men te em San ta Ca ta ri na e 
no Pa ra ná, e ao con trá rio de São Pa u lo, re giões tem pe ra das nas qua is não
exis te a gran de la vou ra tro pi cal, o “[…] imi gran te não se fixa como as sa la ri -
a do, mas en con tra fa ci li da des para a aqui si ção de pe que nas pro pri e da des, e é
nes sas con di ções que se es ta be le ce”. Para o pen sa dor pa u lis ta, é esse “[…] sis -
te ma de co lo ni za ção” res pon sá vel pela exis tên cia, na que la re gião, de um
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43 Idem, ib.
44 Na cri se de 29 – an tes da cha ma da quin ta-fe i ra ne gra de 24 de ou tu bro, em Nova York –,

o café já co me ça a cair. Em 5 de ou tu bro, sua co ta ção des cam ba de 35$000 para 20$000 em 
San tos, e 10$000 no in te ri or.

45 Oli ve i ra Vi a na (ob. cit., p. cit.) re fle te a es pe ran ça, o de se jo, ar ra i ga dos mes mo en tre in te -
lec tu a is e ci en tis tas, de “[…] uma ten dên cia para a ari a ni za ção pro gres si va dos nos sos
gru pos re gi o na is”. Escre via ele em 1922.



“[…] se tor de or ga ni za ção eco nô mi ca e so ci al bem dis tin ta da do res to do
país: gran de par ce la men to da pro pri e da de fun diá ria, au sên cia do la ti fún dio; 
em vez de gran des la vou ras do tipo de café, do açú car ou do al go dão, que
pro du zem so bre tu do para o co mér cio ex te ri or, pe que nas cul tu ras e ou tras
ati vi da des de ca rá ter lo cal e des ti na das ao abas te ci men to in ter no do país: ce -
re a is, vi nho, pro du tos de gran ja, etc. Isso terá a prin cí pio mu i to pe que na
sig ni fi ca ção na eco no mia ge ral bra si le i ra, mas co me ça rá a im por-se com o
tem po e hoje, um sé cu lo de cor ri do da que le iní cio, já pesa sen si vel men te na
vida eco nô mi ca do Bra sil”.46 

De um to tal de 4.158.717 imi gran tes que en tra ram no Bra sil no
pe río do 1884/1939, 1.502.394 eram por tu gue ses, 1.412.263 ita li a nos e
581.718 es pa nhóis.

BRASIL: MÃO-DE-OBRA ESTRANGEIRA (EM %)

ATIVIDADES 1872 1900 1920
Agri cul tu ra 55,2 43,9 44,9

 Indús tria 10,1 8,0 24,9
Ser vi ços 34,7 48,1 30,9

   Fon te: VILELA e SUZIGAN, 1973, p. 272.

De 1907 a 1919, a agri cul tu ra re pre sen ta va 79% do pro du to fí si co;
em 1939, ain da cor res pon de ria a 57%. Na dé ca da 1920/1929 – pas sa dos
32/42 anos do ato for mal da Abo li ção –, a agri cul tu ra cres ce ria 4,1% ao ano 
e a in dús tria 2,8%. 

Uma eco no mia agrá ria he ge mô ni ca, na qual ra re i am as re la ções
de pro du ção ca pi ta lis ta, uma in dús tria de trans for ma ção ain da in ci pi en te,
um sis te ma fi nan ce i ro con tro la do pelo ca pi tal in ter na ci o nal, nes se tran se
pre do mi nan te men te – in glês. Por sem dú vi da, não po de ri am exis tir re la -
ções nem ca pi ta lis tas nem ju rí di co-pro te ci o nis tas na ex plo ra ção da
mão-de-obra. Nas in dús tri as pa u lis tas, os imi gran tes – es pa nhóis e por tu -
gue ses prin ci pal men te re pre sen ta vam, no iní cio do sé cu lo, 90% da
mão-de-obra em pre ga da.

Pre va le cia o li vre con tra tu a lis mo cí ni co, que as se gu ra va a ex plo -
ra ção do bra ço es tran ge i ro semi-es cra vo e des qua li fi ca va a mão-de-obra na -
ci o nal. Só em 1930, com a lei dos 2/3 – que es ta be le ce rá esse per cen tu al
como o mí ni mo de alo ca ção de bra si le i ros em em pre sas ur ba nas – é que o
Esta do bra si le i ro co me ça a re gu lar as re la ções de tra ba lho. 

O im pé rio es cra vis ta sa í ra de cena para que o pal co fos se só de
uma re pú bli ca de plan ta do res; e, prin ci pal men te, de plan ta do res de café, e
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prin ci pal men te de pa u lis tas plan ta do res de café.47 O par la men ta ris mo48 de
ín do le fran ce sa, da Fran ça da res ta u ra ção, será subs ti tu í do por um pre si -
den ci a lis mo, que é o ex tra to de to das as ca rac te rís ti cas mais re a ci o ná ri as e
au to ri tá ri as de nos sa for ma ção: é qua se uma di ta du ra cons ti tu ci o nal, e,
como o li a me se apre sen ta mu i to tê nue, vi ve re mos mu i tos anos sob re gi mes
di ta to ri a is fran cos; o Esta do uni tá rio é subs ti tu í do por um fe de ra lis mo
do mi na do pelo po der in co er cí vel e inen fren tá vel do po der cen tral, ab so lu to;
o Po der Mo de ra dor sai das mãos do mo nar ca para ser em pu nha do por ba i o -
ne tas que mu i to ra ra men te são ca la das; a pro mes sa da res pu bli ca emu de ce 
com a no me a ção do pri me i ro pre si den te. Da dos os pri me i ros pas sos pe las
mãos de um di ta dor mi li tar, o che fe do Go ver no Pro vi só rio, com ple ta rá a
Re pú bli ca seus pri me i ros cem anos ain da em bus ca de um en con tro com a 
His tó ria e a so be ra nia po pu lar. 

Con ti nuá va mos re tar da tá ri os, cor ren do atrás da con tem po ra -
ne i da de. 

Na que le ano de 1889, re a li za-se em Was hing ton a I Con fe rên cia
Pan-Ame ri ca na; em Pa ris é fun da da a Se gun da Inter na ci o nal e co me mo ra do o
Pri me i ro de Maio. Har ri son as su me a pre si dên cia dos Esta dos Uni dos, mor re
Luís I, de Por tu gal. Na ex po si ção in ter na ci o nal de Pa ris ina u gu ra-se a
Tor re Eif fel, East man apre sen ta a fo to gra fia em ce lu lói de. Faz su ces so no
Bra sil a His tó ria da Li te ra tu ra Bra si le i ra, de Síl vio Ro me ro, lan ça da no
ano an te ri or. Van Gogh pin ta sua Pa i sa gem com Ci pres tes. Faz um ano
que Eu cli des da Cu nha, pro te gi do pelo pse u dô ni mo de Proud hon, es cre ve ar -
ti gos de ín do le so ci a lis ta para A Pro vín cia de S. Pa u lo. 

No ano se guin te, com a gra ve cri se in fla ci o ná ria, te re mos a
in sur re i ção se pa ra tis ta ga ú cha. Por ini ci a ti va de Was hing ton, será cri a da a
União Pan-Ame ri ca na. Re u nir-se-á em Ber lim a con fe rên cia de pro te ção do
tra ba lho. São fir ma das as con ven ções co lo ni a is an glo-ale mã e an glo-fran ce sa.
Qu e bra rá o Ban co Ba ring, de Lon dres. W. Ja mes edi ta rá seus Prin cí pi os de 
Psi co lo gia, Wu andt, o Sis te ma de Fi lo so fia, Zola, A Bes ta Hu ma na ,
e Wil de, O Re tra to de Do ri an Gray. Van Gogh su i ci da-se. Virá a lume O
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47 “Fa zen de i ros são os es ta dis tas; fa zen de i ros os de pu ta dos e se na do res; fa zen de i ros os
en ge nhe i ros, os mé di cos, os ad vo ga dos, os ma gis tra dos, os pro fes so res, os ban que i ros e
li te ra dos” (RAMOS, F. Fer re i ra. La va lo ri sa ti on du café au Bré sil. Antu ér pia, 1907. Apud:
LIMA, He i tor Fer re i ra. Ob. cit., p. 301).

48 Par la men ta ris mo mais do que tudo con sen su al – que ja ma is fôra pre vis to pela Cons ti tu i ção,
re sul ta de bre vís si mo de cre to (De cre to nº 523, de 20 de ju lho de 1847) do Impe ra dor
D. Pe dro II: “To man do em con si de ra ção a con ve niên cia de dar ao Mi nis té rio uma or ga ni -
za ção mais adap ta da às con di ções do sis te ma re pre sen ta ti vo; hei por bem cri ar um pre si -
den te do Con se lho de Mi nis tros: Cum prin do ao dito Con se lho or ga ni zar o seu re gu la men to,
que será sub me ti do à mi nha im pe ri al apro va ção.”



Cor ti ço,  de Alu í sio Aze ve do. Re u nir-se-á no Rio de Ja ne i ro o Par ti do Ope -
rá rio Bra si le i ro. 

Rui Bar bo sa, fu tu ro mi nis tro da Fa zen da do Go ver no Pro vi só rio, 
ten ta rá abrir ca mi nho para uma Re pú bli ca fin ca da na pro du ção in dus tri al.
Ele está pen san do nas re for mas de Ale xan dre Ha mil ton nos Esta dos Uni -
dos. Mais cedo do que es pe ra va, de i xa rá o mi nis té rio (ou “ga bi ne te”, como
pre fe ria o ma re chal pre si den te) e o go ver no. Der ro ta do. 

Fin da a re pú bli ca da es pa da, que cum pre com o seu pa pel de
fi xar o pre si den ci a lis mo, o novo re gi me se re en con tra rá com suas ra í zes e
seu fu tu ro: será a re pú bli ca do café. Pru den te de Mo ra is já apa re ce rá na
Cons ti tu in te. 

III – OUTRAS RAÍZES

Na ses são do dia 14 de ju lho de 1823, na pri me i ra e frus tra da
Cons ti tu in te do país eman ci pa do, à vés pe ra de sua de mis são do mi nis té rio,
José Bo ni fá cio de Andra da, o Pa tri ar ca, dis cu te os ple i tos – par ti dos, é sua
ex pres são –, em tor no dos qua is se da vam as dis cus sões e se en cer ra vam as
dis pu tas que di vi di am o re cém-ins ta la do Impé rio. Advo ga do da mo nar quia,
com ba te “[…] os fe de ra lis tas, os bis pos sem papa, a quem eu tam bém cha -
ma rei os in com pre en sí ve is; es tes que não que rem ser mo nár qui co-cons ti tu -
ci o na is, que não po dem ser cor cun das49 e que não que rem ser re pu bli ca nos
de uma só re pú bli ca; que rem um go ver no mons tru o so; um cen tro de po der
no mi nal, e cada pro vín cia uma pe que na re pú bli ca, para se rem ne les che fes
ab so lu tos, cor cun das des pó ti cos (…)”.50 

A Cons ti tu i ção de 1824, a mais sim ples e de mais lon ga du ra -
ção de quan tas já ti ve mos, re pre sen ta ria a vi tó ria do sen ti men to uni ta ris ta,
a der ro ta de re pu bli ca nos e fe de ra lis tas, mas a vi tó ria do cons ti tu ci o na -
lis mo mo nar co-par la men tar, de que não tí nha mos ex pe riên cia, e um for te 
sen ti men to li be ral-li be ra li zan te. Per di am os re pu bli ca nos do tem po da
Inde pen dên cia. Se pul ta vam-se ali suas ve le i da des. Era uma Cons ti tu i ção 
de ín do le eu ro péia, im plan ta da em um país ain da bár ba ro, che fi a do pelo
gê nio e a emo ção do Prín ci pe ab so lu tis ta e fu tu ro li ber ta dor de Por tu gal.
Os con fli tos de 1831 e 1845 eram vi sí ve is, ou es ti má ve is, a olho nu, como 
pre vi sí vel se ria o pa pel das for ças ar ma das. O Impé rio se con so li da ria
“[…] numa mo nar quia lou is-phi lip par de”.51 Mas todo o Se gun do Re i -
na do se ria, ci cli ca men te, mo bi li za do pela gan gor ra de al tos e ba i xos do
ple i to fe de ra lis ta. 
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49 Assim eram cha ma dos os se pa ra tis tas de fen so res do ab so lu tis mo.
50 NOGUEIRA, Ota ci a no (org.). Obra po lí ti ca de José Bo ni fá cio. Se na do Fe de ral, 1973, p. 35.
51 Cf. COSTA, João Cruz. Ob. cit., p. 53.



Essa se ria, ain da, na úl ti ma qua dra do sé cu lo XIX, a ques tão cen -
tral, aque la que vi nha con su min do a po lí ti ca, o con fli to, pen du lar, en tre
cen tra lis mo/uni ta ris mo e fe de ra lis mo/des cen tra li za ção. O Impé rio en car na va o
po der cen tral e o Esta do uni tá rio. Ven ceu em 1891 o sen ti men to fe de ra lis ta,
pen san do os fe de ra lis tas que es ta vam ga nhan do com a Re pú bli ca. 

Ven ce ria a Re pú bli ca, pen san do os re pu bli ca nos que es ta vam
ins ta lan do um re gi me des cen tra li za do. Ven cia o sen ti men to con tra o uni ta -
ris mo, com o qual se con fun di ra, ou fora con fun di do, o Impé rio. Por isso, a
pro pa gan da re pu bli ca na era, fora, na es sên cia, um des do bra men to das cam -
pa nhas fe de ra lis tas. 

Nos anos oi ten ta, a cam pa nha abo li ci o nis ta con tri bu i ria com no -
vos qua dros para as fi le i ras dos an ti go ver nos, ra pi da men te trans for ma das
em ba ta lhões an ti mo nar quis tas; à es quer da, os clu bes e or ga ni za ções abo li ci o -
nis tas tran si ta vam para a es tru tu ra ção de clu bes e or ga ni za ções re pu bli ca -
nas; à di re i ta, os gran des fa zen de i ros, os úl ti mos ex-es cra vo cra tas, pas sa ram 
a co la bo rar, na sua for ma clás si ca, com o mo vi men to re pu bli ca no. 

To dos sa bi am que a His tó ria pen de ria para o lado pelo qual se
in cli nas sem as tro pas, isto é, o Exér ci to, o gran de par ti do da Re pú bli ca; essa 
se ria a fun ção dos cons pi ra do res e da im pren sa re pu bli ca na. Sil va Jar dim,
Lo pes Tro vão, Qu in ti no Bo ca i ú va des ta car-se-iam no es for ço por in dis por
os mi li ta res com o go ver no. De for ma pa ra le la agi am, no mes mo sen ti do, os
mo nar quis tas que fa zi am opo si ção a Ouro Pre to. Den tre es ses, pon ti fi ca va
Rui Bar bo sa, ati ran do com pon ta ria in fa lí vel da ca sa ma ta em que se trans -
for ma o Diá rio de No tí ci as. 

A fe de ra ção era tema – di ga mos me lhor: ple i to – ade ma is que an te -
ri or às dis cus sões em tor no da for ma de re gi me, eixo de uma dis cus são que as -
so ci a va qua se to dos, mo nar quis tas e re pu bli ca nos e mo nar quis tas opo si ci o nis -
tas, como Rui Bar bo sa. Mo nar quis ta e ami go do Impe ra dor, Jo a quim Na bu co
apre sen ta ria, na ses são de 14 de se tem bro de 1885 da Câ ma ra, um pro je to de lei 
ins ti tu i dor da fe de ra ção, com a as si na tu ra de 38 de pu ta dos li be ra is, con ci li an do 
a Co roa com a in de pen dên cia das pro vín ci as, re vi ven do aque le mons tro que
tan to as sus ta ra José Bo ni fá cio. Pen sa va ele pror ro gar a so bre vi da do Impé rio.

 O gran de tri bu no, lí der abo li ci o nis ta, ali nha va qua tro ra zões
“[…] para que a in de pen dên cia das pro vín ci as se im po nha ao es pí ri to de to -
dos os bra si le i ros”: 1) a ra zão, “[…] por si só su fi ci en te”, das dis tân ci as
enor mes que as se pa ram; 2) a di ver si da de dos in te res ses, “[…] por que é tão
ab sur do sus ten tar-se a iden ti da de dos in te res ses do povo que ha bi ta as mar -
gens do Pa ra ná, como afir mar-se que não são di fe ren tes os in te res ses da cos -
ta da Grã-Bre ta nha e os da cos ta do Mar Ne gro”; 3) en quan to o go ver no
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das pro vín ci as for uma de le ga ção do cen tro, não po de rá ser ver da de i ra men -
te pro vin ci al; e 4) a im pos si bi li da de de im pe dir, “[…] sem a au to no mia ab so -
lu ta, a ab sor ção das pro vín ci as pe los Esta dos, ab sor ção que será cada dia ma i -
or, por que, quan to mais o or ga nis mo cen tral se de pa u pe rar – e ele de pa u pe -
ra-se exa ta men te na ra zão do es go ta men to das pro vín ci as –, tan to mais os re -
cur sos pro vin ci a is se rão ab sor vi dos pelo eu co le ti vo cha ma do Esta do”.52 

Seu pro pó si to, diz em dis cur so na Câ ma ra,53 é or ga ni zar a res -
pon sa bi li da de efe ti va da ad mi nis tra ção do país, de i xar onde fo ram pro du zi -
dos os re cur sos na ci o na is; ex tin guir o “[…] be du i nis mo po lí ti co, aca bar,
em to dos os sen ti dos, com a atu al es pé cie de ad mi nis tra ção em que o país fi -
gu ra como um de ser to, onde cada um pode le van tar a sua ten da”; ex tin guir
– “[…] sem cer ce ar o que não pode ser cer ce a do” – o enor me tri bu to que o
Rio de Ja ne i ro le van ta so bre toda a sor te de su pe ri o ri da des pro vin ci a is;
“[…] aca bar com este sis te ma de ab sen te ís mo, por um lado, e, por ou tro, de
en gre na gem, que faz com que to dos os re cur sos do Bra sil se jam es go ta dos,
não em fa vor des ta Ca pi tal, mas em fa vor de um ente abs tra to cha ma do
Esta do, e o que re mos a fim de que, quan do res sus ci tar o pa tri o tis mo bra si le i -
ro, res sus ci te tal qual exis tiu em ou tros tem pos, isto é, li ga do não a uma pa -
la vra so no ra, mas a cada pe da ço da nos sa ter ra, a cada por ção do nos so
povo”. 

Um dis cur so po lí ti co no qual ra re i am as in di ca ções de co nhe ci -
men to dos fun da men tos dou tri ná ri os e teó ri cos do ple i to. 

Ne nhu ma in com pa ti bi li da de en tre fe de ra ção e mo nar quia. O
con fli to é en tre in de pen dên cia e go ver no uni tá rio, de ad mi nis tra ção cen -
tra li za da… 

Ses sen ta e dois anos após o dis cur so do Pa tri ar ca, e a ape nas
qua tro do ges ta do fim da mo nar quia, Na bu co pa re ce es tar res pon den do aos 
fun da do res do re gi me de 1824: “A nos sa atu al for ma de go ver no cen tra li -
za do é uma for ma gros se i ra de so ci e da de po lí ti ca, uma de mo cra cia dan do
em re sul ta do uma fal sa in de pen dên cia. Essa bu ro cra cia, que só ser ve para
fal si fi car, na trans mis são para o cen tro, as im pres sões da nos sa vas ta su -
per fí cie; essa or ga ni za ção fo ras te i ra e es po li a do ra, que, em vez de aju dar a
vi ver, es go ta, em nome e com a for ça do Esta do, a ati vi da de de cada uma
das pro vín ci as, não ilu di rá por mu i to tem po a in te li gên cia da nos sa épo ca.
As pro vín ci as hão de com pre en der, den tro de pou co tem po, que o que cons -
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52 Essas e as de ma is ci ta ções, a se guir, de Na bu co es tão em NABUCO, Jo a quim. Cam pa nhas
de im pren sa, 1884/1887. Obras com ple tas, v. 12. São Pa u lo: Insti tu to Pro gres so Edi to ri al,
[s.d.], p. 169 e segs.

53 Trans for ma do no ar ti go “A Fe de ra ção” é pu bli ca do em O País (28 maio 1886). É esta
nos sa fon te.



ti tui o go ver no co lo ni al não é a fal ta de re pre sen ta ção par la men tar, nem a
cons ti tu i ção, nem o nome de co lô nia, nem a di fe ren ça de na ci o na li da de. O
que cons ti tui o go ver no co lo ni al é a ad mi nis tra ção em sen ti do, e com es pí -
ri to, con trá rio ao es pí ri to do de sen vol vi men to lo cal. O que os pa í ses, que se 
re be lam por sua in de pen dên cia, que rem não é des de logo re pre sen ta ção
nem de mo cra cia; é sim au to no mia, isto é, que ces se a ex plo ra ção de fora.” 

A ilu são da au to no mia de pro vín ci as, que já nas ce ram in te gran do
uma união e su bor di na das a um po der e a uma ad mi nis tra ção cen tra is,
subs ti tu in do o ple i to da uto pia da de mo cra cia re pre sen ta ti va su ge ri da pelo
re pu bli ca nis mo, que, des cen do do nor te, já con ta mi na ra todo o con ti nen te,
fa zen do do Bra sil uma ex pe riên cia exó ti ca, en tão, de cal ma ria. 

Con ti nua Na bu co em seu dis cur so-ar ti go:
“Den tro do mes mo ter ri tó rio, da mes ma lín gua, da mes ma re li gião,

do mes mo povo, a ne ces si da de do cres ci men to li vre e in de pen den te de cada uma 
das par tes com po nen tes de uma co mu nhão so ci al qual quer é tão im pe ri o sa que,
em não sen do res pe i ta da, aque la ne ces si da de cria logo um pa tri o tis mo lo cal se -
pa ra tis ta e co me ça a de se nhar os con tor nos e os ór gãos de uma na ção di fe ren te.
Enquan to o Bra sil, com a ex ten são que tem, ti ver um go ver no cen tra li za do;
en quan to, não só nos gran des mo men tos na ci o na is, em que o país deve todo ter
a mes ma vi bra ção, mas sem pre e em tudo, as pro vín ci as ti ve rem que aguar dar
as or dens e o fa vor da Cor te; en quan to uma só von ta de ir res pon sá vel de uma
abs tra ção cha ma da Esta do se esten der so be ra na men te por 38 gra us de la ti tu de e 
32 gra us de lon gi tu de, po der-se-ia di zer que so mos uma Na ção que ain da não
se cons ti tu iu de fi ni ti va men te, que ain da não che gou ao pe río do do seu me ta -
mor fis mo de mo crá ti co, e que está ain da na fase co lo ni al.” 

Qu an do es ta va pró xi ma sua des pe di da de cena – ain da te ría mos
o ato fes ti vo da Ilha Fis cal –, o Impé rio, nos res guar dos pa la ci a nos, dis cu te 
a in tro du ção de um fe de ra lis mo puro, que lhe che ga pela voz con fiá vel de
Rui Bar bo sa, nada obs tan te a al ga ra via re pu bli ca na e, subs ti tu ti va men te, o
pro je to de des cen tra li za ção bran di do por Ouro Pre to como tá ti ca para im pe -
dir, de uma só vez, tan to a re pú bli ca quan to a mo nar quia fe de ra ti va. O
dis sí dio pa la ci a no tam bém re pro duz o dis sí dio do Par ti do Li be ral, que, no
seu con gres so de 23 de maio de 1889, op ta ra pela pro pos ta des cen tra li za -
do ra.54 Ve re mos, sem sur pre sa, Rui Bar bo sa in ves tin do con tra Ouro Pre to e 
jo gan do sua úl ti ma fi cha – não sa bia ele que o jogo já ter mi na ra – nos ofí ci os
do se na dor Sa ra i va. Rui en tão pa re cia não per ce ber que o foco das di ver -
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54 Se gun do Ray mun do Fa o ro (ob. cit., p. 462), os li be ra is se te ri am de ti do “[…] no ves tí bu lo da
gran de re for ma cer ta men te to lhi dos pela ad ver tên cia ex pres sa na voz de Sil ve i ra Mar tins,
não mais o ra di cal de ou tros tem pos, da in com pa ti bi li da de da fe de ra ção com a mo nar quia”.



gên ci as opu nha, de um lado, a des cen tra li za ção para sal var a mo nar quia
e, de ou tro, im plan tar a fe de ra ção a qual quer cus to, in clu si ve à cus ta do
fim do Impé rio. 

A pas ma ce i ra da Cor te, no bre za sem fu tu ro vi a jan do a ali e na ção
em seus fes tins fi na is, país sem opi nião pú bli ca, mo nar quia can sa da e sa bi da -
men te sem su ces são, vida po lí ti ca sem par ti dos po lí ti cos, re pú bli ca e fe de ra ção 
eram te mas que não par ti ci pa vam das ro das do co mum do povo, não indo
além do cír cu lo es tre i to de al guns pou cos mi li ta res po si ti vis tas, ou tros in te -
lec tu a is e jor na lis tas. O even to, que po de ria ser re vo lu ci o ná rio, é um só gol pe
mi li tar, e a mo vi men ta ção de tro pas se cin ge às cer ca ni as do Cam po da Acla -
ma ção, pro vo can do nuns a es tu pe fa ção, nou tros a as si mi la ção sem ju í zo, pois
nin guém du vi da que, mes mo à mer cê da inér cia, sem em pur rões, não ha ve ria
ter ce i ro im pé rio, o pró prio mo nar ca sa bia dis so, di zem os his to ri a do res, e re a -
gia en te di a do à de mo ra que o tem po leva para fa zer as co i sas ine vi tá ve is. 

Sim bó li ca des ses tem pos, em que a tran qüi li da de das águas não
pode pre nun ci ar a bre ve ex ci ta ção das va gas, é a co lu na diá ria de Rui Bar bo sa
no Diá rio de No tí ci as. O lí der opo si ci o nis ta-mo nar quis ta re du zia a cri se à
in fe li ci da de da ad mi nis tra ção Ouro Pre to, li be ral como ele, mas já seu de sa fe to. 

No dia 11 de no vem bro, o jor na lis ta de pena ge ni al tra duz para
seus le i to res um en fa do nho tex to (ori gi ná rio do L’Economiste) so bre...
emi gra ção eu ro péia. No dia se guin te, seu ar ti go “Dis ci pli na e Lei”, tra ta,
de fato, da ques tão mi li tar, do pon to de vis ta da re la ção co man dan te/co -
man da do, or dem/obe diên cia. É es pé ci me da que le gê ne ro que pro cu ra cri ar
mal-es tar en tre o Exér ci to e o Ga bi ne te. Vale a pena co nhe cê-lo. Rui co me ça
acu san do a in sin ce ri da de dos que “[…] mais se têm afer vo ra do, en tre nós,
em so la par a dis ci pli na55 do Exér ci to; são pre ci sa men te os que não fa lam
se não em nome dos de ve res que ela im põe. Se for des ava li ar-lhes a sin ce ri -
da de pela fre qüên cia ou seu ape lo a essa gran de in vo ca ção, en ga nar-vos-eis 
tão re don da men te, quan to se hou vés se is de aqui la tar a soma de hon ra,
de ab ne ga ção, de li be ra lis mo, de pu re za pela in sis tên cia com que es sas pa -
la vras se re pe tem na boca de cer ta clas se de in di ví du os. Qu an to mais fra co
é o sen ti men to no co ra ção, tan to mais se em pe nha em as so a lhá-lo a hi po -
cri sia, que o ex plo ra”. 

De po is de lon ga e eru di ta di va ga ção so bre os con ce i tos de le ga li -
da de e obe diên cia, lei e hon ra, hon ra e obe diên cia, num es ti lo mais ou me nos 
se me lhan te àque le que acon se lha ao fer re i ro só ba ter no cra vo após ha ver
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55 Gri fa do no ori gi nal. Os tex tos aqui re pro du zi dos es tão em BARBOSA, Rui. “A que da do
Impé rio” (Diá rio de No tí ci as). Obras com ple tas; 1889. Rio de Ja ne i ro: Mi nis té rio da Edu ca ção,
1949, v. 16, t. 8, p. 109 e segs.



al can ça do a fer ra du ra, ado ta a lin gua gem di re ta: “Nun ca se lhe des co briu
[no Exér ci to] eiva de mi li ta ris mo.56 Toda a sua tra di ção é cí vi ca, de do ci li da -
de ao di re i to, de fir me za dis ci pli nar, de ín do le na ci o nal e pa ci fi ca do ra”. 

E con ti nua: “A jul gá-lo [o Exér ci to] pela sua his tó ria, que, a
esse res pe i to, não ofe re ce va ri a ção, será in ca paz ja ma is de le van tar se quer o
seu pen sa men to con tra a Cons ti tu i ção do Impé rio e as leis do país. Mas, por
isso mes mo, será in ca paz de ser vir de obs tá cu lo à so be ra nia na ci o nal, de que a 
Cons ti tu i ção e as leis são sim ples ma ni fes ta ções pro gres si vas. Por isso
mes mo, não po de rão con tar com ele os que, pla ne jan do su plan tar as gran des 
ba ses do nos so or ga nis mo po lí ti co, ma qui na rem con tra as leis e a Cons ti tu i -
ção, pre ten den do con ver ter a mi lí cia bra si le i ra em ma zor ca con tra a evo lu -
ção do sen ti men to pú bli co, con tra a ex pres são sin ce ra da von ta de na ci o nal,
con tra o exer cí cio fran co das li ber da des po pu la res.” 

Na quar ta-fe i ra, dia 13 – de po is de já ha ver es ta do, em com pa -
nhia de re pu bli ca nos cons pi ra do res, na casa de De o do ro –, seu tema é “O
Con gres so das Na ções Ame ri ca nas”, trans cre ven do edi to ri al da Na ti on,
“cé le bre re vis ta ame ri ca na de Nova York”, edi ção de 10 de ou tu bro. À vés -
pe ra do gran de even to, pro vo ca do por uma re pre sen ta ção da Câ ma ra Mu ni -
ci pal de Ita qui, dis cu te a “Dí vi da Pa ra gua ia”. A ques tão é a de ca dên cia
da que le mu ni cí pio “[…] des de que teve os enor mes pre ju í zos oca si o na dos
pela des tru i do ra e sel va gem hor da de pa ra gua i os, que em 1865 in va diu esta
fron te i ra, que i man do, ma tan do e des tru in do o que en con tra va [...]”, di zem
os re cla man tes. O go ver no bra si le i ro não es ta va cum prin do com sua obri ga -
ção de fa zer a vi zi nha re pú bli ca pa gar o seu dé bi to de ven ci do, in de ni zan do
nos sos com pa tri o tas – a voz é do gran de Rui –, “[…] cu jas pro pri e da des se
ar ru i na ram com a in va são das nos sas fron te i ras pelo exér ci to de López”, o
que cons ti tui “[…] um dos exem plos mais in sig nes do re la xa men to da mo -
ral ofi ci al nes te país”. Se gue-se uma lon ga e, por sem dú vi da, bri lhan te dis -
ser ta ção de di re i to in ter na ci o nal pú bli co. 

O que ele nos te ria re ser va do para o dia 15? Suas “boas-vin das”
ao se na dor Sa ra i va, che fe li be ral. É mais uma opor tu ni da de para ba ter no Vis -
con de de Ouro Pre to. Co me ça as sim: “O emi nen te es ta dis ta, que fe liz men te
aca ba de re gres sar da Eu ro pa, e que não pode fur tar-se a cer ta res pon sa bi li da -
de in di re ta na ori gem des ta si tu a ção, ten do-a de i xa do cair das mãos, quan do a 
Co roa lhe ofe re cia sem con di ções, ca pi tu lan do ante a idéia que S. Exa. re pre -
sen ta va, vem en con trar o país em cir cuns tân ci as que vão pôr se ri a men te à
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56 Como já sa be mos, fa la rá de for ma dis tin ta mais tar de, na re sis tên cia pri me i ro a Flo ri a no e
de po is a Her mes. Fa la rá ou tra vez de for ma no va men te dis tin ta na su ces são de Ro dri gues
Alves. 



pro va o pa tri o tis mo, a aus te ri da de e a vo ca ção po lí ti ca do ilus tre se na dor.
Acre di tou o pres ti gi o so che fe li be ral que se ria in di fe ren te à sor te dos prin cí -
pi os e ao ca rá ter ge ral da ad mi nis tra ção o nome do pri me i ro or ga ni za dor no
pe río do aber to pelo na u frá gio do Ga bi ne te 10 de mar ço, uma vez que as pre -
ven ções im pe ri a is con tra a re for ma das re for mas se ren di am à dis cri ção, e os
ele men tos de toda or dem cons pi ra vam em alha nar o ca mi nho ao ina u gu ra dor
da era, cu jos des ti nos se en tre ga ram ao Sr. Vis con de de Ouro Pre to.” 

As crí ti cas são ain da ao Ga bi ne te de 7 de ju nho. De po is de pro fli -
gar o ba ni men to, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, da “[…] pes te do re pu bli ca -
nis mo”, ata ca a per se gui ção aos fe de ra lis tas: “O fe de ra lis mo viu-se pres cri to 
com ran cor im pla cá vel, como uma es pé cie de trans mi gra ção in si di o sa do fla -
ge lo, cuja ex tin ção o chan ce ler do Con de d’Eu con cer ta ra com o im pe ran te
real; não es ca pan do dos adep tos des sa ban de i ra se não aque les que ti ve ram a
pru dên cia de não ar vo rá-la no com ba te.” 

Após de nun ci ar o am bi en te de cor rup ção, “[…] que não pode pas sar 
des per ce bi do aos se ve ros há bi tos ad mi nis tra ti vos do Sr. Sa ra i va, cujo ol fa to não
é cer ta men te o da que les a quem es sas im pu re zas só im pres si o nam de sa gra da -
vel men te, quan do re ves tem as for mas da glu to ne ria alam ba za da, que as si na -
lou en tre nós um re cen te pe río do mi nis te ri al”, en tra no pon to cru ci al: o mo nar -
quis mo de Ouro Pre to pode le var à dé bâ cle o Impé rio, ao in dis por a Co roa
con tra a fe de ra ção. Escre ve: “A po lí ti ca do Vis con de de Ouro Pre to con sis te em 
ter o Impe ra dor pri si o ne i ro do medo à re pú bli ca. É por aí que ele in dis põe a
Co roa con tra a fe de ra ção; é por aí que o con jun to dos seus atos con tra o Exér -
ci to e a Arma da con ver ge todo ele a ca rac te ri zar a mo nar quia como in su la da no 
meio do país e ame a ça da pre ci sa men te pe las clas ses, que, em toda a par te, são a
base de es ta bi li da de dos go ver nos con tra a de sor dem, a exa ge ra ção e a uto pia. Se 
isso é que é ser vir aos in te res ses da con ser va ção da di nas tia, não ati na mos
o que fa ria o Mi nis té rio, se qui ses se so la pá-la, com bali-la e so ço brá-la na
guer ra ci vil.” Se gue a di a tri be:

“Aos nos sos olhos, o mo nar quis mo do Vis con de de Ouro Pre to
as se me lha-se ao es cra vis mo do Ba rão de Co te gi pe como dois ir mãos ger ma -
nos. A di fe ren ça ape nas está em que o se gun do se li mi ta va a ace le rar a ru í na 
de uma ca u sa per di da; e o pri me i ro per de uma ca u sa cuja sal va ção es ta va
nas suas mãos, e ain da por ven tu ra es ta ria ago ra nas de al gum es ta dis ta li be -
ral, que de ve ras o seja, e con cer nen te à von ta de ne ces sá ria para re pri mir este 
des pe nha men to.” Há so lu ção, por tan to; o ga bi ne te li be ral, e o Diá rio de
No tí ci as é o ver da de i ro ami go e acon se lha dor de sin te res sa do das ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is, “por que nun ca lhes men tiu”. Fica à es pe ra da in ter ven ção
sal va do ra do se na dor Sa ra i va. 
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Nes se dia 15, o jor na lis ta está pos to em sos se go, es cre ven do, com
a sua ca li gra fia re don da, o ar ti go que se des ti na ria à edi ção do dia se guin te – 
“Na Lei, con tra Lei”, re to man do o tema do dia 12 –, quan do um te le fo ne ma
da re da ção do Diá rio de No tí ci as trans mi te-lhe a no tí cia do le van te che fi a do
pelo ge ne ral De o do ro. To ma do de sur pre sa, o jor na lis ta, ju ris ta emi nen te e
fu tu ro mi nis tro do Go ver no Pro vi só rio que em bre ve se ins ta la ria, prin ci pal
au tor da Cons ti tu i ção que re pu bli ca ni za ria e fe de ra li za ria, pre si den ci a li zan do, o 
país, pára de es cre ver, de i xa cair a pena sem con clu ir o pa rá gra fo: “Nós,
po rém, que não dis po mos se não de uma cons ciên cia, des co nhe ce mos essa
va ri e da de de pris mas, para ava li ar os nos sos de ve res para com”... A pena
flu en te es tan ca na pre po si ção. O que o pa pel aguar da va nin guém sabe,
nin guém sa be rá. Com uma le tra trê mu la e ir re gu lar, ner vo sa tal vez, de
quem es cre ve de for ma apres sa da, ten sa, ain da ano ta ria no ori gi nal que se
per de ria por anos e anos em sua pa pe la da: “Nes te mo men to, o Diá rio de
No tí ci as avi sa-me pelo te le fo ne que a tro pa ocu pa o Cam po da Acla ma ção, e 
que está fe ri do o Ba rão de La dá rio.”57 Ain da tem tem po para fe char a mesa,
pôr os ori gi na is ina ca ba dos em seu ar qui vo (pre ten de ria ele em al gum
mo men to re to mar o tex to), faz um pe que no lan che e ruma no pri me i ro
tíl bu ri para o pal co da His tó ria, onde será ator. 

A Re pú bli ca ca re ceu de par ti dos – a par ti ci pa ção do in sig ni fi can te
Par ti do Re pu bli ca no foi nula –, ca re ceu de dou tri na do res (o pa pel de Alber -
to Sa les é, a pro pó si to, ex ce ção hon ro sa58) e ja ma is re pre sen tou uma an si e -
da de po pu lar. Mes mo a con tri bu i ção dos po si ti vis tas (prin ci pal men te de po is 
da dis sen são de Ben ja mim Cons tant), fre qüen te men te res sal ta da, deve ser
vis ta com mais co me di men to, pois afer ra dos es ta vam so bre tu do a sen ti men tos 
e im pul sos mo ra lis tas, em pe nha dos, são pa la vras de Te i xe i ra Men des, numa
me ta fí si ca “[…] re ge ne ra ção pro fun da das opi niões e dos cos tu mes”.59 

O de po i men to é ain da do gran de lí der do Apos to la do: “Nós es tá -
va mos alhe i os a tudo quan to se tra ma ra. Não acon se lha mos e nem acon se lha -
ría mos a re vol ta, por que se ria in frin gir os pre ce i tos de nos so Mes tre. É cer to 
que na no i te de 14 de no vem bro um nos so an ti go alu no as se gu rou-nos que 
no dia se guin te ha ve ria uma re vo lu ção e que Ben ja mim Cons tant es ta va à 
tes ta dela. Não nos sou be, po rém, di zer o pre tex to, nem dar-nos ma i o res
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57 Este ar ti go, as sim ina ca ba do, foi en con tra do em ju lho de 1945 no ar qui vo con fi a do à Casa
de Rui Bar bo sa e pela pri me i ra vez pu bli ca do nes sa edi ção re fe ren ci a da, com o fac-sí mi le
da úl ti ma la u da.

58 É de sua au to ria o Ca te cis mo re pu bli ca no, edi ta do em São Pa u lo, por Le roy King Bood Wal ter,
1886. Su ge ri mos a le i tu ra de VITA, Luís Was hing ton. Alber to Sa les; ideó lo go da Re pú bli ca.
São Pa u lo: Ed. Na ci o nal, 1965 (Col. Bra si li a na, 327).

59 MENDES, R. Te i xe i ra. Esbo ço bi o grá fi co de Ben ja mim Cons tant. Rio de Ja ne i ro: Apos to la do
Po si ti vis ta do Bra sil, 1913, p. 354.



es cla re ci men tos. Igno ran do com ple ta men te tudo quan to se ti nha dado,
co nhe cen do Ben ja mim Cons tant pela sua in va riá vel abs ten ção po lí ti ca,60 e
jul gan do-o in ca paz de pro mo ver um mo tim mi li tar, re cu sa mo-nos a acre di tar 
no que se nos con ta ra. Entre tan to, pre vía mos que a re vo lu ção re ben tas se em
qual quer mo men to: ape nas não com pre en día mos uma re be lião como aque la
que se nos anun ci a va.” Assu mi am, po rém, os po si ti vis tas, ha ver con tri bu í do
para a ado ção do lema “Ordem e Pro gres so”, “con for me as in di ca ções de
Au gus to Com te, por ser essa di vi sa o [lema] da po lí ti ca re pu bli ca na”. 

O re ce io dos po si ti vis tas era que “o em pi ris mo de mo crá ti co fi zes se
ado tar para a ban de i ra na ci o nal uma imi ta ção da dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca […]. O nos so in tu i to era evi tar que se ins ti tu ís se um sím bo lo na ci o -
nal com o du plo in con ve ni en te de fa zer crer em uma fi li a ção que não exis te
en tre os dois po vos, e a de con du zir a uma imi ta ção ser vil da que la re pú bli ca. 
Era pre ci so que não per dês se mos as nos sas tra di ções la ti nas e que o pen sa -
men to na ci o nal se fi xas se so bre a Fran ça como a na ção em cujo seio se ela bo -
rou a re ge ne ra ção hu ma na, e de cuja ini ci a ti va de pen de fa tal men te o ter mo
da anar quia mo der na”.61 

Os po si ti vis tas te ri am ain da mais di fi cul da des com o fe de ra lis mo, 
cer ta men te in com pa tí vel com as idéi as de di ta du ra e re gi me for te, que os
após to los pro me ti am re a li zar, ilu mi na dos que eram, em be ne fí cio dos in te -
res ses pú bli cos, para o que não ca re ci am de con sul ta ao povo. Tudo pelo
povo, mas sem ele. 

Te mos afir ma do que a Re pú bli ca se fez sem re pu bli ca nis mo, sem
que qual quer mo vi men to de opi nião, como o que con tri bu iu para a Abo li ção,
por exem plo, es ti ves se a em pu nhar e a sus ten tar sua ban de i ra. Sua pre ga ção
ocorreu qua se sem pre como re sul tan te ine vi tá vel da de fe sa dos ide a is fe de ra lis -
tas – sua im plan ta ção qua se se dá como su ces são or dinária a um re gi me ter mi -
nal. Cer ta men te, ha via mais ad ver sá ri os da pos si bi li da de de o Con de d’Eu
trans for mar-se no re gen te de fato do ter ce i ro re i na do do que re pu bli ca nis tas.

Isso não quer di zer que a idéia re pu bli ca na es ti ves se de ab so lu to
au sen te de nos sa His tó ria. Como an ti no mia ao sis te ma re i nol, fre qüen tou a

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  55

60 Te i xe i ra vale-se do de po i men to do Dr. Ma ce do So a res para re ve lar o apo li tis mo de Cons tant
a sua “[…] in ca pa ci da de para ten tar di re ta men te a re ge ne ra ção so ci al”: “So bre po lí ti ca não
ouvi-o ex ter nar opi nião se não que ti nha nojo de sua po lí ti ca. Nun ca se ha via me ti do nela;
nun ca se ha via alis ta do ele i tor; e nun ca vo ta ra se não no úl ti mo ano da mo nar quia, na úl ti ma
ele i ção [...] por que ten do sido alis ta do sem li cen ça sua quis ser vir ao pe di do de um ami go, o
con se lhe i ro Andra de Pin to, que apre sen ta va-se can di da to à se na tó ria [...] pen so mes mo que
na que le tem po ele nem lia os nos sos jor na is, nem se pre o cu pa va com nos sas co i sas po lí ti cas;
era-lhe in di fe ren te que go ver nas se Pe dro ou Mar ti nho, li be ral ou con ser va dor. To dos na opi -
nião dele não pres ta vam para nada” (id., ib., p. 87-8). 

61 Id., ib., p. 376.



ima gi na ção e a fé dos re vo lu ci o ná ri os de 1792 e es te ve pre sen te em mu i tas
das se di ções e re vol tas ou mo vi men tos se pa ra tis tas ou au to no mis tas do
sé cu lo XIX, qua se sem pre de mãos da das ou an te ce di da pelo ple i to do fe de ra -
lis mo, a co me çar, exem plo ilus tre, pela in sur re i ção que a His tó ria gra fou
como Re vo lu ção Re pu bli ca na de 1817, que mis tu ra va li be ra lis mo, au to no -
mis mo e re pú bli ca na luta con tra o sis te ma co lo ni al, iden ti fi ca do, pe los
re bel des, com a Co roa; e, se a mo nar quia era isso, ela de ve ria ser subs ti tu í da
pela re pú bli ca, “[…] tam bém a for ma es co lhi da por ou tras na ções da Amé ri -
ca, em es pe ci al os Esta dos Uni dos”, e, as sim, seus lí de res “[…] che ga ram
mes mo a su ge rir a José Pe re i ra Cal das, con se lhe i ro do go ver no pro vi só rio,
para que fos se o “Frank lin do Bra sil” e a es cre ver ao go ver no ame ri ca no
para di zer que na re vo lu ção de sen ca de a da por eles em Per nam bu co ha vi am
“[…] pro cu ra do imi tar o exem plo de pa tri o tis mo que aque la na ção dera ao
mun do, e so li ci ta vam au xí lio, ale gan do se me lhan ças nas ca u sas de fen di -
das”.62 Não co nhe ci am, po rém, ou tras as pi ra ções se não aque las di ta das pelo
au to no mis mo que os le va va a in ten tar a der ru ba da de to dos os va lo res mo nár -
qui cos. Eram, as sim, mu i to ci o sos da de fe sa da pro pri e da de: “O apo io po pu lar 
foi bem re ce bi do na oca sião do le van te mi li tar e dos tu mul tos que pro vo ca ram
a ren di ção do go ver na dor, mas fo ram to ma das pre ca u ções e pre pa ra da a re -
pres são do povo, aos po pu la res, caso ten tas sem fa zer acom pa nhar a in de pen -
dên cia e a li ber da de, tão apre go a das, de pres sões em fa vor de mo di fi ca ções das
es tru tu ras ju rí di cas li ga das ao di re i to de pro pri e da de. Daí to das as pro cla ma -
ções re vo lu ci o ná ri as cha ma rem a aten ção para o res pe i to à pro pri e da de pri va -
da. Em ver da de, a clas se do mi nan te que ria a se pa ra ção po lí ti ca de Por tu gal, a
im plan ta ção do re gi me re pu bli ca no de go ver no, mas a ma nu ten ção dos pri vi -
lé gi os e di re i tos im plan ta dos pela mo nar quia e pela me tró po le co lo ni al”.63

Ape sar do “apo io po pu lar”, o povo, que não che gou a se in te grar no mo vi -
men to (li de ra do por uma eli te in te lec tu al que sa bi da men te já lera o Do con -
tra to so ci al), ter mi nou sen do a ví ti ma da re pres são con tra os re vol to sos. 

Cons ti tu in do, para mu i tos au to res, como Ma nu el Cor re ia de
Andra de, uma pro je ção da Re vo lu ção de 1817, es tou ra ria, ain da em Re ci fe,
em 1824, como res pos ta à dis so lu ção da Cons ti tu in te de 1823, pelo Impe ra dor,
ins ta u ran do a mo nar quia ab so lu tis ta, uma se gun da in sur re i ção ar ma da, a
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62 LEITE, Gla ci ra La za ri. Re ci fe, Per nam bu co, 1817. Re ci fe: Fun da ção Jo a quim Na bu co/Ma çan -
ga na, 1988, p. 194. 

63 ANDRADE, Ma nu el Cor re ia de. “Per nam bu co 1817: es tru tu ra e com por ta men tos so ci a is”.
In: LEITE, Gla ci ra La za ri. Ob. cit. É já vas ta a bi bli o gra fia so bre a re vo lu ção per nam bu ca na,
ca ben do re fe rir: MUNIZ TAVARES, His tó ria da re vo lu ção de Per nam bu co de 1817. Re ci fe:
Impren sa Indus tri al, 1917 (tra ta-se do de po i men to de um dos par ti ci pan tes do mo vi men to); 
e QUINTAS, Ama ro. A agi ta ção re pu bli ca na no Nor des te. His tó ria ge ral da ci vi li za ção bra si le i ra.
2. Ed. São Pa u lo: Di fel, 1965.



Con fe de ra ção do Equa dor, que, sem re fe rir-se à re pú bli ca, de fen de um re gi me
des cen tra li za do e fe de ra ti vo, fun da do em um sis te ma re pre sen ta ti vo.

Além da pró pria ex pe riên cia da Re gên cia no pe río do 1831/1840,
são re gis tra dos ou tros mo vi men tos, de com po si ção so ci al, como a Re vol ta Ca -
ba na, em Per nam bu co (1833), a Ca ba na gem, no Pará, cujo lema-pro gra ma “a 
guer ra dos sem-ter ra con tra os pro pri e tá ri os” me lhor des cre ve seu con te ú do.
Em sua fase vi to ri o sa, che gou (1835) a acla mar um de seus lí de res, Mal cher,
go ver na dor da pro vín cia. Em se tem bro de 1836 – es ta mos tra tan do do le van te 
dos Far rou pi lhas – Antô nio de Sou sa Neto pro cla mou o des li ga men to do Rio
Gran de do Sul do Impé rio, for man do um “[…] Esta do li vre e in de pen den te,
sob o nome de Re pú bli ca Rio-Gran den se", aber to à ade são de qua is quer ou -
tras pro vín ci as bra si le i ras que de se jas sem se fe de rar no novo Esta do.

Fun da da tam bém na re pú bli ca e co mun gan do do mes mo es pí ri to
se pa ra tis ta dos ga ú chos, a Ba hia co nhe ceu (1837) a Sa bi na da. A Ba la i a da,
ma ra nhen se, em bo ra de cu nho tam bém po pu lar, não le van ta va a ques tão re -
pu bli ca na, como tam bém a Re vo lu ção Pra i e i ra, igual men te per nam bu ca na,
uma ex plo são ja co bi na, na ci o na lis ta, an ti es tran ge i ro em ge ral e an ti lu sa em
par ti cu lar. Entre seus par ti dá ri os – o mo vi men to che gou a edi tar um jor nal, 
Diá rio Novo –, ha via in te lec tu a is, como o ge ne ral Abreu e Lima, le i tor de
Lou is Blanc, Blan qui e Four ni er, de fen sor de uma re pú bli ca de ín do le so ci a -
li zan te. Bor ges da Fon se ca, li be ral, ou tro lí der, lan ça, em 1º de ja ne i ro de
1849, um pre ten si o so “Ma ni fes to ao Mun do”, no qual che ga a de fen der o
voto li vre e uni ver sal, o mo no pó lio do co mér cio de re ta lhos pe los bra si le i ros,
a ex tin ção do Po der Mo de ra dor.64 Para Edi son Car ne i ro, a in sur re i ção foi
um en sa io ge ral “[…] para a subs ti tu i ção, pela vi o lên cia, da no bre za ter ri to -
ri al da mo nar quia pela bur gue sia co mer ci al e ma nu fa tu re i ra – um mo vi -
men to ca rac te rís ti co do Ter ce i ro Esta do, uma an te ci pa ção da re pú bli ca”65. 

De po is de as si na lar que a ri que za do Nor des te pro pi ci a ra a for -
ma ção de uma eli te in te lec tu al (Mon tes qui eu fora mes tre do Frei Ca ne ca),
for ma da por ad mi ra do res da Re vo lu ção Fran ce sa, le i to res dos en ci clo pe dis tas –
que te ri am in flu í do so bre os re vo lu ci o ná ri os de 1817 –, He i tor Fer re i ra
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64 Cf. PENA, Lin coln de Abreu. Ob. cit., p. 28. Ver tam bém CARNEIRO, Edi son. A in sur re i -
ção pra i e i ra. Rio de Ja ne i ro: Con quis ta, 1960. São tex tos clás si cos SABINO, Urba no. Apre ci a -
ções da re vol ta pra i e i ra de Per nam bu co.  Rio de Ja ne i ro, 1848, e MELO, Fi gue i ra de. Crô ni ca 
da re be lião pra i e i ra de 1848 e 1849. Rio de Ja ne i ro, 1850. Para Edi son Car ne i ro, o li vro de
Urba no Sa bi no “é es pe ci al men te útil quan to a por me no res do ter ror im plan ta do pe los
gua ri bus, in clu si ve o jul ga men to dos pra i e i ros. Fi gue i ra de Melo es pu ma de ódio, mas a sua
nar ra ti va de acon te ci men tos, em bo ra ex tre ma men te par ci al, é mi nu ci o sa e do cu men ta da”. 
Sa bi no era o che fe de po lí cia do go ver no Tos ta. Jo a quim Na bu co, no seu Um es ta dis ta do
Impé rio, de di ca à in surr re i ção um ca pí tu lo, sus pe i to de par ci a li da de.

65 Ob. cit., p. 189.



Lima ob ser va que todo es for ço de con ver gên cia em Re ci fe “[…] é um es for ço
in te lec tu al, de i xan do para se gun do pon to as co gi ta ções po lí ti cas. Pro cla mam 
o lado in te lec tu al, e o mo vi men to an tes de ser pela re pú bli ca era para a aber -
tu ra de no vos ca mi nhos ao es pí ri to.”66 

Mu i to pou co. 
O re pu bli ca nis mo se de sen vol via no le i to fér til do ideá rio das eli -

tes li be ra is, e ra ra men te terá che ga do às ruas, e, ain da as sim, quan do le va do
por es sas eli tes. Nes se pla no, é pos sí vel in clu ir a Re vol ta do Vin tém (de zem -
bro de 1879/ja ne i ro de 1880), le van te da po pu la ção mais po bre do Rio de
Ja ne i ro, con tra a ta xa ção do usuá rio do ser vi ço dos bon des, pou pan do as em -
pre sas de vi a ção. O mo vi men to, es pon tâ neo, re a ção po pu lar ex plo si va, ti nha 
cu nho emi nen te men te an ti go ver no. Cou be à im pren sa re pu bli ca na, Lo pes
Tro vão à fren te, fa zer a li ga ção da que le sen ti men to de re bel dia con tra ato
im po pu lar do Ga bi ne te à cam pa nha pela mu dan ça do re gi me. 

Antes ti vé ra mos (3 de de zem bro de 1870) o Ma ni fes to Re pu bli ca no, 
re u nin do atrás de si in te lec tu a is, re pu bli ca nos de lon ga data, se to res con ser -
va do res da ca fe i cul tu ra, fa zen de i ros e ex-es cra vo cra tas em li tí gio com a mo -
nar quia pelo que en ten di am ha ver sido um ato ex pro pri a tó rio, a Abo li ção,
por que re pu bli ca no era en tão, ou pen sa va ser, todo aque le que se co lo ca va
con tra as ins ti tu i ções vi gen tes. Por isso mes mo, se ria um do cu men to pí fio,
fra co, mu i to me nos avan ça do do que o pro gra ma li be ral de 1869, que Síl vio
Ro me ro cha ma ria de “qua se so ci a lis ta”67. 

O ma ni fes to não ti nha qual quer con te ú do re vo lu ci o ná rio, não pro -
vo cou gran des re per cus sões, e o Par ti do Re pu bli ca no não de sem pe nhou qual -
quer pa pel na eclo são do even to de 1889. Ti nha en tão dois de pu ta dos. Tal vez
por tudo isso é que, por es tra nho, não era a re pú bli ca a idéia do mi nan te des se
ma ni fes to re pu bli ca no, mas o fe de ra lis mo, que não era nem uma pro pos ta re vo -
lu ci o ná ria nem um in ten to sub ver si vo, pos to que, a ri gor, como de fen di am
Na bu co e Rui, era ab so lu ta men te com pa tí vel com a mo nar quia cons ti tu ci o nal.

O Le it mo tiv do mo vi men to re pu bli ca no de i xa ra de ser preci sa -
men te a re pú bli ca; an tes era a que da do Ga bi ne te (a idéia-for ça que or ga ni za -
va uma am pla fren te opo si ci o nis ta),68 a im plan ta ção de fór mu las fe de ra ti vas,
que o Impe ra dor já ad mi tia. Fi nal men te, se não fos se pos sí vel uma con ci li a -
ção, não ha ve ria al ter na ti va fora da der ru ba da de um Impe ra dor sa bi da men te
sem su ces sor, e nes se va zio a re pú bli ca tor na va-se ina fas tá vel.

Mu i to pou co. 
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66 In: His tó ria po lí ti co-eco nô mi ca  in dus tri al do Bra sil. São Pa u lo: Ed. Na ci o nal, 1973, p. 280-81.
67 LIMA, He i tor Fer re i ra. Ob. cit., p. 283.
68 Aqui nos li mi ta mos a uma sim ples re fe rên cia, na su po si ção de que a tese terá sido su fi ci -

en te men te dis cu ti da na se ção an te ri or.



Ain da as sim, al gu ma co i sa. Mas nada, ne nhum pre ce den te, ne -
nhum ple i to, ne nhu ma dis cus são so bre a for ma de go ver no. O pre si den ci a -
lis mo, que, sem ple i to, aco pla-se opor tu nis ti ca men te à re pú bli ca, re sul ta da
as so ci a ção de nos so au to ri ta ris mo lar var à im por ta ção qua se me ca ni cis ta,
trans plan te de ór gãos tro ca dos, do es ta tu to cons ti tu ci o nal nor te-ame ri ca no,
nada obs tan te ab sor ver-se gran de par te da le gis la ção e das ins ti tu i ções de
go ver no cri a das pelo Se gun do Re i na do. Per dem os fe de ra lis tas e os li be ra is.69

Essa terá sido – a trans po si ção des sas in fluên ci as – a con tri bu i ção de Rui
Bar bo sa, prin ci pal au tor do pro je to de Cons ti tu i ção que o Go ver no Pro vi só rio
ofe re ce rá para a apro va ção, qua se ho mo lo ga ção, da Cons ti tu in te.70 

A ine vi tá vel re pú bli ca co ro a da, ou, dito de ou tra for ma, a mo nar -
quia pro tem po re, em que se trans for ma a re pú bli ca pre si den ci a lis ta, fa -
zen do de to dos os seus pre si den tes, ou pre si den tes for tes ou au to ri tá ri os, e
fa zen do do Exe cu ti vo, sem pre, um po der cen tral e for te, co me ça a ser ex pli -
ca da: é o fru to da con ci li a ção dos in te res ses da bur gue sia com a plu to cra cia
ru ral,71 de um lado, com se to res do Exér ci to in sa tis fe i tos com o Ga bi ne te Ouro
Pre to, de ou tro lado, con so li dan do a as cen são de um go ver no bur guês, a um
tem po oli gár qui co e cen tra li za dor, des tru i dor das ve le i da des fe de ra ti vas de
um povo acos tu ma do ao pa ter na lis mo do Esta do cen tral, cuja pro je ção nas
pro vín ci as é o man do, seja dos oli gar cas, seja dos “co ro néis”, seja do man do -
nis mo lo cal, no me a do pelo cen tro, atra vés de ele i ções ab so lu ta men te fal sas,
le gal men te fra u du len tas. Nes se pon to cru ci al, da le gi ti mi da de, a Re pú bli ca
não avan ça so bre a mo nar quia que des tro na. 

O fe de ra lis mo da le tra cons ti tu ci o nal, mas prin ci pal men te o fe de -
ra lis mo da prá ti ca po lí ti ca, prin ci pal men te da Re pú bli ca que so bre vi ve até
1930, é re fi na do ar ti fí cio de for ta le ci men to das oli gar qui as re gi o na is.72 O re -
gi me de 30, quan do se ins ta la, para en fren tar as oli gar qui as, des trói com o
fun da men to da Re pú bli ca – a fe de ra ção. Não é ape nas um ato sim bó li co, iso la -
do, a que i ma das ban de i ras es ta du a is. 

A His tó ria co bra rá pre ço alto pela li ção de que o mero re gi o na lis mo
não subs ti tui a au to no mia e o self-go vern ment da fe de ra ção. 
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69 Ray mun do Fa o ro (ob. cit., p. 535) es cre ve: “O mo vi men to fe de ra lis ta e li be ral, des con fi a -
da men te ir ma na do às pro mes sas igua li tá ri as que a ple be ur ba na cul ti va, pre pa rou a ide o lo gia
re pu bli ca na, mas não fez a Re pú bli ca, nem ven ceu no dia 15 de no vem bro”. 

70 So bre a pri me i ra Cons ti tu in te re pu bli ca na, ver, en tre ou tros, BELO, José Ma ria. Ob. cit., p. 67.
71 COSTA, João Cruz. Ob. cit., p. 46. Ver tam bém ALBUQUERQUE, Ma nu el Ma u rí cio de.

Ob. cit., p. 416 e segs. 
72 Ed., ib., p. 54. Escre ve: “O pro ces so de trans for ma ções po lí ti cas bra si le i ras ma ni fes ta-se,

com a Re pú bli ca, nos Esta dos Uni dos e fá-lo no sen ti do da ex pan são dos gru pos po lí ti cos
oli gár qui cos de base ru ral. A mo nar quia en tre ti ve ra o ca ci quis mo; a Re pú bli ca iria am pliá-lo.”
Ver tam bém BELO, José Ma ria. Ob. cit., p. 108.



IV – A EXCLUSÃO DAS MASSAS

Ante ci pan do-se ao fato his tó ri co do Qu in ze de No vem bro e ao
selo com o qual Aris ti des Lobo, um dos fun da do res da Re pú bli ca, a es tig ma -
ti za ria de for ma ir re pre en sí vel e de fi ni ti va,73 Sa int-Hi la i re, numa trá gi ca
pre mo ni ção do que se ria tam bém a vida mo der na bra si le i ra, se re fe ri ria,
nou tra pas sa gem clás si ca, à fer men ta ção li be ra lis ta que pre ce deu à Inde pen -
dên cia como agi ta ções le va das a cabo, na Cor te, por eu ro pe us, e nas pro vín -
ci as por al gu mas fa mí li as ri cas e po de ro sas, ar re ma tan do: “A mas sa do povo 
fi cou in di fe ren te a tudo, pa re cen do per gun tar como o bur ro da fá bu la: não
te rei a vida toda de car re gar a al bar da?”.74 

Os dois in tér pre tes, tão dis tan tes en tre si, mas igual men te ar gu tos,
as si na lam um só fe nô me no: o exí lio do povo. Re fe rin do-se cada um de les ao epi só -
dio que ana li sam, cer ta men te não ti nham cons ciên cia de que es ta vam in di can do a 
mar ca, a ca rac te rís ti ca mais no dal, dis tin ti va, de nos so pro ces so de for ma ção de
Esta do, povo e na ção, ca rac te rís ti ca que re mon ta à nos sa gê ne se, per pas sa toda a
vida po lí ti ca do país, re i nan do sem dis pu tas até nos sos dias. E não te mos, ain da
hoje, ra zões ob je ti vas para crer em sua su pe ra ção. Ao con trá rio, ver-se-á. 

A ex clu são das mas sas não é, to da via, in gre di en te iso la do no fe -
nô me no po lí ti co do au to ri ta ris mo vis ce ral bra si le i ro. Vige ao lado da ver ti -
ca li za ção do po der e do man do. A His tó ria sem povo é tam bém cons tru í da
por per so na gens que in va ri a vel men te des co nhe cem seus pa péis, e, des co nhe -
cen do seu país, es tão per ma nen te men te a im por tar idéi as e mo de los. Os re -
gi mes, as sim, tran si tam de uma mo da li da de a ou tra sem pro du zir efe i tos
subs tan ti vos; ar ti fi ci a is ain da quan do his to ri ca men te con tem po râ ne os, são
im pos tos ao or ga nis mo so ci al de fora para den tro, como im plan tes po lí ti cos,
sus ten ta dos e man ti dos pela co er ção, pela for ça, pe los pro nun ci a men tos, pe -
las in ter ven ções e mes mo pe las di ta du ras mi li ta res, tão fre qüen tes nes tes
cem anos de uma Re pú bli ca se re nís si ma.

O Esta do Novo de Var gas, tan to quan to a Re pú bli ca mi li tar de
1964, não são fa tos nem iso la dos nem ex cep ci o na is; a nor ma é o au to ri ta ris -

60 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral

73 Re fe ri mo-nos, evi den te men te, à cé le bre car ta de Aris ti des Lobo, fu tu ro mi nis tro de De o do ro,
so bre os acon te ci men tos da que la data (e que teve seu tre cho mais co nhe ci do re pro du zi do,
por ra zões já com pre en di das pelo le i tor, como epí gra fe ao tex to com o qual abri mos o Se gun -
do Re i na do): “Por hora a cor do go ver no é pu ra men te mi li tar e de ve rá ser as sim. O fato foi
de les, de les só por que a co la bo ra ção do ele men to ci vil foi qua se nula. O povo as sis tiu àqui lo
bes ti a li za do, atô ni to, sur pre so, sem co nhe cer o que sig ni fi ca va.” Rui Bar bo sa, ou tra tes te mu -
nha do acon te ci men to, de po ria: “A Re pú bli ca ori gi nou-se de um aci den te ge ra do pe las de -
sor dens de um or ga nis mo pre dis pos to pe las suas con di ções de ir re sis tên cia e inér cia a não
lhe re sis tir. Cer tas re for mas, ne ces sá ri as, ur gen tes, im pror ro gá ve is, tê-la-iam pre ve ni do e evi -
ta do. [...] A na ção ace i tou-o [o mo vi men to re pu bli ca no]. Mas não era seu. Não ha via sido ela -
bo ra do por ela mes ma, não lhe de ri va va das en tra nhas como o abo li ci o nis mo” (pre fá cio ao li -
vro Abo li ci o nis mo, de Osó rio Du que Estra da, 1818. Apud: SILVA, Hé lio. O po der mi li tar. Por to
Ale gre: L & PM Edi to res, 1984, pág. 41).

74 SAINT-HILAIRE, Au gus te de. Vo ya ge au Rio Gran de do Sul. Orléans: [s. n.], 1887, p. 581.



mo, o au to ri ta ris mo em suas ex pres sões so ci a is e eco nô mi cas, um pou co
mais su tis que o au to ri ta ris mo po lí ti co-es ta tal, se jam aque les pe río dos de
fran co to ta li ta ris mo, seja a re pú bli ca da es pa da, de De o do ro e prin ci pal men te
de Flo ri a no, seja a ve lha re pú bli ca das oli gar qui as e dos go ver na do res, do
agra ris mo, do café e do le i te. 

Exce ção em nos sa His tó ria re pu bli ca na é o in ter mez zo de Du -
tra, a re to ma da da de mo cra cia re pre sen ta ti va, mas, ain da, go ver no con ser -
va dor e re a ci o ná rio. Mes mo as sim, logo, logo, a His tó ria vol ta aos seus tri -
lhos per ver sos, com as con tur ba ções que em me nos de dois anos de vo ram
três pre si den tes de Re pú bli ca: Ge tú lio, Café Fi lho e Car los Luz. O que ex -
plo de em agos to, pa re cen do ter suas ra í zes em 1922, no pri me i ro 5 de Ju lho,
não se apla ca, como su pôs Ray mun do Fa o ro,75 com a tra gé dia que an te ci pa o 
abra ço da His tó ria ao ex-di ta dor e pre si den te cons ti tu ci o nal. A pól vo ra que,
se fa zen do fumo em um quar to do Ca te te, apa ren te men te mu da va o cur so da 
His tó ria, cria ape nas um des vio, um pe que no ata lho, que, adi an do o que pa -
re cia im pror ro gá vel, tor na ine vi tá vel o sur to mi li tar que se ini cia em 1964,
apa ren te men te an te ci pa do pela in sa ni da de do pre si den te que os mi li ta res e
os po lí ti cos der ro ta dos se gui da men te pelo ex-di ta dor ha vi am aju da do a ele -
ger. Em face de sua ex ten são e ca rac te rís ti cas, se ria essa a mais gra ve das ir -
rup ções mi li ta res, ago ra sim, pelo me nos nes te sé cu lo, se as nu vens não es ti -
ve rem en ga nan do o ana lis ta, fe chan do o ci clo aber to em 1922.

A cri se de 1955, con ju ra da pela ele i ção e pos se do ex-go ver na dor
mi ne i ro, não foi, pois, uma der ro ta do mi li ta ris mo. Era a cal ma ria que pre -
nun cia a tem pes ta de. Esta mos nos re fe rin do aos ci clos de pre pon de rân cia
mi li tar, mas a eles não po de mos re du zir a pla ní cie au to ri tá ria da vida re pu -
bli ca na, que não es te ve ja ma is alhe ia aos ci vis, fos sem os go ver na do res, que,
em re gi me que se au to pro cla ma va de mo crá ti co e re pre sen ta ti vo, se es co lhi -
am e es co lhi am en tre seus co le gas “oli gar cas” o ti tu lar da pre si dên cia, fos -
sem as di ta du ras ci vis e cons ti tu ci o na is de Epi tá cio Pes soa e Artur Ber nar -
des, fos se o Esta do Novo de Var gas, che fe ci vil do mo vi men to te nen tis ta,
que a His tó ria de ci diu iden ti fi car como Re vo lu ção de 1930. 

A far sa de mo crá ti ca, tan to quan to a far sa re pre sen ta ti va, é pe que na
far sa na far sa ma i or, a re pú bli ca, pois tudo é fal so nes sa re pú bli ca, ela mes ma, o 
fe de ra lis mo, a re pre sen ta ção a de mo cra cia, o li be ra lis mo e os li be ra is, o ci vi lis mo 
e o ci vi lis mo dos ci vi lis tas; en fim fal sos são os prin cí pi os so bre os qua is as sen -
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75 Le ci o na: “Na ma dru ga da de 5 de ju lho de 1922, go ver nan do Epi tá cio Pes soa e já ele i to
Artur Ber nar des, os dis pa ros do For te de Co pa ca ba na anun ci am o fim da Re pú bli ca Ve -
lha  [sic]. Os jo vens mi li ta res an te ci pam, em dois qua triê ni os, uma data ne ces sá ria, em bo -
ra não ir re me diá vel nos ter mos em que acon te ce ria. Esse ci clo, que co me ça com pól vo ra,
com pól vo ra se fe cha rá, de po is que um tiro pa ra li sar o co ra ção de um pre si den te – pre si -
den te, ex-che fe re vo lu ci o ná rio e ex-di ta dor” (FAORO, Ray mun do. Ob. cit., p. 663). 



tam, ou se di zem as sen tar, as ins ti tu i ções: nos so li be ra lis mo e nos sa de mo cra cia 
são tão bra si le i ros quan to o par la men ta ris mo mo nar co-cons ti tu ci o nal de ins pi -
ra ção fran ce sa, tan to quan to o cons ti tu ci o na lis mo-fe de ra lis ta os ten si va men te
nor te-ame ri ca no; se a Cons ti tu i ção de 1891 foi ali men tar-se na fon te do Di re i to
de Fi la dél fia, o es ta tu to da fu tu ra Car ta es ta do-no vis ta será a di ta du ra po lo ne -
sa, e pro to fas cis ta, como fran ce sas eram as ra í zes de nos so di re i to ci vil e ita li a -
nos os fun da men tos do di re i to pe nal. Fal sa é a eco no mia, de pen den te, fal so é o
li vre-cam bis mo e o li vre mer ca do de pen den tes das in ter ven ções do Esta do no
mer ca do, de pen den tes de pro te ci o nis mo al fan de gá rio, de pen den tes de em prés ti -
mos ja ma is co brá ve is, de pen den tes de sub sí di os, de pen den tes da má qui na go -
ver na men tal a quem se des ti nam os ris cos, re cu sa dos pelo ca pi ta lis ta, sem vo ca -
ção para o pro gres sis mo. 

Ca i ru é ex ce ção, exe cra da pela fa lên cia; sem as te tas do po der pa -
tri mo ni a lis ta-pa tri ar cal, pri va ti za do, a li vre ini ci a ti va bra si le i ra não sabe
acu mu lar ca pi tal; fal sa é a po lí ti ca, fal sa a vida ele i to ral, sem par ti dos e sem
ele i to res, fal sa é a de mo cra cia sem ele i ções pois ele i ções não se con for mam
com a con tra fa ção do voto a bico-de-pena e a de go la, fal sa é a so be ra nia do
povo, por que não é nela que se le gi ti ma o po der. 

Jack son de Fi gue i re do, Oli ve i ra Vi a na, Alber to Tor res, os que
fa zem o dis cur so re for ma dor do Esta do na se gun da dé ca da do sé cu lo, e ain da
an tes que Mus so li ni “em pol gue al gu mas ima gi na ções”, se dis tan ci am das
ra í zes li be ra is e his tó ri cas, fran ce sas e fi la del fi a nas, para cair nos bra ços de
Jo seph de Ma is tre, Bo nald e Char les Ma ur ras: “O po der não nas ce da so be -
ra nia po pu lar, nem por ela se jus ti fi ca, se não que pre e xis te à so ci e da de,
au ten ti ca do pelo tem po e pela tra di ção na ci o nal.”76 Algo mu i to si mi lar já
ha vía mos lido nos ma ni fes tos de De o do ro e Flo ri a no, e vol ta ría mos a ler na
in tro du ção da “Po la ca” e no pró lo go do Ato Insti tu ci o nal nº 1, a car ta de
ba tis mo do gol pe de 1964. 

Fal so é o nos so li be ra lis mo, fal so e ve lho,77 fal so fora no Impé rio,
fal so o é na Re pú bli ca, onde a His tó ria vai en con trá-lo ali a do às for ças con -
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76 Id., ob. cit., p. 671-672.
77 “Her da mos, em pri me i ro lu gar, um li be ra lis mo clás si co, atra sa do em re la ção ao li be ra lis -

mo eu ro peu, pois na Eu ro pa os li be ra is já es ta vam to ca dos pela ques tão so ci al. Um mo de -
lo dar wi nis ta, ba se a do ape nas na com pe ti ção, no di re i to de com pe tir, mas numa re a li da -
de em que a de si gual da de era a mar ca fun da men tal. No Bra sil, o li be ra lis mo dar wi nis ta
aca bou, ape nas, con so li dan do o po der dos que já ti nham po der, e ex clu in do os que já es -
ta vam ex clu í dos. Fez-se en tão uma re pú bli ca clas si ca men te cha ma da de oli gar ca, e que
re al men te o era. Uma re pú bli ca em que a par ti ci pa ção era ex tre ma men te li mi ta da, que
não edu ca va a po pu la ção para a prá ti ca da de mo cra cia. A po pu la ção só co me çou a par ti -
ci par re al men te do sis te ma de mo crá ti co em 1945.” (CARVALHO, José Mu ri lo de. “Ain da
não pro cla ma mos a Re pú bli ca”. Jor nal do Bra sil, 5 nov. 1989).



ser va do ras na de fe sa e exer cí cio dos atos de for ça e dos gol pes de Esta do con -
tra a de mo cra cia, em 1954, 1955 e 1964.78 

O li be ra lis mo eco nô mi co, como a li vre ini ci a ti va, não abre mão da
ma ni pu la ção cam bi al, da li ber da de dos pre ços (con co mi tan te men te ao con tro le 
dos sa lá ri os) e dos mo no pó li os, da mu le ta dos ban cos ofi ci a is; a li ber da de de
co mér cio e a li vre con cor rên cia não abrem mão dos mo no pó li os e dos oli go pó -
li os e dos car téis; o in ter ven ci o nis mo es ta tal só é com ba ti do pe los em pre sá ri os
quan do lhes con tra ria in te res ses; ne nhu ma voz se le van ta con tra a po lí ti ca de
cré di tos fa ci li ta dos, dos ági os pro te to res, das ta ri fas ar ti fi ci a is; a fun ção do
Esta do é su prir as de fi ciên ci as do em pre sá rio, e são sem pre es can da lo sas, fon tes
de cri se, aque las ini ci a ti vas go ver na men ta is ou le gis la ti vas, ra ras, en xer gan do,
além do ca pi tal, que pro te ge por to dos os me i os, a exis tên cia do fa tor tra ba lho
na com po si ção da ati vi da de eco nô mi ca; pro te gê-lo é pe ri go sa he re sia.79 

Em fe ve re i ro de 1954, uma pro pos ta de au men to do sa lá rio mí ni -
mo, afi nal ho mo lo ga do pelo pre si den te da Re pú bli ca, pro vo cou um ma ni fes to
mi li tar, a de mis são do mi nis tro do Tra ba lho80 e a aber tu ra de uma gra ve cri se
mi li tar, es to pim que se man te ria ace so até a cri se fi nal de agos to da que le ano.
(Tal vez es ses fa tos aju dem-nos a com pre en der por que, no país re de mo cra ti -
za do e na ad mi nis tra ção li be ral-con ser va do ra de hoje, ele i ta em ple i to in dis cu -
tí vel, o go ver no pra ti que a po lí ti ca de li be ra ção dos pre ços ao con su mi dor,
as so ci a da ao con tro le dos sa lá ri os e do sa lá rio mí ni mo, que, no iní cio de 1992,
cor res pon dia a exa to 1/5 de seu va lor em 1940, quan do foi ins ti tu í do.) 

Há uma só re a li da de, ob je ti va, pal pá vel, a per ma nên cia na Re pú -
bli ca do re gi me eco nô mi co do Impé rio des tro na do: o plan ta ci o nis mo, o agra ris -
mo, a eco no mia agro ex por ta do ra, a la vou ra vol ta da para o con su mo ex ter no. 

Impé rio, Re pú bli ca, di ta du ras mi li ta res e di ta du ras ci vis, regimes
cons ti tu ci o na is e re gi mes de anar quia ju rí di ca, to dos com uma só e co mum
ca rac te rís ti ca: o au to ri ta ris mo. 
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78 Afon so Ari nos, ju ris ta e lí der li be ral, de po is de de pu ta do fe de ral, quan do li de rou a “Ban da
de Mú si ca” e a opo si ção a Ge tú lio Var gas, mi nis tro de Jâ nio Qu a dros, pro e mi nen te se na -
dor da UDN no pe río do 1962/1970, fa le cen do no exer cí cio de um se gun do man da to se na -
tó rio, ele i to pelo PFL, de pu nha, em ad mi rá vel au to crí ti ca (rara en tre aris to cra tas e li be ra is):
“Nós [os li be ra is e ude nis tas] fo mos con tra a di ta du ra en quan to ela re pre sen ta va uma
for ma de pro gres so so ci al e pas sa mos a ace i tar a di ta du ra des de que ela pas sou a ser uma 
for ma de con ten ção do pro gres so so ci al” (Jor nal do Bra sil, 25 de agos to de 1974).

79 “Se o nos so pro te ci o nis mo fa vo re ce os in dus tri a is, em pro ve i to da for tu na pri va da, cor -
re-nos, tam bém, o de ver de acu dir o pro le ta ri a do, com me di das que lhe as se gu rem re la ti vo
con for to e es ta bi li da de, e o am pa rem nas do en ças como na ve lhi ce”. (VARGAS, Ge tú lio.
A nova po lí ti ca do Bra sil. Rio de Ja ne i ro: José Olím pio Ed. Apud: FAORO, Ray mun do. Ob.
cit., p. 690).

80 Ver, no se gun do pe río do cons ti tu ci o nal de Var gas, o “Me mo ri al dos Co ro néis”; João Gou -
lart foi o mi nis tro do Tra ba lho de mi ti do.



O flo ri a nis mo é der ro ta do pe los ca sa cas; a re pú bli ca da es pa da é
subs ti tu í da pelo re gi me dos “car co mi dos”, mas nada dis so teve qual quer
influxo seja na vida do povo, seja na con so li da ção ou avan ço da de mo cra cia.
O país per ma ne ce ao lar go. A oli gar quia no me a rá uma sé rie de pre si den -
tes ci vis, até a re ci di va mi li ta ris ta em que se con ver te ram a can di da tu ra e o
go ver no do ma re chal Her mes da Fon se ca. 

De sa fi a do por Rui, o mais ilus tre dos nos sos li be ra is, o ex-mi nis tro 
da Gu er ra de Afon so Pena e can di da to à sua su ces são (an te ci pan do-se as sim
de tan tos anos a Du tra, Lott e Cos ta e Sil va, mas dan do con ti nu i da de a uma
tra di ção aber ta pelo pró prio Flo ri a no, mi nis tro da Gu er ra de De o do ro) te ria
sua ele i ção ga ran ti da, pois essa era a sen ten ça da oli gar quia. Mas nada im pe -
di ria Rui de, com sua Cam pa nha Ci vi lis ta, cor rer todo o país, no que se ria a
pri me i ra e inu si ta da cam pa nha ele i to ral de nos sa His tó ria re pu bli ca na. 

Essas ele i ções, como as an te ri o res e as que ain da vi ri am, to das de
car tas mar ca das, se ri am fra u da das, evi den te men te, con sa gran do, como sem pre 
até 1930, o can di da to do si tu a ci o nis mo. Com to das as li mi ta ções, to das do
jogo e co nhe ci das pe los con ten do res, a pe re gri na ção de Rui se ria sem pre um
fato novo rom pen do a pas ma ce i ra, pro vo can do dis cus sões, de ba tes, mo vi -
men tan do a pa chor ra da opi nião pú bli ca sem aces so às com po si ções do
po der, de que não abri am mão os três ou qua tro go ver na do res ti tu la res da
so be ra nia po pu lar, en car re ga dos, por au to de sig na ção, de, a cada pe río do pre -
si den ci al, es co lher para o povo e em seu nome o novo pre si den te, isto é,
aque le que de ve ria ser, e sem pre se ria, ele i to. Assim foi, des de sem pre, até
Was hing ton Luís. Não há por que, adi an te, sur pre en der mo-nos com um
Ge tú lio Var gas, ain da pre si den te do Rio Gran de do Sul, pre ten den do, com
to das as for ças da alma, ser o can di da to do si tu a ci o nis mo. Não era ape nas a
reta mais cur ta; era ca mi nho úni co, ou a rup tu ra. 

Nin guém du vi da va da ele i ção do Ma re chal (e, a ri gor, a dis pu ta
era in te ro li gár qui ca). A sur pre sa foi a vo ta ção de Rui Bar bo sa, de nun ci an do 
a for ma ção, ain da em seus pri me i ros va gi dos, ain da tê nue, tí mi da, en ca bu la -
da, te me ro sa, de uma ig no ra da opi nião pú bli ca ur ba na. 

Her mes da Fon se ca, en cer ra do o pe río do pre si den ci al, e de po is
de lon ga vi a gem à Eu ro pa (aon de fôra tam bém para acom pa nhar a mu -
lher, a jo vem e qua se ico no clas ta Nair de Tefé, em tra ta men to de sa ú de),
vol ta à po lí ti ca (que fa zia sem pre a par tir dos quar téis) e à opo si ção, em
nome de su pos ta de fe sa dos bri os de seus ca ma ra das, que li de ra ria con tra
Epi tá cio e Ber nar des. Aju da do pe las “car tas fal sas”, con sa bi da men te fal -
sas, es gri ma das por Nilo Pe ça nha, o ex-pre si den te co man da ria essa opo -
si ção sen ta do na ca de i ra pri vi le gi a dís si ma de pre si den te do Clu be Mi li -
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tar. É aí, nes se pos to e nes sa po si ção po lí ti ca, que iria re en con trar-se com 
seu gran de ad ver sá rio, Rui Bar bo sa, o res pe i ta do che fe da Cam pa nha Ci vi -
lis ta e an ti mi li ta ris ta. Do mais im por tan te lí der li be ral da Pri me i ra Re -
pú bli ca, o pre si den te do Clu be Mi li tar, em li tí gio com o Ca te te, re ce be rá
não só o apla u so e o in cen ti vo, mas até o ape lo à in ter ven ção mi li tar con -
tra o go ver no ci vil e cons ti tu ci o nal.81 Era como se Rui Bar bo sa es ti ves se
pe din do des cul pas à His tó ria pe las be las pá gi nas que es cre ve ra na Cam -
pa nha Ci vi lis ta. 

Rui, o lí der ci vil, pre ga va o ci vi lis mo na cam pa nha me mo rá vel de 
1910, sem ne gar o apo io que bus ca va nos mi li ta res e nos oli gar cas, que com -
ba tia. Inda ga do so bre os apo i os com que con ta va sua can di da tu ra, não ti tu -
be ou: “Te nho os gran des esta dos de São Pa u lo, Ba hia e Rio de Ja ne i ro, o
ele i to ra do in de pen den te de Mi nas, a Ma ri nha e mu i tos ele men tos no Exér -
ci to.”82 Mal sa bia ele que se ria ví ti ma des se mi li ta ris mo que com ba tia e
afa ga va, e afa ga va de po is de ví ti ma. Indi ca do, na su ces são de Ro dri gues
Alves, como pré-can di da to do si tu a ci o nis mo, apo i a do pe las oli gar qui as do
Rio de Ja ne i ro, do Pará e do Dis tri to Fe de ral, Rui te ria sua can di da tu ra
de ses ta bi li za da por um veto mi li tar de que o mi nis tro da Gu er ra se ria
por ta dor.83 (Ou tros mi nis tros mi li ta res, mu i tos anos de po is, fa lan do a um
ou tro vice-pre si den te da Re pú bli ca no exer cí cio, de sa con se lha ri am a can di -
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81 Rui Bar bo sa, re con ci li a do com Her mes da Fon se ca, no dis cur so de pos se des te no Clu -
be Mi li tar, em 26 de ju nho de 1921, quer, uma vez só, a der ra de i ra vez, pu ri fi car a Re -
pú bli ca por meio da ati vi da de mi li tar. De o do ro res sur ge das cin zas e das hu mi lha ções 
para a obra de re ge ne ra ção po lí ti ca. Dois anos já eram vol vi dos da afir ma ção que, ne -
gan do com pe tir às clas ses ar ma das pa pel po lí ti co, lhes re co nhe ceu o de ver de exer cer
a vi gi lân cia da na ção. Do tí mi do pas so-pas so ou con ver são, vol ta às ori gens – sai, pou -
co de po is, a pa la vra fran ca. So men te um can di da to pre si den ci al com pro me ti do com a
re for ma cons ti tu ci o nal re ce be ria seu apo io, es cre ve em 1921, acres cen tan do o ou tro re -
qui si to – “[…] e que con te com as sim pa ti as do ele men to mi li tar”. “Con si de ro”, ad ver -
te,“ […] o con cur so de las im pres cin dí vel nes te mo men to, pois te nho a si tu a ção atu al
do país como mais gra ve que a de 1889, e vejo nes se ele men to a for ça úni ca ca paz da
es ta bi li da de e da re or ga ni za ção que res ta ao povo na dis so lu ção e na anar quia ge ral
que nos ar ras ta”(BARSOSA, Rui. Cor res pon dên cia. Co li gi da, re vis ta e ano ta da por Ho -
me ro Pi res. São Pa u lo: Sa ra i va, 1932, p. 424).

82 Cf. CHATEAUBRIAND, Assis. Ter ra de su ma na. Ed. O jor nal. Rio de Ja ne i ro, [s.d.], p. 78.
83 “O en tu si as mo po pu lar co me çou a con ta mi nar ou tros si tu a ci o nis mos es ta du a is, e hou ve

um mo men to em que a can di da tu ra do gran de bra si le i ro [Rui Bar bo sa] co me çou a ser tec -
ni ca men te co gi ta da, pa re cen do re u nir a una ni mi da de na ci o nal. Ocor reu en tão um fato
que de ter mi nou o ar re fe ci men to da que la ori en ta ção. Altas pa ten tes mi li ta res pre mi das
por in tri gas de toda es pé cie, co me ça ram a ma ni fes tar em sur di na seus re ce i os e res tri ções
acer ca da mes ma can di da tu ra. E o am bi en te car re gou-se, a pon to de o mi nis tro da Gu er -
ra, ge ne ral Car do so de Agui ar, ter fe i to ver ao vice-pre si den te da Re pú bli ca em exer cí cio
suas dú vi das so bre se o Exér ci to con se gui ria man ter um go ver no pre si di do por Rui Bar -
bo sa” (MAGALHÃES, Bru no de Alme i da. Artur Ber nar des, es ta dis ta da Re pú bli ca. Rio de
Ja ne i ro: Li vra ria José Olím pio Edi to ra, 1973, p. 61).
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da tu ra de Jus ce li no Ku bits chek.84 Nes se caso, não se ri am aten di dos.) Assim, 
como que sa in do o tiro pela cu la tra, aju da vam os mi li ta res pe las por tas tra -
ves sas da His tó ria a can di da tu ra do en tão che fe de nos sa em ba i xa da no Con -
gres so de Ver sa lhes, Epi tá cio Pes soa, o mais ci vil, ci vi lis ta, de quan tos pre -
si den tes de re pú bli ca já ti ve mos. 

Na que les anos 20, o na ci o na lis mo su pe ra o ja co bi nis mo an ti lu so
dos flo ri a nis tas, de sam pa ra dos com a mor te do lí der e su mi ço ca u te lar de
seus epí go nos. O na ci o na lis mo re nas cen te é o da or dem e da au to ri da de,
mu i to mais pró xi mo dos po si ti vis tas – di vi di dos e cada vez me nos in flu en tes 
–, e an te ci pa tó rio da po bre za po lí ti co-teó ri ca do mo vi men to que Plí nio Sal -
ga do li deraria nos anos 30, su cum bin do com ele quan do os ven tos fa vo rá ve is
de i xa ram de ser so pra dos das ma tri zes ita li a na e ale mã. Esse novo na ci o na -
lis mo se adap ta, po rém, ao ca rá ter do nos so pre si den ci a lis mo, cu nha do por
Flo ri a no, e es ta rá sem pre à mão, como no cha ma men to de Rui, sem pre que
se tra te de ape lar aos quar téis, para re sol ver os im pas ses que as eli tes não
sou be ram por si sós con ju rar, com o ins tru men tal das ins ti tu i ções po lí ti cas
con tro la das. Esse não é ví cio ads tri to à Re pú bli ca Ve lha. 

Du ran te todo o cha ma do Re gi me de 1946, e já mes mo sob os re gi -
mes mi li ta res que se se gui ram, o cha ma men to à or dem era a se nha com a
qual can di da tos der ro ta dos pro cu ra vam, com o con cur so da ca ser na in su -
bor di na da, con ser tar os er ros ele i to ra is de um povo que con ti nu a va ‘sem sa -
ber vo tar’, isto é, vo tan do con tra as pre ga ções da que les po lí ti cos con ser va do -
res que, per den do as ele i ções, per ma ne ci am com trân si to li vre na Vila Mi li -
tar.85 Du ran te o man da ri na to mi li tar, fi cou cé le bre, en tre os po lí ti cos, a fra -
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84 Essa ques tão, de mi li ta res re pre sen ta rem con tra a vida ins ti tu ci o nal, não é nova. Na
ses são do dia 10 de no vem bro de 1823, nos sa pri me i ra Cons ti tu in te foi sur pre en di da
com a che ga da de um ofi ci al por ta dor de ofí cio do mi nis tro do Impé rio, Fran cis co Vi -
le la, que, de or dem do im pe ra dor, dava con ta de re pre sen ta ção de tro pas pe din do
pro vi dên cia con tra “ofen sas” que vi nha re ce ben do de al guns dos cons ti tu in tes, den tre
eles Antô nio Car los Andra da Ma cha do, Mar tim Fran cis co Ri be i ro de Andra da e José
Bo ni fá cio de Andra da (ver NOGUEIRA, Ota ci a no (org.). Obras po lí ti cas de José Bo ni fá -
cio. Bra sí lia: Se na do Fe de ral, 1973, v. 1, p. 49). Por vá ri as ve zes, pro nun ci a men tos  de
ofi ci a is-ge ne ra is em co man do fo ram uti li za dos pelo pre si den te João Gou lart na ten ta -
ti va de pres si o nar o Con gres so na apro va ção de suas “re for mas de base”. Na Re pú bli ca
mi li tar, a re pre sen ta ção dos mi nis tros mi li ta res con tra dis cur sos de um par la men tar
opo si ci o nis ta, que pas sa ra des per ce bi do en tre de ze nas de ou tros pro nun ci a dos no
“pin ga-fogo” da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi se nha para uma gra ve cri se e a de cre ta ção 
do re ces so do Con gres so Na ci o nal. São inu me rá ve is os fa tos, dos qua is es ses são
exem plos ex tra í dos ao aca so.

85 Até 1964, um par ti do – a União De mo crá ti ca Na ci o nal (UDN) – se no ta bi li za ria por esse es -
for ço de ten tar, com o con cur so cas tren se, cor ri gir o pro ces so ele i to ral; se gui da men te per de
as ele i ções pre si den ci a is e se gui da men te ten ta im pug ná-las sob va ri a do pre tex to, qua se
sem pre ar güin do a ne ces si da de, sem am pa ro cons ti tu ci o nal, de ma i o ria ab so lu ta de vo tos



se-ame a ça do ge ne ral e pre si den te Fi gue i re do, pro nun ci a da sem pre que uma
so lu ção po lí ti ca não se con fi gu ra va com a pres te za com que se acos tu ma ra a
ser aten di do o ex-che fe do SNI – “Eu cha mo o Pi res” –, numa re fe rên cia
ób via ao seu mi nis tro da Gu er ra.86 Era sem pre aten di do. 

Se De o do ro pro cla ma ra a Re pú bli ca (um gol pe de esta do mi li tar
po si ti vis ta de ‘cha ma men to à or dem’), com mu i to pou ca cons ciên cia do que
fa zia, ve re mos, foi o seu vice, ele i to con tra sua von ta de, quem de fato pro cla -
ma ria e ins ta u ra ria o pre si den ci a lis mo. Como é sa bi do, Flo ri a no Pe i xo to as su -
mi ria a pre si dên cia em face da re nún cia do pre si den te De o do ro,87 der ro ta do
pelo con tra gol pe de 23 de no vem bro, ou seja, pela sua in ca pa ci da de de efe ti var 
seu pró prio gol pe. A as sun ção do vice, nas cir cuns tân ci as que a cer ca ram,
abri ria um sen da nova, na ini ci an te His tó ria re pu bli ca na, pela qual ou tros vi -
ces ca mi nha ri am. Re fe ri mo-nos ao que se po de ria cha mar de “gol pe frio”, me -
di an te in ter pre ta ção cons ti tu ci o nal ex ten si va de acor do com os in te res ses da
or dem do mi nan te, de que po dem ser exem plos a pos se de Del fim Mo re i ra
(subs ti tu in do o pre si den te ele i to, Ro dri gues Alves, mor to an tes de to mar pos -
se), o im pe achmnt de fato de Café Fi lho, de cre ta do pelo Con gres so Na ci o nal
(1955), pro te gi do ou apo i a do pe las tro pas da Vila Mi li tar que o cer ca vam, a
de cla ra ção de va cân cia da pre si dên cia, em 1964, pelo pre si den te do Se na do, e a
pos se de José Sar ney (1986), ten do como fun do o si lên cio das ar mas e as ex plo -
sões de en tu si as mo de um povo que co me mo ra va o que a to dos pa re cia ser o fim 
– lon ga men te es pe ra do e, na que le en tão, una ni me men te de se ja do – de uma era. 

As in ter pre ta ções, to da via, não são ne ces sa ri a men te a fa vor dos
vi ces, mas sem pre acor des com as cir cuns tân ci as: em 1961, no epi só dio da
re nún cia de Jâ nio Qu a dros, os mi nis tros mi li ta res ten ta ri am evi tar a pos se
do vice-pre si den te da Re pú bli ca, João Gou lart, em ino por tu na vi a gem pela
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para a pro cla ma ção do ven ce dor, ale ga ti va essa só le van ta da após o re sul ta do nu mé ri co de
cada ple i to... Uma vez, con se gue o gol pe, 1954, mas já em no vem bro de 1955 se ri am os ude -
nis tas ape a dos do Ca te te por ou tro gol pe, o 11 de no vem bro, tam bém mi li tar, auto pro cla -
ma do como de ín do le le ga lis ta. Fôra pre ci so, en tão, em gol pe mi li tar para im pe dir um
ou tro gol pe, que vi sa va a im pe dir a pos se do pre si den te ele i to. Na úl ti ma ele i ção pre si den -
ci al, 1960, a UDN apóia o can di da to ven ce dor, e se es que ce de re cla mar o prin cí pio da
ma i o ria ab so lu ta, não al can ça do. Qu a se em vão. Sete me ses após ter ini ci a do o go ver no, e
em con fli to com os lí de res des se par ti do, no me a da men te os mais li ga dos aos quar téis – 
Car los La cer da à fren te – Jâ nio, o pre si den te, re nun cia. Essa UDN só vol ta ria ao po der em
1964, na sela de ou tro gol pe. E mor re ria nele, mu i to cedo, 1965, dis sol vi da, com os de ma is
par ti dos, por ato mi li tar as si na do pelo seu pa tro no e ma i or lí der, can di da to duas ve zes à
pre si dên cia da Re pú bli ca, o bri ga de i ro Edu ar do Go mes, mi nis tro da Ae ro náu ti ca de Cas te -
lo Bran co. Foi-se o par ti do, mas o ude nis mo, como ide o lo gia, so bre vi ve ria.

86 Ge ne ral Val ter Pi res.
87 Con tra quem Flo ri a no cons pi ra va já des de an tes da ele i ção in di re ta de am bos, e mais efe -

ti va men te a par tir da frus tra da ten ta ti va de De o do ro, de dis sol ver o Con gres so, em 3
de ja ne i ro.



Chi na; em 1968, na cri se de cor ren te do im pe di men to e mor te do pre si den te
Cos ta e Sil va, seu vice, Pe dro Ale i xo,88 é pro i bi do de to mar pos se pe los mi -
nis tros mi li ta res, que as su mem di re ta men te o po der, cons ti tu in do uma jun -
ta de go ver no. Fi cou a ex pe riên cia. Daí em di an te, se ri am tam bém mi li ta res
to dos os vi ces de pre si den tes ge ne ra is até o ge ne ral Fi gue i re do, que, ao fi nal
da “dis ten são len ta e gra du al”, se ele ge ria com um vice ci vil de pos tu ra
mar ci al (Au re li ano Cha ves), com o qual cedo se de sen ten de ria. 

A in ter pre ta ção ju rí di ca pre va le cen te está sem pre a ser vi ço do in -
te res se his tó ri co do mi nan te, aque le que tem atrás de si a for ça que ga ran te
sua efe ti vi da de. Por isso, pre va le cen te. 

Os go ver nos oli gár qui cos, e fo ram to dos os da Re pú bli ca Ve lha,
con so li da ri am o exí lio do povo, mediante ele i ções sem ele i to res e uma de mo -
cra cia sem par ti dos. Epi tá cio Pes soa e Artur Ber nar des, an tes de Was hing -
ton Luís, se rão pre si den tes mu i to bem amol da dos a esse na ci o na lis mo da or -
dem, da au to ri da de e da tra di ção. A Re vo lu ção de 1930 veio por que, pa re ce,
não po de ria de i xar de vir. Mas ela che gou como a Re pú bli ca che ga ra, sem
he róis e sem fun da men tos, e já com ca be los bran cos. 

Se a Re pú bli ca se fez sem re pu bli ca nis mo, e qua se sem re pu bli ca -
nos, im pon do-se mais como uma ne ces si da de de as se gu rar o fe de ra lis mo (de -
fen di do tam bém por mo nar quis tas cons pí cu os como Jo a quim Na bu co), con -
tra o uni ta ris mo e a cen tra li za ção mo nár quicos e im pe ri a is, o ide al de 30
não era re vo lu ci o ná rio, li mi tan do-se a va gas te ses po lí ti cas, qua se to das li -
ga das à mo ra li za ção das ins ti tu i ções e do pro ces so ele i to ral, no qual nin -
guém mais acre di ta va, ame a çan do de exa us tão um pre si den ci a lis mo que o
mo vi men to se di ci o so, com ple tan do e dan do for ma e con se qüên cia às ações de 
22, 24 e 25, sal va ria, as se gu ran do-lhe a so bre vi vên cia cen te ná ria. 

A His tó ria não se re pe te, sa be mos, mas, no caso bra si le i ro, ela é
re cor ren te. 

O exér ci to de 1831 re a pa re ce no 15 de No vem bro, ina u gu ran do
cem anos de pro nun ci a men tos, in ter ven ções mi li ta res, fra tu ras cons ti tu ci o -
na is,89 le van tes, as sal tos, di ta du ras. Na que la data, seu pa pel foi o de con so li -
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88 O vice, ad vo ga do e ex-mem bro da “Ban da de Mú si ca” da UDN, es ta ria com pro me ti do
com o es for ço cons ti tu ci o na li zan te a que de de vo ta ra o ge ne ral Cos ta e Sil va, no seu fi nal
de vida; ade ma is, os ser vi ços de se gu ran ça te ri am in ter cep ta do um diá la go mu i to pou co
or to do xo para as tra di ções da po lí ti ca mi ne i ra de Ale i xo com o ex-de pu ta do José Ma ria
Alki min, tam bém mi ne i ro, ex-vice de Cas te lo Bran co.

89 A es ta tís ti ca em 1992 é esta: a re nún cia de dois pre si den tes (De o do ro e Jâ nio Qu a dros);
um su i cí dio (Var gas); seis de po si ções de pre si den tes (Was hing ton Luís, Var gas, Car los
Luz, Café Fi lho, João Gou lart); seis le van tes ar ma dos (22, 24, 25, 30 e 32); duas ar ru a ças
mi li ta res (Ja ca re a can ga e Ara gar ças) e qua tro gol pes de Esta do bem su ce di dos (1891,
1954, 55, 64), dois gol pes de Esta do ma lo gra dos (1891, 1961), um im pe ach ment (1992) e



da dor da mo nar quia cons ti tu ci o nal, ame a ça da pelo prín ci pe re bel de; des sa
fe i ta, ele a de ce pa, sem ter ciên cia do que es ta va fa zen do. O país, que se
li vra ra do des po tis mo do fu tu ro he rói li be ral do cer co do Por to, co nhe ce rá o
au to ri ta ris mo de Flo ri a no, que ain da está nas co xi as do pal co. Até a vi gé si ma
quin ta hora, os pou cos cons pi ra do res des co nhe ci am a de ci são do ve lho e
ado en ta do De o do ro, le va do à in sur re i ção por ra zões que não fa la vam ao
re gi me; o prin ci pal che fe mi li tar com tro pa na ci da de, Flo ri a no, man tém-se
numa in cóg ni ta que tran si ta para a mera omis são em face dos in sur re tos,
sem que se li vras se, to da via, da pe cha de tra i dor com que o ana te ma ti zam os 
mo nar quis tas.90 Foi sua par te. De pos to o Ga bi ne te Ouro Pre to, as tro pas
re gres sam à pa chor ra de fe ri a do após a pa ra da. Nin guém se lem bra ra da
Re pú bli ca, e o Impe ra dor, de vol ta ao Paço, ao cabo de len to re gres so da
vi le gi a tu ra pe tro po li ta na, dava tra tos à bola na ten ta ti va de re or ga ni zar um 
ga bi ne te que pu ses se em paz o an ti go afi lha do. 

O ve lho cabo-de-guer ra pre ten dia se gu rar a alça do ca i xão do
Impe ra dor, ami go e pro te tor, e re lu ta o quan to pode em face das ma qui na -
ções que se va li am de seu brio fe ri do para trans for mar em con fli to com o re -
gi me as idi os sin cra si as que a cada dia mais e mais o in com pa ti bi li za vam
com o Ga bi ne te Ouro Pre to. Só na no i te de 11 para 12 é que se de ci de por
re ce ber o ge ne ral Ben ja mim Cons tant, in sur re to, al guns dos che fes re pu bli -
ca nos e o ain da lí der mo nar quis ta de opo si ção, Rui Bar bo sa, para uma con -
ver sa,91 in ter me di a da por um so bri nho des ti na do a ocu par gran des es pa ços
na fu tu ra His tó ria do re gi me que es ta va por nas cer, o ca pi tão Her mes da
Fon se ca, aju dan te-de-or dens do Con de d’Eu. 

Fin do o tu mul to, os pou cos po pu la res de vol ta a casa, mú si cos si -
len ci a dos e sol da dos can sa dos de re gres so aos quar téis, fi cou o va zio, sal vo
pela ini ci a ti va de José do Pa tro cí nio e Lo pes Tro vão,92 cos tu ran do uma pro cla -
ma ção do povo ca ri o ca pela Câ ma ra Mu ni ci pal. De o do ro ce dia, fi nal men te,
mas para isso foi de ci si vo o bo a to, es pa lha do,93 se gun do o qual o Impe ra dor
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pelo me nos 32 anos de di ta du ra ple na: qua tro anos de go ver no, oito anos de Esta do Novo 
de Var gas e 20 anos de re gi me mi li tar con se qüen te de 1964. Em cem anos de re gi me, qua -
tro Cons ti tu i ções de ri va das de Cons ti tu in te (1891, 1934, 1946, 1988), três Cons ti tu i ções ou -
tor ga das (1937, 1967, 1969), um gol pe cons ti tu ci o nal (as emen das de Artur Ber nar des ao
re gi me de 1891). Ti ran te a con tra fa ção da Re pú bli ca Ve lha, ape nas de zes se te anos de ple -
ni tu de de mo crá ti co-cons ti tu ci o nal: os cin co anos de Du tra, qua tro do se gun do go ver no
Var gas, cin co do go ver no de JK, três de Jâ nio/Jan go. Tris te sal do.

90 Cf. FAORO, Ray mun do. Ob. cit., p. 724.
91 Cf. COSTA, João Cruz. Ob. cit., p. 41.
92 Ver no vo lu me an te ri or a des cri ção des ses fato e os do cu men tos cor res pon den tes.
93 Escre ve He i tor Fer re i ra Lima (ob. cit., p. 288): “O le van te mi li tar foi fi xa do para 17 ou 18

de no vem bro; po rém, o ma jor Só lon, um dos con ju ra dos, re ce an do seu fra cas so de vi do à
trans pi ra ção da no tí cia, pro vo cou sua pre ci pi ta ção, es pa lhan do bo a tos fal sos na Rua do



con vi da ra Sil ve i ra Mar tins, seu ini mi go pes so al, para subs ti tu ir Ouro Pre to
e, as sim, or ga ni zar o novo ga bi ne te.94 Pas sa dos cin qüen ta e seis anos, o
anún cio de uma ou tra no me a ção, a de che fe de po lí cia do Dis tri to Fe de ral, na
pes soa do ir mão do di ta dor sus pe i to de con ti nu ís mo, se ria tam bém res pon sa bi -
li za do pela an te ci pa ção de um pas so his tó ri co ine vi tá vel. 

O mes mo des ti no que im pôs a De o do ro mu dar o cur so da His tória
con tra a in cli na ção de sua alma, exi gi ria de Var gas e de João Pes soa o ofí cio
in de se ja do de re vo lu ci o ná ri os.95 

O com pa nhe i ro de cha pa de Ge tú lio Var gas, cujo as sas sí nio, por
ques tões pro vin ci a nas de sa par ta das da cri se – ou tro aci den te his tó ri co –,
apres sa ria a de fla gra ção do mo vi men to se di ci o so, lu ta va con tra ele. Em car ta
ad ver tia os ami gos: “Nun ca con ta rão co mi go para um mo vi men to ar ma do.
Pre fi ro dez Jú li os Pres tes a uma re vo lu ção.”96 Não es ta va em seu ar bí trio, to -
da via, o pa pel que a His tó ria lhe re ser va ra pe las mãos de João Dan tas.

Ge tú lio Var gas não só era con tra a Re vo lu ção de 30, como de se ja va
ser ele o can di da to de Was hing ton Luís, de quem fora mi nis tro da Fa zen da. 

Além da cor res pon dên cia com o pre si den te, Ge tú lio au to ri za
Paim Fi lho, seu cor re li gi o ná rio, a opor-se ao seu lí der, João Ne ves da
Fontou ra, apo i an do o pre si den te da Re pú bli ca e o go ver na dor de São Paulo. 

Inde ci são, ca u te la? Não, o can di da to con de na do à li de ran ça
revo lu ci o ná ria que ria ser o can di da to de seu an te ces sor. Em car ta ain da ao
seu lí der – fu tu ro ad ver sá rio ir re con ci liá vel –, es cre ve ria: 

“Le van tar mos um nome do Rio Gran de como can di da to de luta
não é acon se lhá vel, por que de ve mos evi tá-la, no in te res se ge ral; nem eu
ace i ta ria, por que não sou can di da to; quer di zer, não ple i te io essa con di ção,
não a de se ja va. Só ace i ta ria se ti ves se o con cur so das cor ren tes po lí ti cas
do mi nan tes.”97 
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Ou vi dor, que ime di a ta men te che ga ram aos quar téis, le van do a ofi ci a li da de jo vem, com -
pro me ti da, a lan çar as tro pas à rua na ma dru ga da de 15 de no vem bro, sem co nhe ci men to
dos pró pri os De o do ro da Fon se ca e Ben ja mim Cons tant, que fo ram  le van ta dos de seus
le i tos para as su mi rem a di re ção do  coup d’Etat.  Foi, des se modo, uma sur pre sa mes mo
para os pro mo to res do le van te.”

94 Cf. en tre ou tros, ALBUQUERQUE, Ma nu el Ma u rí cio de. Ob. cit., 1981, p. 426-7.
95 Cor res pon den te do Jour nal des Dé bats, es cre ven do do Rio de Ja ne i ro, Max Le clerc fala do

país que já ado ta ra o novo re gi me: “La ré vo lu ti on [re fe re-se à pro cla ma ção] est fa i te. Per -
son ne pa ra it avo ir l’intention de re ve nir lá des sus. Mais il est avé ré que ceux qui ont fait
la re pu bli que  n’avaient pas du tout l’intention de la fa i re” (LECLERC, Max. Let tres du
Bré sil. Pa ris, 1890, p. 7. Apud: COSTA, João. Cruz. Ob. cit., p.5). Vol ta re mos a este tema li -
nhas adi an te.

96 PENA, Lin coln de Abreu. Ob. cit., p. 181.
97 FAORO, Ray mun do. Id., p. 682.



O can di da to des ti na do a des tru ir o si tu a ci o nis mo das oli gar qui as 
de se ja va ser o can di da to des sas oli gar qui as: “Não está lon ge o dia em que se
tra ce o per fil da que les que se apo de ra ram, por obra da tra i ção, da du pli ci da -
de e da hi po cri sia, dos des ti nos do nos so in for tu na do país. […] O en tão pre -
si den te do Rio Gran de do Sul [Var gas], logo de po is de can di da to à su pre ma
ma gis tra tu ra da Re pú bli ca, apa re ceu-me, em toda a ni ti dez de seus con tor -
nos, como um co mo dis ta in cor ri gí vel, um cal cu lis ta frio, sem a cha ma de
um só ide al. Qu e ria ape nas che gar ao Ca te te em li nha reta, evi tan do o tra vo
dos sa cri fí ci os, que eno bre ce as lu tas po lí ti cas”.98 

Pre te ri do pela es co lha de Jú lio Pres tes, o fu tu ro re vo lu ci o ná rio e 
di ta dor pri ma ria por uma cam pa nha am bí gua. Se não era o can di da to da
si tu a ção, como pre ten de ra, não se per mi tia ser o da “[…] opo si ção con se -
qüen te a Was hing ton Luís, com quem man ti nha boas re la ções a pon to de
jus ti fi car, com ex tre ma ha bi li da de, sua con di ção de can di da to”.99 Der ro ta -
do, como es ta va pre vis to, fez tudo para im pe dir a cons pi ra ção que, con tra
sua von ta de, era ur di da por seus ami gos, e pe los qua is – no ta da men te
Osval do Ara nha (que es ta ria ao seu lado na fa tí di ca ma dru ga da de 24 de
agos to de 1954) e Flo res da Cu nha – foi em pur ra do para o mo vi men to se -
di ci o so que ter mi na ria por li de rar, em face da re cu sa de Luís Car los Pres -
tes, es co lha pre fe ren ci al.

O he rói po lí ti co e mi li tar da fa mo sa Co lu na que cor re ra o país de
nor te a sul, to da via, já ab ju ra ra a can ti le na dos te nen tes com os qua is se
su ble va ra, e nos si lên ci os do exí lio bo li vi a no e ar gen ti no ou uru gua io op ta ra 
pelo ideá rio co mu nis ta, o que o im pe dia de co man dar uma re vo lu ção que
su pu nha bur gue sa. Ao go ver na dor ga ú cho e ex-mi nis tro da Fa zen da do pre -
si den te, que de ve ria de por para im pe dir a pos se do del fim ele i to, não res ta va
ou tra al ter na ti va, se não per mi tir que seu nome en ca be ças se o mo vi men to
in sur re to para cuja aglu ti na ção de re cur sos e apo i os tan to con tri bu í ra sua
can di da tu ra, mal gré lui-même. Ven ci do, mas não con ven ci do, ad ver ti ria
os ami gos de suas es cu sas em face de um pro vá vel jul ga men to da His tó ria:
“Se essa re vo lu ção fra cas sar, ne ga rei que es tou me ti do nela.”100 E, as sim,
os fa tos ten de ri am a con fir mar, so bre Var gas, o con ce i to de um ve lho ami go
e co nhe ce dor de seus há bi tos, Was hing ton Luís: “Os ami gos de Ge tú lio obri -
gam-no sem pre a ir para onde ele quer.”101 

A me lhor de fi ni ção de Var gas, to da via, pa re ce que en con traremos
no pró prio Var gas, como se o per so na gem se an te ci pas se à His tó ria, o artista à
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98 FONTOURA, João Ne ves da. Acu so! Rio de Ja ne i ro: [s.n.], 1933, pp. 8-9.
99 Idem, ib.
100 VERÍSSIMO, Éri co. “O ho mem por trás do mito”. In: Jor nal do Bra sil, 24 de agos to de 1974.
101 In: FONTOURA, João Ne ves da. Me mó ri as. Por to Ale gre, [s.n.], 1963, v. 2, p. 481.



pró pria obra que es cul pi rá de sua pró pria ima gem. Ain da em Por to Ale gre e 
mu i to an tes que a His tó ria o en vol ves se (1907), mas já po lí ti co, for mando-se em
Di re i to, o jo vem Ge tú lio Var gas é en car re ga do de sa u dar uma das suas duas 
gran des e de ci si vas in fluên ci as po lí ti cas (a ou tra se ria Jú lio de Cas tilhos): “[…] 
a ati tu de de V. Exa. [Pi nhe i ro Ma cha do] na po lí ti ca da Re pú bli ca tem sido
es pe rar a mar cha dos acon te ci men tos, co lo can do-se à fren te de les, para
guiá-los”.102 

Não exa ge re mos, po rém, o pa pel de Var gas, nada obs tan te o
gê nio cê ni co do gran de ator, tal vez o ma i or da Re pú bli ca. 

No fun do, no pri me i ro time dos es tra te gos, ha via re ce i os, que não
eram só a sa ga ci da de ou a in se gu ran ça de ca rá ter do per so na gem es co lhi do para 
o script já es cri to para o pa pel prin ci pal. Ha via tam bém o medo do povo, da -
que la tur ba que po de ria al te rar a rota pre fi xa da – os ca mi nhos e os li mi tes
auto-im pos tos – do mo vi men to. Ha via en tre os prin ci pa is lí de res, como as si na la 
Fa o ro, o te mor de que “[…] da tur va ção das águas emer gis se o mons tro re vo lu -
ci o ná rio – não ape nas a pa ra da re vo lu ci o ná ria”,103 como fora em 1889 e fora
sem pre e se ria sem pre em nos sa His tó ria... Os co ri fe us da paz re pu bli ca na, se -
nho res da or dem, des cen den tes do po si ti vis mo, li be ra is quan to aos seus in te res -
ses, her de i ros do agra ris mo ex por ta dor, des cen den tes po lí ti cos de Antô nio Car -
los, de Pi nhe i ro Ma cha do, de Bor ges de Me de i ros, dos oli gar cas do Nor des te re -
u ni dos em tor no do cor po ain da quen te de João Pes soa, ad mi tem tudo, a in sur -
re i ção até; nun ca a re vo lu ção; po dem ad mi tir as re vol tas –, e quan tas vi ve ram
sem fe rir seus in te res ses, des de 1889? Admi tem re for mas, des de que só po lí ti -
cas, lon ge de to car nos ali cer ces da es tru tu ra so ci al. So bre to dos, re i na va pa la -
vra de or dem de Antô nio Car los Ri be i ro de Andra da, des cen den te do pa tri ar ca
da Inde pen dên cia, sín te se e epí gra fe de um pro je to que anun ci a va a re for ma
para evi tar a re vo lu ção, que fa zia a re vo lu ção no lu gar do povo, para que ele
não a fi zes se: “Fa ça mos a re vo lu ção an tes que o povo a faça.”

Mu i tos anos de po is, no pro ces so de re de mo cra ti za ção de 1984, ou -
tra vez se fi ze ram as re for mas para im pe dir as re for mas ne ces sá ri as, para evi -
tar qual quer mu dan ça, e ou tra vez ti ve mos a voz do sis te ma di zen do aos seus
co e vos que era pre ci so mu dar para que tudo fi cas se como es ta va, isto é, sem o
ris co da in ter ven ção des se ator sem pa pel na cena po lí ti ca bra si le i ra o povo.
Di ria o lí der das “Di re tas Já”: “Ou mu da mos, ou se re mos mu da dos.”104 Mu -
de mos. E as sim, pela se gun da vez em uma His tó ria re cor ren te, cor ri gi mos
Lam pe du sa. Se o Tan cre do de O le o par do su ge ria que eram ne ces sá ri as re -
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102 Cf. SILVA, Hé lio. 1926: a gran de mar cha. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, p. 118.
103 Ob. cit., p. 684. Fa o ro tra ta do anti-re vo lu ci o na ris mo da Re vo lu ção de 30 nes se mes mo vo -

lu me (p. 686 e segs.)
104 Ulis ses Gu i ma rães em en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil (16 de no vem bro de 1986).



for mas para tudo fi car como dan tes, a re cen te His tó ria bra si le i ra en si na me -
lhor: para que nada mude, que não se mude mes mo nada. Ga ran ta-se, por via
das dú vi das, e no tex to cons ti tu ci o nal, o ce le bra do pa pel do Exér ci to. E as sim, 
quan do a tran si ção afi nal che gar ao cabo, se isso é pos sí vel, os con ser va do res
po de rão di zer, fi tan do o pas sa do: tudo con ti nua como dan tes, no quar tel de
Abran tes. É a nos sa for ma de fa zer re vo lu ção.105 Assim foi com a Re vo lu ção
de 30, como ha via sido com o Sete de se tem bro de 1822, com o Sete de abril
de 1831, com o Qu in ze de No vem bro, com os le van tes mi li ta res e mes mo
com a Co lu na Pres tes. 

Em nos so país, as re vo lu ções são ini ci a ti vas das eli tes, nas qua is
seus in te res ses são re sol vi dos; e o mo vi men to de mas sas, quan do im pres cin dí -
vel, é ce ná rio, de one ro sa mo bi li za ção, des car tá vel, res sal te-se, pois de uso ime -
di a to e rá pi do, para que não se crie o pe ri go so há bi to das ruas; o povo, ator co -
ad ju van te, está des ti na do à fi gu ra ção. Assim se ria no ex tra or di ná rio mo vi men -
to das “Di re tas Já”, usa da a mo bi li za ção das mas sas não para ga ran tir a apro -
va ção da emen da cons ti tu ci o nal que res ta be le cia o prin cí pio das ele i ções di re tas
para a pre si dên cia da Re pú bli ca, mas para im plo dir o co lé gio ele i to ral in di re to
da di ta du ra, as sim e só as sim pos si bi li tan do e co ro an do o acor do de eli te que as -
se gu ra ria a ele i ção de Tan cre do e a en tão in sus pe i tá vel pos se de José Sar ney.106 

De novo, um tex to. A car ta-com pro mis so que Tan cre do –
“[…] un gi do nas ruas como sal va dor da Nova Re pú bli ca”, na fra se do
se na dor Fer nan do Hen ri que Car do so107 – fir ma ria com a cú pu la do po -
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105 Cf. AMARAL, Ro ber to; GUIMARÃES, Cé sar. “Re cons ti tu ci o na li za ção sem mu dan ça?”
Co mu ni ca ção e po lí ti ca. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver si tá ria/Cen tro Bra si le i ro de Estu dos
La ti no-Ame ri ca nos, n. 7:1, 1987, p. 8.

106 Em lon ga  en tre vis ta ao Jor nal do Bra sil (12 de ja ne i ro 1992), na qual “[…] con tou de ta lhes
das ar ti cu la ções que ne u tra li za ram o gol pe ar ma do pe los mi li ta res con tra a can di da tu ra de
Tan cre do Ne ves, li de ra dos pelo en tão pre si den te João Fi gue i re do”, o go ver na dor Antô nio
Car los Ma ga lhães, fi gu ra des ta ca da do ude nis mo e do re gi me mi li tar, ar ti cu la dor da can di -
da tu ra Tan cre do Ne ves, mi nis tro de José Sar ney, di ri gen te  do PFL, ami go do pre si den te
das Orga ni za ções Glo bo, Ro ber to Ma ri nho, de cla ra, em sín te se, que “[…] o pre si den te Tan -
cre do Ne ves não que ria apro va ção da emen da das ele i ções di re tas, por que sa bia que só
che ga ria ao Pa lá cio do Pla nal to ele i to in di re ta men te. Numa ele i ção di re ta, o can di da to se ria 
Ulis ses Gu i ma rães. Enquan to com pa re cia aos co mí ci os pe las ‘Di re tas já’, em todo o país,
Tan cre do atu a va nos bas ti do res para que o co lé gio ele i to ral so bre vi ves se” (...). Se gun do
Antô nio Car los Ma ga lhães, “[…] quan do o ris co das di re tas se tor nou real, no auge da cam -
pa nha, o en tão go ver na dor de Mi nas ma no brou para ra char o PMDB”. Em en tre vis ta ao
mes mo Jor nal do Bra sil (14 de ja ne i ro de 1992), a pro pó si to das de cla ra ções de Antô nio Car -
los Ma ga lhães, o ex-can di da to Luís Iná cio Lula da Sil va con tou ao re pór ter que, “[…] no co -
mí cio de Belo Ho ri zon te pe las di re tas, Tan cre do o cha mou num can to  do pa lan que e, di an -
te da pra ça lo ta da, per gun tou: ‘E ago ra? O que va mos fa zer com esse povo?’. Se gun do
Lula, Tan cre do ‘fi cou com medo do po vo’”.

107 CARDOSO, Fer nan do Hen ri que. “Um mo de lo po lí ti co-ins ti tu ci o nal”. Co mu ni ca ção po lí ti ca, 
nº 9, p. 97 e segs. O en tão se na dor não for ne ce o tex to da car ta-com pro mis so, mas adi an ta



der mi li tar, as se gu ran do-se da ga ran tia da pos se e do exer cí cio de seu
go ver no, por ín do le e ne ces si da de his tó ri ca, mo de ra do.108 Em ou tras pa -
la vras, ga ran tia-se a tran si ção para a de mo cra cia, que, os fa tos não anun ci a -
ram e os pac tan tes não sou be ram pre ver, se ria co man da da por José Sar ney. 

Vol te mos, po rém, a 1930... A cha pa Var gas/João Pes soa re sul tou
de mo vi men to he si tan te – di vi di am-se os Esta dos en tre os que ain da ad vo ga -
vam uma com po si ção com o Ca te te e o si tu a ci o nis mo pa u lis ta, e os que se
de ci di am pela opo si ção, ma jo ri ta ri a men te –, que ter mi nou, sob o co man do
de Antô nio Car los (Mi nas), Ge tú lio Var gas e Bor ges de Me de i ros (Rio
Gran de do Sul), con for man do a Ali an ça Li be ral. O pro ces so ele i to ral re fle te
a di fí cil com po si ção e o ca rá ter de seu lí der: “Du ran te a cam pa nha e de po is
dela, atri bu iu-se uma fria du pli ci da de às ati tu des de Ge tú lio Var gas, lem -
bran do a de Flo ri a no Pe i xo to para com Ouro Pre to por oca sião da pro cla ma -
ção da Re pú bli ca.”109 José Ma ria Belo110 do cu men ta o com por ta men to am bí -
guo de Var gas des de a cam pa nha, seu es for ço por sa grar-se can di da to do si -
tu a ci o nis mo, seu es for ço por con ser var-se nas boas gra ças de Was hing ton
Luís de po is da ine vi ta bi li da de de sua can di da tu ra, man ten do com o pre si -
den te cor res pon dên cia as sí dua e cor di al. Ci nis mo, car re i ris mo, ce ti cis mo,
amo ra lis mo, como per gun ta afir man do Éri co Ve rís si mo em ar ti go já re fe ri -
do, ou du pli ci da de, mera dú vi da, in cer te za de um tem pe ra men to ca u te lo so,
de en tu si as mos di fí ce is, amál ga ma de ego ís mo com co mo dis mo, ou con for -
mis mo ou in so freá vel oje ri za a qual quer com pro mis so mais pro fun do, como
ain da di va ga José Ma ria Belo, isso é ques tão que foge ao in te res se do co men -
tá rio que se atém ao fato po lí ti co ob je ti vo, de sin te res sa do de suas mo ti va -
ções sub je ti vas. O que nos com pe te re co lher des se per so na gem é sua in dis -
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sua efi cá cia para os pla nos de Sar ney como subs ti tu to de Tan cre do: “Do en te Tan cre do,
Sar ney as su miu a pre si dên cia gra ças a uma pe cu li ar in ter pre ta ção do tex to cons ti tu ci o nal, 
na cer te za de uma in te ri ni da de ao cabo da qual, em pou cas se ma nas, re in tro du zir-se-ia
na cena po lí ti ca o le gí ti mo sal va dor. Mor to este, Sar ney se afer rou à car ta-com pro mis so e
re cons ti tu iu um sis te ma de po der qua se sem al te rar o mo de lo ins ti tu ci o nal. Hou ve ape -
nas uma re for ma de peso – a pro pos ta pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 25, com as ele i ções
dos pre fe i tos das ca pi ta is – e duas emen das à Cons ti tu i ção, uma in tro du zin do a ele i ção
di re ta do pre si den te da Re pú bli ca em es cru tí nio de dois tur nos [inó cua, ob ser va mos nós,
em face dos po de res da Cons ti tu in te de 1888], ou tra atri bu in do po de res cons ti tu ci o na is
pri má ri os ao Con gres so a ser ele i to em no vem bro des se ano”, um mons tren go em ter mo
do mais pri má rio di re i to cons ti tu ci o nal. 

108 Antes da car ta, e cer ta men te pos si bi li tan do-a, Tan cre do re ce be ria o aval, ou sa gra ção, do
ex-pre si den te e ge ne ral Ernes to Ge i sel. Ser viu de in ter me diá rio o po de ro so pro pri e tá rio
das Orga ni za ções Glo bo, jor na lis ta Ro ber to Ma ri nho; o apar ta men to do ex-de pu ta do
Arman do Fal cão, ex-mi nis tro de Ge i sel, foi o pal co. O fato foi re gis tra do pela im pren sa da 
épo ca.

109 COSTA, João Cruz. Ob. cit., p. 89.
110 BELO, José Ma ria. His tó ria da Re pú bli ca. São Pa u lo: Ed. Na ci o nal, 1972, p. 273 e segs.



po si ção para o pa pel em que se viu in ves ti do, o que o apro xi ma do fun da dor 
da Re pú bli ca. Com este se ir ma na tam bém na co mum au sên cia de um pro -
gra ma, do que fa zer, na pre si dên cia. Para os seus de sa fe tos, era a pre si dên -
cia pela pre si dên cia, o po der como fim em si mes mo. A Re pú bli ca de trinta
re pe tia a Re pú bli ca de 1889, ins ti tu ci o na li za da em 1891. 

Sem um par ti do re pu bli ca no a co man dá-la, sem um pro gra ma
por cum prir, di ri gi da por an ti gos mo nar quis tas ou re pu bli ca nos de vés pe ra,
da un dé ci ma hora, go ver na da por um mi nis té rio sem he ge mo nia, no qual
todos ti nham idéi as dis tin tas do que fa zer, abrin do cedo as dis sen sões, mesmo
en tre o pe que no gru po dos po si ti vis tas, os úni cos que não ha vi am che ga do
ao novo re gi me pelo ca mi nho do fe de ra lis mo, nada mais se ria a Re pú bli ca do 
que uma nova com po si ção das eli tes. Como ha vi am sido 1822 e 1831. Como
se ri am 1930, 1984, 1988… Mas, como to dos os fa tos de nossa His tó ria, tam -
bém ela vi ve ria um per ma nen te pro ces so de con tra di ções… 

Ca be ria ao re pre sen tan te mais in con tes te des sas for ças mo nar -
quis tas de sem pre, re pu bli ca no con ver ti do quan do o novo re gi me era um
fato con su ma do,111 ten tar um úni co pro gra ma – na ver da de o que a crô ni ca
de hoje cha ma ria de “pa co te”, aliás, o pri me i ro de les... –, com vis tas a al te -
rar o qua dro de pre do mí nio agrá rio. O pro gra ma de in dus tri a li za ção – ini ci -
a ti va in ter ven ci o nis ta de um emi nen te li be ral – fra cas sa ria, der ro ta do
pela es pe cu la ção. Fa la re mos mais tar de do en ci lha men to. O Águia de Haia 
ain da ig no ra va que a or dem re pu bli ca na se ria o re gi me dos in te res ses agrá -
ri os e dos fun ci o ná ri os pú bli cos. 

Qu an do che gou ao Rio para a acla ma ção da ave ni da Rio Bran co e
o po der no Ca te te, Ge tú lio Var gas não ti nha uma pla ta for ma para de fender,
um pla no de go ver no a se guir, re for mas po lí ti cas, so ci a is ou eco nô mi cas que
pu des sem ser enun ci a das à gui sa de ro te i ro para a nova ad mi nis tra ção, que
ti nha o en car go his tó ri co de re cu pe rar as ins ti tu i ções do país, cor ro í das por
mais de trinta anos de man do oli gár qui co, uma eco no mia já nes se en tão atra -
sada em face das na ções me di a na men te de sen vol vi das, e gra ve men te ata ca da 
pelas tro pas do ‘ge ne ral’ café. A cri se in ter na ci o nal do ca pi ta lis mo, de 1929,
de i ta ra fun da men te suas gar ras em São Pa u lo.112 O que a his to ri o grafia bra si -
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111 Se ri am suas sin ce rís si mas pa la vras: “[...] bati-me con tra a mo nar quia sem de i xar de ser
mo nar quis ta. Fiz-me re pu bli ca no nos três ou qua tros úl ti mos dias da mo nar quia [...]. Não 
te nho a hon ra de per ten cer ao nú me ro da hora”. Dirá. Ain da que ja ma is cons pi ra ra para a 
Re pú bli ca e que ace i ta ra o mi nis té rio “com mu i ta re sis tên cia”, para li vrar o novo re gi me
do “mal de sua ori gem mi li tar” pelo es pí ri to ci vil de seu pri me i ro go ver no (COSTA,
Cruz. Ob. cit., p. 42). 

112 Na dé ca da de 1921/1930, o café re pre sen ta 69,6% das ex por ta ções bra si le i ras. A agri cul tu ra, 
que ain da era o prin ci pal se tor da eco no mia, ocu pa va, em 1920, 66,7% da po pu la ção eco -
no mi ca men te ati va do país.



le i ra qua se una ni me men te de no mi na de “Re vo lu ção de 1930" foi ainda uma
luta in te ro li gár qui ca, mu i to lon ge de cons ti tu ir-se em mo vi men to de mas sa, 
des ti na do a al te rar os pa drões da or ga ni za ção so ci al e eco nô mi ca.113 

De o do ro e Var gas ti nham ain da pro fun das di fi cul da des em li dar
com as re gras e o que sem pre lhes pa re ceu in su por tá ve is li mi ta ções cons ti tu -
ci o na is – as fun ções au tô no mas e a vida in de pen den te dos cha ma dos po de res da 
Re pú bli ca. Essa di fi cul da de le va ria o Ma re chal a co li dir com o Con gres so e,
su pon do-se che fe de Es ta do em re gi me par la men ta ris ta, ten tar fe chá-lo e
con vo car no vas ele i ções. Var gas, tam bém obri ga do a con vi ver com essa ins -
ti tu i ção tão frá gil e de exis tên cia tão atri bu la da em nos sa ter ra, re lu ta o
quan to pode – três anos e uma “re vo lu ção” – às pres sões de to das as ori -
gens; ven ci do com a con vo ca ção da Cons ti tu in te de 1934, ou tros três anos pas -
sa dos fe cha ria o Con gres so e se li vra ria fi nal men te, e de vez, da Car ta de mo crá -
ti ca de 34, que sem pre de tes ta ra, “para po der go ver nar”. 

Co me ça a his tó ria do Esta do Novo. 
Des de logo, lem bre mos que não co me çam com De o do ro nem ces -

sam com Var gas as di fi cul da des de nos sos pre si den tes, seja com o Con gres so,
seja com a cons ti tu ci o na li da de. Epi tá cio Pes soa, mi nis tro apo sen ta do do Su -
pre mo, cum pre o seu man da to sob per ma nen tes po lí ti cas de sí tio, e seu su ces -
sor, Artur Ber nar des, des fi gu ra a Cons ti tu i ção de 1891 com a re for ma de 7 de 
se tem bro de 1926. Jâ nio, re nun ci an te, acu sa o Con gres so de im pe di-lo de go -
ver nar. Jan go re cla ma as “re for mas de base” obs ta cu li za das pela Cons ti tu i ção 
de 1946. Os se gui dos go ver nos mi li ta res al te ram, fe rin do-a, a or dem ju rí di ca,
em be ne fí cio de es tra té gi as e in te res ses po lí ti cos con ce bi dos fora da or dem
cons ti tu ci o nal, mas na ins tân cia real do po der de fato – os quar téis. Re de mo -
cra ti za do e re cons ti tu ci o na li za do o país, os pre si den tes da nova era, co me çan do
com José Sar ney, re cla ma ram in sis ten te men te da or dem cons ti tu ci o nal, ame a -
ça do ra da “go ver na bi li da de”, ex pres são ide o ló gi ca da di re i ta as si mi la da por
uma es quer da se qui o sa de “mo der ni da de”. Esse mes mo dis cur so se ria re pe -
ti do, ago ra com êxi to, pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. 

O des pre pa ro do fu tu ro di ta dor para li dar com o sis te ma de mo crá -
ti co não é ma i or do que a di fi cul da de do ve lho cabo de guer ra em li vrar-se das
ima gens guar da das da mo nar quia par la men ta ris ta, a que ser vi ra com li su ra
e de vo ta men to. Des de cedo re a ge, ul tra pas san do o li mi te do gol pe de es ta do,
ao que su pu nha fos se um ab sur do – ne gar a Cons ti tu i ção, cujo nas ci men to 
de pen de ra de seu con cur so he rói co, ao che fe do Exe cu ti vo a fa cul da de, que
ti nha D. Pe dro II, por exem plo, de dis sol ver o Con gres so. De o do ro, na
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113 Sô nia Re gi na de Men don ça (“Esta do e so ci e da de, a con so li da ção da re pú bli ca oli gár qui -
ca”. In: LINHARES, Ma ria Ieda. Ob. cit., p. 237) iden ti fi ca-a como “[...] o gol pe de ou tu bro 
de 1930”.



pe núl ti ma cri se de seu go ver no, con vi da ra o Ba rão de Lu ce na, ve lho mo nar -
quis ta, para or ga ni zar o novo “Ga bi ne te”, e é as sim, como um ver da de i ro 
pri me i ro-mi nis tro, que se ria re co nhe ci do pela his to ri o gra fia sua con tem -
po râ nea.114 

Já nos re fe ri mos à ten ta ti va de gol pe do 3 de no vem bro de 1891.
De o do ro, como é sa bi do, não re sis ti ria em seu in ten to por mais de 20 dias.
Em face da re sis tên cia mi li tar, es co lhe a re nún cia, como úni ca al ter na ti va a
um con fron to, in com pa tí vel com sua sa ú de, em ace le ra do de clí nio. Assu me o 
vice, Flo ri a no Pe i xo to, trans for man do a in te ri ni da de em exer cí cio per ma nen te
do car go. Era o pri me i ro gol pe de po is do gol pe de 1889, e des sa fe i ta um
gol pe cons ti tu ci o nal, de ri va do de uma in ter pre ta ção dis cu tí vel da Cons ti tu i -
ção, mas ab so lu ta men te am pa ra do no ar gu men to ir re fu tá vel das tro pas,115

aque le mes mo ar gu men to que, em 1955, le va ra Nel son Hun gria, mi nis tro
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, a ne gar o ha be as cor pus im pe tra do por Café 
Fi lho, vice no exer cí cio da pre si dên cia, im pos si bi li ta do de re to mar o car go
por ou tro gol pe cons ti tu ci o nal, o de 11 de no vem bro, gol pe que – es tra nho
país – as se gu ra ria a con ti nu i da de cons ti tu ci o nal com a pos se do pre si den te
ele i to, Jus ce li no Ku bits chek.116 

Algo pa re ci do com aque la de ci são que o Olim po po lí ti co de
1985 ado tou na ma dru ga da afli ta de 14/15 de mar ço. Des sa fe i ta, po rém,
com o res pal do da opi nião pú bli ca, atô ni ta, e te me ro sa de qual quer re tro -
ces so na fím bria de li ber da de que se de li ne a va, tan tos anos pas sa dos de
1964, no ho ri zon te car re ga do do Pla nal to. O inu si ta do do des ti no pa re cia 
des fa zer em ho ras o que os ho mens ha vi am cos tu ra do por anos. A en ge -
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114 Cf. CAMPOS PORTO, Ma nu el Ernes to. Apon ta men tos para a his tó ria da Re pú bli ca. São Pa u -
lo: Ed. Bra si li en se, 1990, p. 34 e segs. Ver ALBURQUERQUE, Ma nu el Ma u rí cio de. Ob.
cit., p. 517.

115 A Cons ti tu i ção re cém-pro mul ga da es ta tu ía em seu art. 42, ver bis: “ Se, no caso de vaga por
qual quer ca u sa da pre si dên cia ou vice-pre si dên cia não hou ve rem ain da de cor ri dos dois anos 
do pe río do pre si den ci al, pro ce der-se-á a nova ele i ção.” À cla re za des se dis po si ti vo, os par ti -
dá ri os de Flo ri a no con se gui ram an te por, com su ces so, a re gra do § 2º do art. 1º do Ato das
Dis po si ções Tran si tó ri as, ver bis: “ o pre si den te e o vice-pre si den te ele i tos na for ma des se ar ti -
go [isto é, pelo Con gres so, re u ni do em Assem bléia Ge ral] ocu pa rão a pre si dên cia e a
vice-pre si dên cia da Re pú bli ca du ran te o pri me i ro pe río do pre si den ci al”.

116 Vale a pena an te ci par par te do seu voto: “Qual o im pe di men to mais evi den te, e in su por -
tá vel pe los me i os le ga is do ti tu lar da pre si dên cia  da Re pú bli ca, que o obs tá cu lo opos to
por uma vi to ri o sa in sur re i ção  ar ma da? Afas ta do ‘o man to diá fa no da fan ta sia so bre a nu -
dez rude da ver da de’, a re so lu ção do Con gres so não foi se não a cons ta ta ção da im pos si bi -
li da de ma te ri al em que se acha o sr. Café Fi lho de re as su mir a pre si dên cia da Re pú bli ca
em face da im po si ção dos tanks e ba i o ne tas do Exér ci to, que es tão aci ma das leis, da Cons -
ti tu i ção e, por tan to, do Su pre mo Fe de ral. (...) é uma si tu a ção de fato cri a da e man ti da pela 
for ça das ar mas, con tra a qual se ria, ob vi a men te, ine xe qüí vel qual quer de ci são do Su pre -
mo Tri bu nal”.



nha ria po lí ti ca de Tan cre do e Ulysses, po rém, com o au xí lio de ju ris tas
po lí ti cos, foi sal va, “gra ças a uma pe cu li ar in ter pre ta ção do tex to cons ti -
tu ci o nal”, como já le mos, no tex to de um dos per so na gens da que la ma -
dru ga da ines que cí vel de Bra sí lia. A His tó ria, po rém, não re gis trou o
nome de Afon so Ari nos e de Flo ri a no Pe i xo to. Entre um caso e ou tro, o
pre ce den te da mor te de Ro dri gues Alves em 1918 e a pos se de seu vice,
Del fim Mo re i ra. 

Mi nis tro da Fa zen da, Rui re ce i ta o cor te enér gi co das des pe sas, a 
eli mi na ção das re par ti ções inú te is, o en xu ga men to do fun ci o na lis mo pú bli co.
O fra cas so de sua re for ma fis cal, o fra cas so do pro je to in dus tri a lis ta e os
con fli tos den tro do go ver no fa zem-no sal tar cedo do Mi nis té rio. No go ver no
Cam pos Sa les (1898/1902), Jo a quim Mur ti nho, mi nis tro da Fa zen da, terá
me lhor sor te. Após con cer tar com os in gle ses (o FMI ain da es pe ra ria mu i tos 
anos e duas guer ras para ser cri a do e re i nar) um acor do para a dí vi da ex ter na 
bra si le i ra (mo ra tó ria de três anos, 10 mi lhões de li bras es ter li nas du ran te o
pe río do para for mar um fun ding loan, a ser amor ti za do em dez anos, sob a
ga ran tia, dada pelo go ver no bra si le i ro, de toda a ren da da al fân de ga do Rio
de Ja ne i ro, mais o ser vi ço de abas te ci men to de água da Ca pi tal, mais as
re ce i tas da Cen tral do Bra sil, além da que i ma de pa pel-mo e da na quan ti da de
equi va len te aos tí tu los da dí vi da de po si ta dos em Lon dres), pôde pôr em prá -
ti ca seu pla no de sa ne a men to fi nan ce i ro, que con sis tia em au men tar os
im pos tos e as ta xas com vis tas a re du zir o dé fi cit pú bli co, pa ra li sar os in ves -
ti men tos em obras pú bli cas, re du zir as des pe sas, de ses ti mu lar o con su mo,
con ge lar os sa lá ri os e “de sa que cer” a in dús tria. Com a re ces são e o de -
sem pre go, e o em po bre ci men to do país, con so li da va-se a re pú bli ca oli gár -
qui ca.117 Qu al quer se me lhan ça com ou tra qual quer po lí ti ca eco nô mi co-fi -
nan ce i ra, em nome de um li be ra lis mo dar wi nis ta mo der ni za do, não será
mera co in ci dên cia.

Como se vê, e uma vez mais, no Bra sil, a His tó ria não se re pe te;
os fa tos é que são re cor ren tes. 

V – A SOCIEDADE TARDIA NO ESTADO PRECOCE

“A par tir de hoje, 15 de no vem bro de 1889, o Bra sil en tra em nova
fase, pois pode-se con si de rar fin da a mo nar quia, pas san do a re gi me
fran ca men te de mo crá ti co com to das as con se qüên ci as da li ber da de. 
‘Foi o Exér ci to quem ope rou esta mag na trans for ma ção; as sim
como em 7 de abril de 1831 ele fir mou a mo nar quia cons ti tu ci o nal,
aca ban do com o des po tis mo do pri me i ro im pe ra dor, hoje pro cla mou, 
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117 PENA, Lin coln de Abreu. Ob. cit., p. 83.



no meio da ma i or tran qüi li da de e com so le ni da de re al men te im po -
nen te, que que ria ou tra for ma de go ver no. 
‘Assim de sa pa re ce a úni ca mo nar quia que exis tia na Amé ri ca, e,
fa zen do vo tos para que o novo re gi me en ca mi nhe a nos sa pá tria a
seus gran des des ti nos, es pe ra mos que os ven ce do res sa be rão le gi -
ti mar a pos se do po der com o selo da mo de ra ção, be nig ni da de e jus ti -
ça, im pe din do qual quer vi o lên cia con tra os ven ci dos, e mos tran do
que a for ça bem se con ci lia com a mo de ra ção.
‘Viva o Bra sil! Viva a de mo cra cia! Viva a li ber da de!’

Ga ze ta da Tar de, Rio de Ja ne i ro, 15 de no vem bro de 1889

Sér gio Bu ar que de Ho lan da vai en con trar ex pli ca ções para essa
tra gé dia bra si le i ra – que ten ta re mos re su mir no en con tro do bu ro cra tis mo
com o au to ri ta ris mo, de que o Esta do Novo e a re pú bli ca dos mi li ta res cons ti -
tu em exem plos no tá ve is – no ca rá ter da que le co lo ni za dor que de i xa ra a Pe -
nín su la Ibé ri ca para aqui plan tar, em nos so con ti nen te, não ci vi li za ções,
mas go ver nos. E por isso mes mo – acres cen ta mos nós re la ti va men te à ex pe -
riên cia bra si le i ra –, qua se sem pre an te pon do a ar qui te tu ra do Esta do à or ga -
ni za ção da so ci e da de, o país an tes da na ção; as sim, cons tru in do a uni da de po -
lí ti ca e eco nô mi ca, an tes da uni da de cul tu ral. Esta do, go ver no e, por fim, mas
nem sem pre, so ci e da de. Não nos es que ça mos nun ca que este país é fru to de
um ou tro Esta do, pro je to de bu ro cra tas, e não de pi o ne i ros. 

A or ga ni za ção do Esta do bra si le i ro teve pre ce dên cia so bre a so ci -
e da de, e qua se só re sul ta do trans plan te apres sa do e de ín do le e ne ces si da de
pas sa ge i ras, um aci den te his tó ri co que im pe di ra a per ma nên cia da cor te em
Lis boa. Logo que nova paz pôde ser con cer ta da no ve lho con ti nen te, di vi di -
do já en tre as tro pas fran ce sas e in gle sas, en se jan do o re tor no do sé qui to re i -
nol, a cor te de D. João VI fez suas trou xas e ma las, le van do com seus te réns o
di nhe i ro e o me tal que lhe foi pos sí vel re co lher na ca i xa do Te sou ro. Mas já
ha via pro vi den ci a do aber tu ras po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas sem vol ta. A par tir 
do go ver no, ago ra ins ta la do e ra zo a vel men te ins tru men ta li za do, avan ça va-se 
na or ga ni za ção do Esta do, e do país. A par tir do Rio. Um dia plan tar-se-ia,
plan tar-se-á, uma ci vi li za ção. 

Isso faz do Esta do bra si le i ro en ti da de bas tan te dis tin ta, na Améri ca
La ti na, dos de ma is Esta dos (ad mi nis tra ções co lo ni a is) de ori gem ibé ri ca. Se,
com pa ra do com as ex pe riên ci as que do mi na ram o Oci den te, pa re ce mu i to
mais pró xi mo esse nos so “mo de lo” dos mo de los de Esta dos de ex tre mo
abso lu tis mo (Rús sia), que das ex pe riên ci as que po de mos cha mar como de
abso lu tis mo mo de ra do (de que a Fran ça é pa ra dig ma), é sem som bra de
dúvi da ain da (esse nos so “mo de lo”) mais dis tan te das ex pe riên ci as in gle sa e 
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nor te-americana, re pre sen ta das por Esta dos re la ti va men te fra cos, tão-só em
suas re la ções in ter nas, evi den te men te. Mas aí, nes sas di ver si da des, é que foi 
pro cu rar mo de los quan do pre ci sou ins ti tu ci o na li zar-se, em 1822 e em 1889. 
E é ain da ago ra, em mal di ge ri das ex pe riên ci as di tas ne o li be ra is, que o Estado
re cons ti tu ci o na li za do, for mal men te de mo cra ti za do, vai pro cu rar mode los na
sua ân sia por uma mo der ni da de que ain da não co nhe ce, porque ain da não foi
tra du zi da. E as sim, sem pre tar di a men te. Ca pi ta lis mo tar dio, au to ri ta ris mo
tar dio, li be ra lis mo tar dio. 

De ou tra par te, esse mes mo Esta do, as sim de gê ne se tão au to ri tá -
ria, cum priu pa pel que se pode afir mar como pi o ne i ro no de sen vol vi men to
do país. Esse seu ca rá ter mais se evi den cia na Re pú bli ca, mas não é uma
in ven ção sua. 

Ve jam-se, por exem plo, as re for mas pra ti ca das pelo Impé rio a
par tir de 1850 (Có di go Co mer ci al)/1851.118 A pro pó si to, cabe uma vez mais
pôr de ma ni fes to, logo no go ver no pro vi só rio, aque la po lí ti ca in dus tri a lis ta
de Rui Bar bo sa e, a ela aco pla do, o pro te ci o nis mo al fan de gá rio, atra vés da
pri me i ra lei de pro te ção ao si mi lar na ci o nal, de au to ria do mais ilus tre dos
nos sos li be ra is. 

Esse ca rá ter to ma ria con tor nos mais ní ti dos e mais efe ti vos, ain -
da na Re pú bli ca, a par tir da “Re vo lu ção” de 30, no ta da men te no es for ço
mo der ni za dor ope ra do com o Esta do Novo e re to ma do – após o in ter reg no
dos cin co anos de Du tra – pelo se gun do go ver no Var gas e o qüin qüê nio
Jus ce li no Ku bits chek. Mes mo os go ver nos mi li ta res, an ti var guis tas e an ti -
jus ce li nis tas, usa ram a in ter ven ção do Esta do no do mí nio eco nô mi co e sua
atu a ção di re ta na eco no mia, como pro du tor, como o pri me i ro dos ins tru men -
tos des ti na dos à pro mo ção do de sen vol vi men to.119 Na ide o lo gia da Esco la Su pe -
ri or de Gu er ra, apa re ce como ca u sa e con se qüên cia, pro du to e ne ces si da de
do que ali é cha ma do de se gu ran ça na ci o nal. 

Esse mo de lo in ter ven ci o nis ta, po rém, ja ma is foi uti li za do como ins -
tru men to de pro mo ção so ci al, ou de mo cra ti za ção, seja dele, Es ta do, seja da eco -
no mia; a cada ano, a po pu la ção bra si le i ra vê agra va rem-se seus ín di ces de po -
bre za, con co mi tan te men te ao cres ci men to dos ín di ces de con cen tra ção de ren da.
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118 Acres cen tem-se a abo li ção do trá fe go in ter na ci o nal de es cra vos, a Lei de Ter ras (1850), a
se gun da cri a ção do Ban co do Bra sil (1850), a pri me i ra li nha te le grá fi ca no Rio de Ja ne i ro
(1853), ano em que é fun da do o Ban co Ru ral e Hi po te cá rio, a lei das Hi po te cas (1864), a
cri a ção dos ser vi ços te le grá fi cos nos prin ci pa is cen tros ur ba nos do país; em 1854, abre-se
ao trá fe go a pri me i ra li nha fér rea li gan do o por to de Mauá à es ta ção de Fra go so.

119 Cf. AMARAL, Ro ber to. Inter ven ci o nis mo e au to ri ta ris mo no Bra sil. São Pa u lo: Di fel. 1975.
São par ti cu lar men te es ti mu lan tes os en sa i os de Isa ac Kers te netzky e Aní bal Vi le la (As mo -
di fi ca ções no pa pel do Esta do na eco no mia bra si le i ra). Rio de Ja ne i ro: Ipea, 1973) e Otá vio Iani
(Esta do e pla ne ja men to eco nô mi co no Bra sil 1930/1970). Rio: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 1971.



Esse mo de lo de de sen vol vi men to logo cedo se re ve lou mar gi na li -
za dor das gran des mas sas po pu la res, ex clu í das des de sem pre da vida polí ti ca 
e da par ti ci pa ção no re sul ta do da ri que za. Mas o povo – des qua li fi ca do pelas
clas ses di ri gen tes120 – é re cla ma do para o es for ço da pro du ção, ga ran tindo a
acu mu la ção ca pi ta lis ta. O de sa pe go de nos sas eli tes ao tra balho, ati vi da de me -
nor, ori gi na ri a men te só de es cra vos,121 é o ou tro lado de seu des pre zo pela
mão-de-obra na ti va, sem pre com pa ra da, de pre ci a ti va men te, em face dos mo -
de los es tran ge i ros, des cri tos com a mes ma fan ta sia com que Gon çal ves Dias
e José de Alen car des cre vi am seus ín di os-anjos; esse des pre zo, de ra í zes co lo -
niais, cons trói a cul tu ra, as si mi la da pela po pu la ção como um ju í zo de va lor
(pre con ce i to) de cuja as si mi la ção não se aper ce be (sem pre idéi as sem jul ga -
men to), pela qual mão-de-obra boa é aque la do es tran ge i ro, pro du to bom é o
que vem lá de fora, sejam pa nos, má qui nas, brin que dos, lan te jou las, sejam
ins ti tuições po lí ti cas, o re gi me, a cons ti tu i ção, a cul tu ra, a lín gua se pos sí -
vel,… a alma, en fim.122 
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120 Há no Bra sil, e dis ta de mu i to cedo, uma cul tu ra que pro cu ra des qua li fi car o ho mem co -
mum do povo, seja como in com pe ten te, seja como in do len te, seja como pá ria in cor ri gí vel, 
de que são sim bó li cos o Jeca Tatu de Mon te i ro Lo ba to e a mo di nha de Ole gá rio Ma ri a no;
o ra ci o cí nio toma for mas cla ra men te clas sis tas (e ra cis tas) quan do vai bus car no ele men to
ne gro de nos sa for ma ção ra ci al a in do lên cia, no por tu guês a gros su ra e o des pre pa ro para 
as gran des for mu la ções, no seu aven tu re i ris mo o fra cas so da agri cul tu ra, no ín dio a in -
sub mis são, a in ca pa ci da de de ace i tar ro ti nas, a in su bor di na ção, ca rac te rís ti cas que em seu 
con jun to nos re pro vam como for ças de tra ba lho, prin ci pal men te se o nos so ope rá rio é
com pa ra do ao ope rá rio nor te-ame ri ca no, eu ro peu ou ja po nês, sím bo los de de di ca ção, for -
ta le za e com pe tên cia. O ín dio só vive bem na li te ra tu ra e nos mo vi men tos eco ló gi cos. O
ne gro em par te ne nhu ma. Há os que, sem se sen ti rem ra cis tas, la men tam e cho ram nos sas 
vi tó ri as so bre  fran ce ses e ho lan de ses. Sér gio Bu ar que de Ho lan da (Ob. cit., p. 18) es cre ve:
“[...] A ver da de é que a gran de la vou ra con for me se pra ti cou e ain da se pra ti ca no Bra sil,
par ti ci pa por sua na tu re za per du lá ria qua se tan to da mi ne ra ção quan to da agri cul tu ra.
Sem bra ço es cra vo e ter ra far ta pra gas tar e ar ru i nar, não para pro te ger ci o sa men te, ela
se ria ir re a li zá vel. O que o por tu guês vi nha bus car era sem dú vi da a ri que za, mas ri que za
que cus ta ou sa dia; não ri que za que cus ta tra ba lho.” Ver tam bém FRAGOSO, Jor ge Luís;
SILVA, Fran cis co Car los Te i xe i ra. “ A po lí ti ca no Impé rio e no iní cio da Ve lha Re pú bli ca.” 
In: LINHARES, Ma ria Ieda. Ob. cit., p. 177 e segs.

121 Uma ilus tra ção  a esse pro pó si to pode ser a agra dá vel le i tu ra de Ma cha do de Assis, na
ten ta ti va de o le i tor ca ta lo gar, den tre seus per so na gens, quan tos são in te gra dos em al gu -
ma re la ção de pro du ção...

122 “Trou xe mos de ter ras es tra nhas um sis te ma com ple xo e aca ba do de pre ce i tos, sem sa ber até
que pon to se ajus tam às con di ções da vida bra si le i ra e sem co gi tar das mu dan ças  que tais
con di ções lhe im po ri am. Na ver da de, a ide o lo gia im pes so al do li be ra lis mo de mo crá ti co ja -
ma is se na tu ra li zou en tre nós. Só as si mi la mos efe ti va men te es ses prin cí pi os até onde co in ci -
di ram com a ne ga ção  pura e sim ples de uma au to ri da de in cô mo da con fir man do nos so
ins tin ti vo  hor ror às hi e rar qui as e per mi tin do tra tar com fa mi li a ri da de os go ver nan tes. A
de mo cra cia no Bra sil foi sem pre um la men tá vel mal-en ten di do. Uma aris to cra cia ru ral e
se mi fe u dal  im por tou-a e tra tou de aco mo dá-la onde fos se pos sí vel, aos seus di re i tos ou



O au tor de Ra í zes do Bra sil, lem bran do o pa pel que a Com pa -
nhia de Je sus vi ria a de sem pe nhar, em todo o mun do ca tó li co, a par tir do
Con cí lio de Tren to, de bi ta à sua in fluên cia a des con fi an ça e an ti pa tia, de
es pa nhóis e por tu gue ses, às te o ri as ne ga do ras do li vre-ar bí trio, fon te di re ta
do es pí ri to de or ga ni za ção es pon tâ nea, que se ria a ca rac te rís ti ca de po vos e
co lo ni za do res pro tes tan tes e cal vi nis tas, em con tra po si ção ao mo de lo de
co lo ni za ção ca tó li co e je su í ti co: “Por que, na ver da de, as dou tri nas que apre -
go am o li vre-ar bí trio e a res pon sa bi li da de pes so al são tudo, me nos fa vo re ce -
do ras da as so ci a ção en tre os ho mens. Nas na ções ibé ri cas, à fal ta des sa ra ci o -
na li za ção da vida, que tão cedo ex pe ri men ta ram al gu mas ter ras pro tes tan -
tes, o prin cí pio uni fi ca dor foi sem pre re pre sen ta do pe los go ver nos. Ne las
pre do mi nou, in ces san te men te, o tipo de or ga ni za ção po lí ti ca ar ti fi ci al men te
man ti da por uma for ça ex te ri or, que, nos tem pos mo der nos, en con trou uma
das suas for mas ca rac te rís ti cas nas di ta du ras mi li ta res.”123 

A economia agroexportadora, voltada para as importações de
manufaturados, despreocupada com a gestão de um mercado interno, criou,
a partir de 30 – que aqui é tomado como ano-base do moderno processo de
industrialização –, uma estrutura fabril volvida para a produção de bens
que só uma minoria consome, amparada em uma estrutura agrária
(pré-capitalista ou semicapitalista) que tem privilegiado o apoio à produção
para exportação. O modelo criou uma sociedade desequilibrada. A outra face 
da concentração de renda é o desnível inter-regional. O esvaziamento do
campo não encontra na cidade um novo espaço produtivo. Pelo contrário.
As periferias urbanas incham-se de desocupados. A violência urbana, um
dos frutos da marginalização de crescentes grupamentos humanos, torna-se
de presença cotidiana.

As con se qüên ci as des se mo de lo, an ti na ção, an ti po vo, vêm-se
agra van do, ano após ano, em face do de se qui lí brio, a um tem po crô ni co e
agu do, de nos so ba lan ço de pa ga men tos. O en di vi da men to ex ter no, os ju ros
es cor chan tes, o pa ga men to do prin ci pal e a ne ces si da de de per ma nen te bus ca 
de ou tros fun dos es tran ge i ros, para fa zer face, por exem plo, ao dé fi cit pú blico,
ou amor ti zar dí vi da an te ri or, trans for ma ram a eco no mia bra si le i ra em re fém 
de nos sos com pro mis sos ex ter nos, le van do os se gui dos go ver nos a in cen tivar
a pro du ção para ex por ta ção, in clu si ve agrí co la, em face de sua in sa ciá vel
sede de di vi sas. 
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pri vi lé gi os, os mes mos pri vi lé gi os que ti nham sido, no Ve lho Mun do, o alvo da luta da
bur gue sia con tra os aris to cra tas. E as sim pu de ram in cor po rar à si tu a ção tra di ci o nal, ao
me nos  como fa cha da ou de co ra ção ex ter na, al guns le mas que pa re ci am os mais acer ta -
dos para a épo ca e eram exal ta dos nos li vros e nos dis cur sos” (HOLANDA, Sér gio Bu ar -
que de. Ob. cit., p. 119).

123 HOLANDA, Sér gio  Bu ar que de. Idem., p. 9.



Man ten do-se fiel à re gra das mu dan ças e “re vo lu ções bra si -
leiras”,124 a Re pú bli ca, sem povo, mo vi men to de eli tes, e qua se só das eli tes
ca ri o ca e flumi nen se, mo vi men to mi li tar e fun da men tal men te dos co man -
dos das tropas se di a das na ci da de do Rio de Ja ne i ro, sem pro je to seus fun da -
do res – a Re pú bli ca jun ta ria ce sa ris mo e ca u di lhis mo, sem se li vrar do con tro le 
agrário. Movi men to sem povo, con quis ta da qual as mas sas não ha vi am par ti -
cipado, nem ha ve ri am de no tar mo di fi ca ções fa vo rá ve is em sua vida, que só
mudava para pior, a Re pú bli ca es ta va fa da da a cair pre sa nas ma lhas dos go -
ver nadores, sem se li vrar do po der cen tral for te, de uma União açam bar ca do ra
dos poderes das pro vín ci as, de um Exe cu ti vo exer ci do de for ma au to ri tá ria.

Depois da república da espada, tivemos a república das oligarquias,
aprisionando a economia aos interesses agroexportadores e ao atraso; uma
“revolução” pretensamente modernizadora nos daria o regime protofascista
do Estado Novo; a república “democrática e representativa” que se segue à
redemocratização de 1946 nos daria duas Constituições (1946 e 1988), uma
Carta outorgada pelo Congresso (1967), uma Carta ditada por uma junta militar 
(1969) e uma mudança do sistema de governo (parlamentarismo, 1961).

A his tó ria da Re pú bli ca não di fe re, nem des toa, da re gra das ins -
ti tu i ções po lí ti cas do país. Como a Inde pen dên cia e a Abdi ca ção, cri a ções
das eli tes, que ja ma is con ta ram em seus even tos com o povo bra si le i ro.
Entre o povo, o povo mas sa e o povo ci da dão, não se con tam seus he róis nem 
fi gu ran tes, a não ser aque les pou cos sol da dos que acom pa nha vam o Prín ci pe 
em sua lon ga vi a gem de re tor no ao Rio. As cri ses de toda or dem fo ram e
con ti nu am sen do re sol vi das me di an te acor dos de pou cos; em nome do
povo, evi den te men te, mas, ja ma is, com sua par ti ci pa ção. E as so lu ções
são aque las que me lhor har mo ni zam os in te res ses das eli tes, o úni co su je i to
da His tó ria. 

A His tó ria bra si le i ra é a tris te his tó ria de suas eli tes. A Inde pen -
dên cia que es ses in te res ses em pre sa ram, foi o me lhor acor do en tre os in te res -
ses da Ingla ter ra125 e os seus pró pri os, e a ma nu ten ção da mo nar quia se fez
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124 “É cu ri o so no tar-se que os mo vi men tos apa ren te men te re for ma do res, no Bra sil, par ti ram
qua se sem pre de cima para ba i xo: fo ram de ins pi ra ção in te lec tu al, se as sim se pode di zer,
tan to quan to sen ti men tal” (Id., ib., p. 119).

125 A Inde pen dên cia in te res sa va ex ter na men te “[...] a quem se pro pu nha con quis tar o  mer -
ca do bra si le i ro: a bur gue sia eu ro péia, em as cen são rá pi da com a Re vo lu ção Indus tri al, e
par ti cu lar men te a bur gue sia in gle sa, clas se do mi nan te em seu país. A ex pan são bur gue sa
era in com pa tí vel com os mer ca dos fe cha dos, com as áre as en cla u su ra das, com o mo no pó -
lio co mer ci al man ti do pe las me tró po les em suas co lô ni as. Qu an do as con di ções mun di a is
es ti ves sem ama du re ci das, e os fa tos – no caso, as guer ras na po leô ni cas – as si na las sem o
de sen ca de a men to do pro ces so, a Ingla ter ra do mi na do ra dos ma res, isto é, da cir cu la ção
mun di al de mer ca do ri as, par ti ci pa ria ati va men te dos mo vi men tos de au to no mia na área
ibé ri ca do con ti nen te ame ri ca no” (SODRÉ, Nel son Wer neck. Ob. cit., p. 198).



por que era esse sis te ma, na oca sião, o que me lhor as se gu ra va a uni da de do
Impé rio.126 Vi mos a que pre ço. Mes mo a abo li ção da es cra va tu ra foi um ato
de cima para ba i xo, e ain da as sim de im plan ta ção gra du a lís si ma e em mu i -
tos as pec tos fa ri sa i ca, no qual as con ve niên ci as hu ma ni tá ri as, éti cas e po lí ti -
cas pe sa ram me nos que gra ves pres sões de or dem in ter na ci o nal, com evi den -
tes con se qüên ci as eco nô mi cas.127 Vi mos como foi cos tu ra da a “re vo lu ção” e
ne go ci a da a tran si ção pa cí fi ca, in do lor, in subs tan ti va, do au to ri ta ris mo mi -
li tar para a nova re pú bli ca de Tan cre do Ne ves/José Sar ney. 

A proclamação da República menos dependeu dos republicanos
que de meia dúzia de militares em conflito com o Gabinete Ouro Preto, cuja
inabilidade política tornava mais graves e evidentes os perigos da sucessão
do velho e desinteressado Imperador, vítima de inescamoteável envelhecimento
acelerado. O proclamador da República hesitaria, até o último momento. A
intenção do velho Marechal era só e simplesmente de derrubar o Gabinete,
repetimos uma vez mais.128 Segundo Teixeira Mendes, foi ainda o prestígio de
Benjamim Constant “e o atrevimento dos seus discípulos” indispensáveis para
fazer com que o levante militar “não se reduzisse a uma sedição de quartéis
com meros intuitos de classe”, como era a inclinação de Deodoro.129 

Tudo pos to nos seus con for mes, De o do ro mon ta em um ca va lo
que lhe é tra zi do por um mi li ci a no, e, sem es pa da, mão di re i ta le van ta da,
saúda como sa u da vam os co man dan tes as su min do a tro pa: “Viva o Impe -
ra dor!”, a que a tro pa res pon deu, como era de re gra: “Viva, para sem pre
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126 “Acu sam-me al guns  que plan tei a mo nar quia – sim, por que vi que não po dia ser de ou -
tro modo en tão [...] sem mo nar quia não ha ve ria um cen tro de for ça e união, e em esta não 
se po de ria re sis tir às Cor tes de Por tu gal, e ad qui rir a in de pen dên cia” (ANDRADA, José
Bo ni fá cio. “Apon ta men tos au to bi o grá fi cos”. Apud: Escri tos po lí ti cos de José Bo ni fá cio. São
Pa u lo: Ed. Obe lis co, 1964, p. 10).

127 Este tema foi ana li sa do e do cu men ta do quan do es tu da mos o Impé rio.
128 Isso está nos mais di ver sos au to res. Hé lio  Sil va (O po der mi li tar. Ob. cit., p. 41) faz re fe rên -

cia ao de po i men to de Ilha Mo re i ra (De o do ro e a ver da de his tó ri ca. Rio de Ja ne i ro: Impren sa
Na ci o nal, 1937, p. 15). João Ca mi lo de Oli ve i ra Tor res (Ob. cit., p. 59) es cre ve: “O povo
bra si le i ro não se le van tou con tra um rei que hou ve ra   ten di do à ti ra nia: mas a guar ni ção
do Rio le van tou-se con tra um go ver no li be ral,  acu sa do de ma no bras an ti mi li ta ris tas, e 
aca bou de pon do a di nas tia por for ça do im pul so ad qui ri do.”

129  Ou tro pon to a as si na lar é a to tal au sên cia de sus ten ta ção da mo nar quia: se a Re pú bli ca
não teve o apo io da opi nião pú bli ca  em sua im plan ta ção, voz ne nhu ma ou for ça qual -
quer opôs-lhe qual quer re sis tên cia. O Se na do es ta va re u ni do – as sem bléia res tri ta es co lhi -
da in di vi du al men te pelo im pe ra dor a par tir de uma lis ta trí pli ce –, fi cou mudo e se ex tin -
guiu com o re gi me. A Ma ri nha, à mar gem do mo vi men to re pu bli ca no, fez-se à mar gem
da de fe sa da mo nar quia. To dos os pre si den tes  de pro vín ci as ace i ta ram sem re sis tên cia e
fo ram de pos tos sem re sis tên ci as um a um, por quem pri me i ro che gas se, os re pu bli ca nos
mais no tó ri os, a guar ni ção fe de ral. A im pren sa par ti ci pa de coro uni for me. Não há re gis -
tro de qual quer mo vi men ta ção po pu lar; de um ma ni fes to, de um pro tes to, de um ai.



viva!” O ca pi tão José Be vi lá qua, po si ti vis ta e se gui dor de Ben ja mim Cons -
tant, nar ra o epi só dio a que as sis tiu: “Che ga o mo men to su pre mo da pro cla -
ma ção. O ge ne ral De o do ro he si ta ain da ante nos sas ins tân ci as, a co me çar
pelo Dr. Ben ja mim, Qu in ti no, So lon, etc., etc. Rom pe mos em al tos e re pe -
ti dos vi vas à Re pú bli ca! Aba fa mos o viva ao Se nhor D. Pe dro II, ex-Impe -
ra dor, le van ta do pelo ge ne ral De o do ro, que di zia e re pe tia ser cedo ain da,
man dan do-nos ca lar! Por fim, o ge ne ral, ven ci do, tira o boné e gri ta tam -
bém: Viva a Re pú bli ca! A ar ti lha ria com a car ga de guer ra sal va a Re pú bli -
ca com 21 ti ros.”130 

Sem re pu bli ca nos e sem povo, sem po lí ti cos – obra de mi li ta res,
fun ci o ná ri os pú bli cos, mi li ta res e fe de ra lis tas, meia dú zia de mi li ta res po si -
ti vis tas que de tes ta vam a po lí ti ca131 –, a Re pú bli ca bra si le i ra é a as so ci a ção
dos in te res ses agrá ri os, agrá rio-ex por ta do res, no me a da men te os se nho res 
da plu to cra cia do café, com os mi li ta res,132 que ja ma is ha vi am go za do de
pre e mi nên cia na mo nar quia. O mi li ta ris mo nas ce e cres ce com a Re pú bli ca. 

Já no pri me i ro go ver no, a Re pú bli ca in ter rom pe ria a tra di ção
par la men ta ris ta e mo nár qui ca que fez com que, a par tir de 1822, até o fi nal
do Impé rio, fos sem ci vis os ti tu la res das pas tas da Ma ri nha e do Exér ci to. 
A re gra re pu bli ca na, de mi li ta res nes sas pas tas, é in ter rom pi da por Epi tá cio 
Pes soa e ime di a ta men te re to ma da por Artur Ber nar des. 

O li be ra lis mo, mal acli ma ta do, é a só li ber da de dos in te res ses
con ser va do res; o cen tro da luta não são os di re i tos e as li ber da des ci vis –
ain da es tá va mos por fa zer a nos sa re vo lu ção de 1789 –, nem a de mo cra cia
re pre sen ta ti va, mas a li ber da de con tra tu al, isto é, a li ber da de con tra tu al que
de i xa va a mão-de-obra – a ga li nha sob a guar da da ra po sa – à in te i ra mer cê e
dis po ni bi li da de do pa tro na to, e, para isso, a Re pú bli ca não ca re ce rá de ideó -
lo gos, pois eles exis tem, como as ide o lo gi as, e os ju ris tas, para pres tar ser vi -
ços aos in te res ses do mi nan tes. 

Rui Bar bo sa, o gran de lí der li be ral, dis cur sa rá, na cam pa nha
eleito ral de 1919: “Trou xe ram ao Bra sil, cri a ram no Bra sil a ques tão so ci al.
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130 MENDES, R. Te i xe i ra. Ben ja mim Cons tant. Rio de Ja ne i ro: Ed. do Apos to la do Po si ti vis ta do 
Bra sil, 1913, p. 356-7.

131 Ver en tre ou tros, HOLANDA, Sér gio Bu ar que de. Ob. cit., p. 118, e SILVA, Hé lio. O po der
mi li tar. Ed. cit., p. 41. João Ca mi lo Tor res (ib) com ple men ta: “De o do ro – sem o qual nada
ha ve ria, nin guém de po ria mi nis té rio nem go ver no, nem re gi me al gum – de tes ta va cla ra -
men te a po lí ti ca, como cons ta de to dos os seus de po i men tos, e isso por um mo ti vo cla ro:
se ria o re gi me do do mí nio cons tan te dos ‘Gas pa res e Co te gi pes’”.

132 Para Ma nu el Ma u rí cio Albu quer que (Ob. cit., p. 427), a pro cla ma ção da Re pú bli ca, um mo -
vi men to mi li tar es sen ci al men te flu mi nen se, re sul tou da “ [...] con ver gên cia de três se to res so -
ci a is dis tin tos: uma par ce la do Exér ci to, a bur gue sia ru ral ca fe i cul to ra do oes te pa u lis ta e os
re pre sen tan tes da bur gue sia ur ba na e pe que na  bur gue sia, to dos eles iden ti fi ca dos com os
va lo res ide o ló gi cos li be ra is que re pre sen ta vam a he ge mo nia dos in te res ses ca pi ta lis tas”.



Ela urge co nos co por me di das, que com se ri e da de aten dam aos seus mais
impe ri o sos re cla mos. Mas como é que lhe aten de ría mos nos li mi tes es tri tos
do nos so di re i to cons ti tu ci o nal? Ante os nos sos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, a 
li ber da de dos con tra tos é ab so lu ta; o ca pi ta lis ta, o in dus tri al, o pa trão es tão
ao abri go de in ter fe rên ci as da lei, a tal res pe i to.”133 

A Re pú bli ca, até Epi tá cio, re je i ta rá qua is quer mu dan ças, por que, 
como di ria um con ser va dor anô ni mo, “ [...] nin guém po de rá ne gar o pe ri go
que tra ri am as ten ta ti vas de re for mas po lí ti cas na atu a li da de, par ti das do
alto, quan do o mun do se agi ta por ques tões so ci a is, que aba lam o pres tí gio
das au to ri da des cons ti tu í das, tor na da por isso in dis pen sá vel a con ver gên cia
de von ta des re pu bli ca nas na de fe sa da Cons ti tu i ção fe de ral, de modo a im pe -
dir que seja vi to ri o so o sur to das dou tri nas sub ver si vas no nos so país”.134 

As ques tões bá si cas, como li mi te da jor na da, se ma na in gle sa,
regu la men ta ção do tra ba lho no tur no, do tra ba lho de me no res e ges tan tes,
férias, ho ras ex tras, pro te ção ao tra ba lho, in sa lu bri da de e pe ri cu lo si da de,
pre ven ção e pu ni bi li da de do aci den te do tra ba lho, se gu ro, to das elas se rão
sis te ma ti ca men te ig no ra das pela Re pú bli ca, ou con si de ra das caso de polícia. Os 
con fli tos e as gre ves de 1917/19 não afe tam a sen si bi li da de dos le gis la do res.
E, as sim, a ques tão só será re al men te en fren ta da a par tir de 30, e 37,135 na
di ta du ra, isto é, sem povo, sem pres são das mas sas sin di ca is...

Na mo nar quia – cujo con ser va do ris mo so bre vi ve rá no re gi me
que a ne ga ria –, su ce den do-a, a po lí ti ca era ofí cio dos bons, e bons eram os
ri cos, os fa zen de i ros, la ti fun diá ri os e es cra vo cra tas, ré gu los em seus fe u dos,
mu i tas ve zes re pre sen ta dos pe los fi lhos ou pe los gen ros, uns e ou tros ades -
tra dos na cor te, onde vi vi am, ou na me tró po le, nas pro fis sões li be ra is, al guns
pou cos clé ri gos, al guns pou cos mi li ta res de alta pa ten te, para po der es tar à
al tu ra de sua ori gem.136 Do mi na vam o po der lo cal, do mi na vam os par la -
men tos, for ne ci am os no mes para os mi nis té ri os e qua is quer po si ções de
man do. 

Na República Velha, os donos do poder serão os ex-escravocratas,
os ‘coronéis’, e ainda os filhos dos fazendeiros, os príncipes da economia
agrária, agrário-exportadora, aos quais mais tarde se juntaram alguns
comerciantes, os chamados homens de negócios, industriais e seus
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133 BARBOSA, Rui. Cam pa nha pre si den ci al; 1919. Sal va dor: Ca ti li na, 1921, p.11. Apud: FAORO, 
Ray mun do. Ob. cit., p. 611.

134 Id., ib.
135 Em maio de 1943, pas sa dos 54 anos da pro cla ma ção, o di ta dor Ge tú lio Var gas edi ta ria a

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho - CLT re u nin do os dis po si ti vos tra ba lhis tas ado ta dos
a par tir de 1930.

136 Veja-se a com po si ção exem plar de nos sas Cons ti tu in tes (1823, 1890, 1946 e 1987), bem
como o qua dro da ti tu la ri da de do po der cen tral, no apên di ce.



representantes, os militares de alta patente. Depois da redemocratização, mais
oficiais militares, médicos, advogados, comerciantes, industriais e seus
representantes. E os fazendeiros e seus representantes. Em cerca de 170 anos 
de país independente, nossa História registra tudo: mudança de regime,
revoluções, golpes de Estado, ditaduras, processo de industrialização, duas
guerras mundiais; tudo, ou quase tudo; menos troca de guarda: é eterna a
guarda pretoriana dos eternos donos do poder. 

Rui, onipotente, pensava, vimos, ‘salvar’ o regime de seu pecado
original; não conseguiu, vimos também. O vício de origem se revela um
vírus, contaminando o organismo republicano por mais de cem anos, de
golpes e preeminência militar, ou militarismo escancarado.137 O golpe
militar, de que se originou, se multiplica em série, e a ausência de povo, na sua 
fonte, é doença que a escolta por toda a vida. Sua característica mais
distintiva neste final de século é exatamente esta: ausência de
representatividade, de que decorre a impossibilidade de a Nação com ela
identificar-se, e defendê-la. O senhor feudal passa a chamar-se ‘coronel’ (o
Estado Novo criaria uma forma nova de “coronel”-burocrata: o “pelego”), o
coronelismo é sucedido pelo populismo, logo seguido pelo autoritarismo,
sucedido pelo regime autocrático, burocrático-autoritário dos militares. A
promessa federalista, gênese e justificativa da República, se reverte em
centralismo aguçado, desde já o governo Floriano, e cuja forma mais
exacerbada o país conheceria depois de 1964. Sua marca é essa: governos
centrais e fortes. Preeminência militar. Desigualdade social. Permanente crise
do federalismo. Crise e fracasso do presidencialismo. Falta de
representatividade. Democracia comprometida por um processo eleitoral
corrompido e ainda censitário; na verdade, só começaríamos a ter eleições
de fato a partir de 1945, e só a partir de 1989 essas eleições se aproximariam
de um projeto de processo representativo, nada obstante seus graves vícios
perdurantes. 
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137 “A in ter ven ção mi li tar foi um ele men to cru ci al. Inter ven ção re a li za da com a cum pli ci da de
de mu i tos re pu bli ca nos ci vis que não va ci la ram em im plan tar a Re pú bli ca por meio de
um gol pe mi li tar. A Re pú bli ca bra si le i ra é, na ver da de, fru to de um gol pe, ori gem que vi -
ci ou o re gi me des de seu iní cio. A in ter ven ção mi li tar tor nou-se, com isso, um mo de lo,
qua se uma nor ma re cor ren te ao lon go da Re pú bli ca. Essa ori gem cri ou en tre mi li ta res a
idéia de que eles são os pais da Re pú bli ca. Que eles são os res pon sá ve is pela Re pú bli ca e
her da ram o di re i to, como cor po ra ção, de in ter vi rem na po lí ti ca quan do as sim o de se ja -
rem” (CARVALHO, José Mu ri lo de. Jor nal do Bra sil, ed. cit.) Esta idéia já está em Assis
Cha te a u bri and (ob. cit., p. 74-5): “A re pú bli ca emer giu dos quar téis, acor dan do es tre mu -
nha da uma ma nhã na pra ça pú bli ca ao ti nir das es po ras de duas dú zi as de sol da dos pe tu -
lan tes. E trou xe da ca ser na, como di ria Edmun do da  Luz Pin to, a gota mi li tar, que iria in -
fec ci o nar até hoje o re gi me. Só a um in gê nuo sur pre en de ri am as in ter ven ções, com in ter -
mi tên cia mais ou me nos bre ve,  do cor po de ofi ci a is de ter ra so bre tu do, na vida ins ti tu ci -
o nal da na ção. É essa uma pe ni tên cia a que já se afe i ço ou o es pí ri to de sa cri fí cio de vá ri os
ofi ci a is-ge ne ra is, em de fe sa da mo ra li da de da pá tria e dos do cu men tos cí vi cos [...]”.



Cer ca de 500 anos de ci vi li za ção, 320 de co lô nia, 184 anos de
Esta do, 170 anos de in de pen dên cia, 67 anos de Impé rio, 103 anos de Re pública.

De qual quer for ma, é pre ci so re gis trar que seus pri me i ros cem
anos de Re pú bli ca fo ram co me mo ra dos com uma ele i ção, o que se é uma
prá ti ca cor ri que i ra nas cha ma das gran des de mo cra ci as, é ain da fato inu si tado
para um povo que pra ti ca men te há trinta anos não exer cia o di re i to de es co -
lher seu pre si den te. 

Assim, como di zia Afon so Ari nos, “[...]a gen te tem pelo me nos
o dire i to à es pe ran ça”.138 

A gen te tem.

Rio de Janeiro/For ta le za, 1996

PAULO BONAVIDES
ROBERTO AMARAL
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138 Jor nal do Bra sil, 5 de no vem bro de 1889.



VI
PRIMEIRA REPÚBLICA

(1889-1930)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUÇÃO

De um pon to de vis ta ide o ló gi co, a Pri me i ra Re pú bli ca foi o co ro a men to
do li be ra lis mo no Bra sil. Suas ba ses cons ti tu ci o na is, tra ça das
pela ge ra ção re pu bli ca na de 89 – à qual vi e ra unir-se o mais con ce i -

tu a do crí ti co e po de ro so opo si tor da po lí ti ca im pe ri al vi gen te, o ba i a no Rui
Bar bosa –, bem de mons tra vam o com pro mis so com a dou tri na que não pu de ra
me drar in te i ri ça no tex to ou tor ga do de 1824. 

Ali o ab so lu tis mo, por dis po si ção vo lun tá ria ou in vo lun tá ria do
pri me i ro im pe ra dor, de i xa ra es tam pa do o selo de suas prer ro ga ti vas sem
li mi tes me di an te a sin gu lar cri a ção do Po der Mo de ra dor, ins ti tu í do de uma
for ma que con tra fa zia os prin cí pi os de con ten ção de po de res da con cep ção de 
Cons tant e Mon tes qui eu. 

Com efe i to, o novo ins tru men to cons ti tu ci o nal se apre sen ta va na
es fe ra teó ri ca es cor re i to e ín te gro, de pu ra do da que las fa cul da des au to crá ti -
cas que o ou tor gan te do Pri me i ro Re i na do con tra ban de a ra para os ar ti gos
91 e 92 da ve lha Cons ti tu i ção. Nes sa li nha de dis tri bu i ção de com pe tên cia
aos po de res po lí ti cos, a Cons ti tu i ção da Pri me i ra Re pú bli ca foi inex ce dí vel:
a fi na li da de con sis tia em ne u tra li zar te o ri ca men te o po der pes so al dos
go ver nan tes e dis tan ci ar, tan to quan to pos sí vel, o Esta do da so ci e da de, como
era axi o ma do li be ra lis mo. 

Mas a fi de li da de do tex to a essa téc ni ca fun da men tal, as sen ta da
em prin cí pi os e va lo res ide o ló gi cos in can sa vel men te pro cla ma dos por pu bli -
cis tas cu jas li ções edu ca ram os au to res da Cons ti tu i ção, so bre tu do seu ar tí fi ce
prin ci pal, não guar da va po rém cor res pon dên cia com a re a li da de, con for me 
o fato his tó ri co veio so be ra na men te com pro var. 

Até mes mo as for mas mais pu ras da cons tru ção li be ral cedo se
es cle ro sa ram. Na re gião de go ver no, a for ça atra ti va de um só po der aglu ti na va 
as oli gar qui as es ta du a is, e logo se ma ni fes ta ria vi sí vel e os ten to sa na pes soa do
pre si den te da Re pú bli ca. Era este um mo nar ca sem co roa, um rei sem tro no. As 



ins ti tu i ções mes mas se re ve la vam im po ten tes para rom per a tra di ção, o cos tu me,
a me no ri da de cí vi ca, os ví ci os so ci a is in gê ni tos, que fa zi am a Re pú bli ca pa de cer
a des for ra do pas sa do. 

Nin guém de cre ta a su pres são da His tó ria e da re a li da de, com lá -
pis e pa pel, ao abri go ma cio das an te câ ma ras do po der. 

 Mas nem por isso se pode ne gar que a pro cla ma ção da Re pú bli ca,
com os de cre tos do Go ver no Pro vi só rio e a pro mul ga ção sub se qüen te da
Cons ti tu i ção de 1891, foi pelo as pec to for mal uma rup tu ra com ple ta da or dem
po lí ti ca an te ri or men te es ta be le ci da no país. 

Antes, po rém, de des cer mos a uma aná li se dos ele men tos e das
for ças his tó ri cas atu an tes so bre o pro ces so re pu bli ca no de go ver no, que se
bus ca va ins ti tu ci o na li zar, e mu i to an tes tam bém de exa mi nar mos as re sis -
tên ci as com que se de fron ta va o novo re gi me, faz-se mis ter ex por as mu dan ças
bá si cas de cre ta das e in tro du zi das pelo có di go fun da men tal de 91, me di an te
as qua is se co lhe a fi lo so fia de po der que gui a va a ca ma da di ri gen te, bem
como os va lo res e in te res ses do sis te ma re cém-es ta be le ci do. 

O co te jo Impé rio/Re pú bli ca mos tra o pas so lar go que se dera: ali,
a for ma mo nár qui ca, com os la ços per pé tu os de uma su ces são di nás ti ca;
aqui, a mo da li da de des co nhe ci da de um po der su pre mo que se re no va va
pe ri o di ca men te em sua ti tu la ri da de. 

Dan tes, um sis te ma uni tá rio e cen tra li za dor que as fi xi a va as
mais re mo tas re giões pe ri fé ri cas, an ti gas pro vín ci as, ex pan di das a um tal
grau de des cen tra li za ção que a mu dan ça do re gi me as con ver te ra em es ta dos e 
fi ze ra de sua co mu nhão um laço per pé tuo e in dis so lú vel de es ta dos, ou seja,
uma Fe de ra ção. Mas Fe de ra ção es ta be le ci da com todo o ri gor do fi gu ri no
ame ri ca no, onde o cons ti tu in te pá trio fôra ins pi rar-se. 

Ontem, ado ta va-se a for ma par la men tar de go ver no, pe no sa men te
ins ti tu í da como bri lhan te con quis ta re pre sen ta ti va à som bra be ne vo len te de
um Po der Mo de ra dor. Hoje, via-se algo ex tem po râ neo e ir re fle ti do: o mo de lo 
pre si den ci al de go ver no, para o qual nem as eli tes se acha vam bas tan te men te
pre pa ra das nem a so ci e da de su fi ci en te men te atra í da. A su bi ta ne i da de do
gol pe re pu bli ca no cor ta ra na raiz o pro ces so evo lu ti vo do par la men ta ris mo
im pe ri al. Rui mesmo ex ter nou de po is cer ta amar gu ra por ha ver sido o ar tí fi -
ce de tão pro fun da mu dan ça, da qual to da via só nos re sul ta ram gol pes de
Esta do, di ta du ras, se di ções e des res pe i to à or dem cons ti tu ci o nal. 

O pre si den ci a lis mo efe ti va men te con tri bu í ra para ar ru i nar a
har mo nia e o equi lí brio dos po de res. Fo men tan do a ex pan são sem fre io da
au to ri da de do pre si den te da Re pú bli ca, fi ze ra a pes soa do pri me i ro ma gis tra do 
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se con ver ter no cen tro de to dos os po de res, de to das as de ci sões, de to dos os
mo vi men tos da má qui na de go ver no. 

O tex to de 1891, com seus 91 ar ti gos e 8 dis po si ções tran si tó ri as, 
foi, em ter mos ju rí di cos, o gran de mo nu men to de nos sa eru di ção li be ral. Em 
ma té ria de teor ba si ca men te cons ti tu ci o nal, con sa gra va ele a se pa ra ção de
po de res de con for mi da de com a pro pos ta de Mon tes qui eu – fór mu la pe cu li ar,
aliás, a to das as Cons ti tu i ções do li be ra lis mo. 

Con fir ma va tam bém o sis te ma fe de ra ti vo já de cre ta do pela di ta -
du ra de 15 de no vem bro de 1889, ao mes mo pas so que in tro du zia ta ci ta men te 
a for ma pre si den ci al de go ver no. 

A de cla ra ção de di re i tos trou xe, por sua vez, ino va ções con si de rá ve is. 
Expli ci tou-se que a Re pú bli ca não ad mi tia pri vi lé gi os de ber ço e des co nhe cia
fo ros de no bre za. Igual men te ex tin gui am-se “[...] as or dens ho no rí fi cas
exis ten tes e to das as suas prer ro ga ti vas e re ga li as, bem como os tí tu los
no bi liár qui cos e de con se lho”. 

A Re pú bli ca ins ti tu iu o ca sa men to ci vil, de ce le bra ção gra tu i ta,
se cu la ri zou os ce mi té ri os, la i ci zou o en si no nos es ta be le ci men tos pú bli cos,
se pa rou o Es ta do da Igre ja, de tal modo que não hou ves se sub ven ção ofi ci al
a cul to ou igre ja nem re la ções de de pen dên cia ou ali an ça das pro fis sões re -
li gi o sas com o go ver no da União ou dos es ta dos, abo liu a pena de mor te, cri ou 
o ha be as cor pus, o mais cé le bre ins tru men to de pro te ção ju di ci al do in di ví -
duo sob imi nen te pe ri go de pa de cer vi o lên cia ou co a ção por ile ga li da de e
abu so de po der. O di re i to de pro pri e da de viu-se com a or dem re pu bli ca na
er gui do a sua ple ni tu de má xi ma. Con fir ma va-se a tra di ção clás si ca do Es ta do
li be ral a esse res pe i to. A úni ca res sal va era a de sa pro pri a ção por ne ces si da de
ou uti li da de pú bli ca, me di an te pré via in de ni za ção. 

Mu i tos ou tros di re i tos e ga ran ti as, que já cons ta vam da Cons ti -
tu i ção im pe ri al, fo ram tam bém in cor po ra dos à Lei Ma i or da Re pú bli ca.
Entre es tes, a iso no mia, a li vre ma ni fes ta ção de pen sa men to, a li ber da de de
as so ci a ção, o di re i to de re u nião, a in vi o la bi li da de da casa como asi lo do in di -
ví duo e a ins ti tu i ção do júri. 

O aper fe i ço a men to li be ral de ga ran tia dos di re i tos da pes soa
hu ma na cul mi nou com o ar ti go 28 da Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 24
de fe ve re i ro de 1891, se gun do o qual a De cla ra ção não ex clu ía “[...] ou tras
ga ran ti as e di re i tos não enu me ra dos, mas re sul tan tes da for ma de go ver no que
ela es ta be le ce e dos prin cí pi os que con sig na”. 

A es sên cia des se dis po si ti vo, como pe dra an gu lar do es ta do de
di re i to, tem-se re pro du zi do em to das as Cons ti tu i ções re pu bli ca nas sub se qüen tes, 
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de ri va das de po der cons ti tu in te le gí ti mo. Com tal ener gia, que há con sen ti do
uma la ti tu de ad mi rá vel ao exer cí cio ju ris di ci o nal de pro te ção das li ber da des
fun da men ta is. 

Mas uma co i sa foi a or dem cons ti tu ci o nal for mal men te es ta be le -
ci da pela von ta de da as sem bléia cons ti tu in te, onde se pa ten te a ra o pri ma do
da ide o lo gia de eli te da clas se bur gue sa que já re cu a ra para po si ções co mo da -
men te con ser va do ras de sus ten ta ção de seus in te res ses, e ou tra co i sa, mu i to
di fe ren te, a re a li da de e a or ga ni za ção so ci al da na ção re pu bli ca na, pro ve ni en te
da cri se do ca ti ve i ro e da der ru ba da das ins ti tu i ções im pe ri a is. 

Qu an to ao prin cí pio da se pa ra ção de po de res, em que os re pu bli -
ca nos li be ra is de po si ta vam suas ma i o res es pe ran ças, por ha ve rem re mo vi do do
país a som bra in cô mo da de um Po der Mo de ra dor, ha bi tu a do a ca pri cho sas e
ini bi do ras in ter ven ções, que não raro con tri bu íam para fa zer su cum bir ou
de ses ta bi li zar os mi nis té ri os da mo nar quia, per ver ten do e des ca rac te ri zan do a
for ma par la men tar de go ver no, não res ta dú vi da que a téc ni ca de Mon tes -
qui eu bem cedo res va lou para a di ta du ra de um só po der, ora ma ni fes ta, ora
sob dis far ce. Esse po der era o Exe cu ti vo, em cuja po lí ti ca se es tam pa va a
face de um pre si den ci a lis mo oni po ten te. 

Ao re dor da au to ri da de pre si den ci al gra vi ta vam to das as de pen -
dên ci as, to dos os in te res ses, to das as in fluên ci as, anu lan do-se, as sim, des de
as ba ses, a le gi ti mi da de re pu bli ca na e fe de ra ti va das ins ti tu i ções, ar re da das,
por in te i ro, dos pre ce i tos for ma is e subs tan ci a is da Cons ti tu i ção de 1891. 

Entre a Cons ti tu i ção ju rí di ca e a Cons ti tu i ção so ci o ló gi ca ha via
enor me dis tân cia; nes se es pa ço se ca va ra tam bém o fos so so ci al das oli gar -
qui as e se des ce ra ao pre ci pí cio po lí ti co do su frá gio ma ni pu la do, que fa zia a
ina u ten ti ci da de da par ti ci pa ção do ci da dão no ato so be ra no de ele i ção dos
cor pos re pre sen ta ti vos. 

O ins ti tu to da in ter ven ção fe de ral, con ce bi do para equi li brar e
har mo ni zar po de res, se con ver te ra no mais po de ro so ins tru men to po lí ti co de 
ar bí trio, que alar ga ra a li mi tes in su por tá ve is o ab so lu tis mo pre si den ci al,
com in te i ra su fo ca ção das au to no mi as es ta du a is. O pre si den te da Re pú bli ca
era um mo nar ca ele ti vo que se subs ti tu ía a cada qua triê nio. 

Os par ti dos po lí ti cos es ta du a li za dos não ex pres sa vam, em ne nhu ma 
oca sião de cri se, a von ta de na ci o nal. Não pos su íam pro gra mas, não eram
con gru en tes, não ti nham atu a ção per ma nen te. Fun ci o na vam ape nas como
fa cha das de oli gar qui as pa tri ar ca is. Ne les a for ça do co ro nel re pro du zia
his to ri ca men te, em ple na ma dru ga da do sé cu lo XX, a mes ma au to ri da de dos 
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ba rões fe u da is da Ida de Mé dia; sen do a Re pú bli ca, ao mes mo tem po, uma
de si gual e in jus ta fe de ra ção de oli gar cas. 

Os mais po de ro sos – con cen tra dos no eixo São Pa u lo/Mi nas – fa zi -
am ge o gra fi ca men te a cé le bre po lí ti ca do café com le i te, me di an te a qual,
em su ces são al ter na da, se ele gi am os pre si den tes da Re pú bli ca. 

O par ti do po lí ti co da Pri me i ra Re pú bli ca não ti nha tam pou co
di men são na ci o nal nem con gre ga va a for ça e a re pre sen ta ti vi da de que
ti ve ram os con ser va do res e li be ra is do Impé rio, cuja men sa gem pelo me nos
al can ça va in dis tin ta men te as eli tes do país e em seu nome se al ça vam ao
po der. Qu a dros frag men tá ri os de um sis te ma de ba ses lo ca is e oli gár qui cas,
es sas or ga ni za ções frá ge is do sis te ma par ti dis ta da Pri me i ra Re pú bli ca só 
ti nham for ça para sus ten tar o sta tu quo dos pri vi lé gi os po lí ti cos da so ci -
e da de pa tri ar cal, res tan do in di fe ren tes às mas sas ru ra is e ur ba nas, es po li a -
das pelo co lo ni a lis mo in ter no que as man ti nha na semi-es cra vi dão e sem
ne nhum peso de in ge rên cia po lí ti ca, por quan to sem pre mar gi na li za das do
po der. 

A obra de Ca sa lec chi so bre o Par ti do Re pu bli ca no Pa u lis ta
(1889/1926) re tra ta o po der re gi o nal oli gár qui co em toda a con tex tu ra de seu
pres tí gio de cú pu la, tu te lan do os in te res ses da la vou ra ca fe e i ra de São Pa u lo,
bem como pro je tan do so bre o país a som bra do mi nan te de tais in te res ses.

Onde es ta va, pois, a de mo cra cia li be ral de al ter nân cia do po der,
de su ces são le gí ti ma de go ver nan tes, se um úni co par ti do, de âm bi to re gi o nal,
du ran te qua tro dé ca das teve todo o im pé rio da po lí ti ca do es ta do mais po de -
ro so da Re pú bli ca, ele gen do os 14 go ver na do res de São Pa u lo, des de a que da 
da mo nar quia em 1889 até a der ru ba da do go ver no de Was hing ton Luís em
1930? Onde a ve ra ci da de da co mu nhão fe de ra ti va se aque le mes mo par ti do,
fa zen do mão co mum com as oli gar qui as es ta du a is mi ne i ras e ci men tan do a
ali an ça do “café com le i te”, ele ge ra qua tro pre si den tes da Re pú bli ca? 

Como se vê, o fe de ra lis mo no re gi me re pu bli ca no da Car ta Cons -
ti tu ci o nal de 1891 era um fe de ra lis mo ver bal, com a igual da de dos en tes
fe de ra dos exis tin do só no tex to da Cons ti tu i ção. A prá ti ca se mos tra va bem
di fe ren te, uma vez que a de si gual da de po lí ti ca, con cen tran do com toda a for ça o 
po der de pres são dos es ta dos mais for tes, de se qui li bra va na re a li da de a ba -
lan ça do pac to fe de ra ti vo, re du zin do as uni da des mais fra cas da Fe de ra ção a
pro vín ci as do po der cen tral, num qua dro bem aná lo go de su je i ção, com pa rá -
vel ao do Impé rio. Du ran te a mo nar quia, o uni ta ris mo po rém se acha va
pos to pela Cons ti tu i ção, não sen do o Po der Cen tral bra ço do pri vi lé gio de
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dois gran des es ta dos, como os da ali an ça Mi nas/São Pa u lo, a ali an ça do
“café com le i te”. 

A re for ma cons ti tu ci o nal de 1926, so bre ser se rô dia, fora tam bém 
de ma si a do tí mi da. Em nada al te rou a dis tor ção bá si ca do sis te ma fe de ra ti vo,
se não que a fez mais se ve ra e agu da. 

Que o diga Osval do Tri gue i ro, ex-mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral: “Des sa ma ne i ra, a re for ma de 1926 res trin giu a au to no mia dos es ta dos,
que pas sa ram a so frer ri go ro so con tro le po lí ti co e mes mo ad mi nis tra ti vo, por
par te da União. O Bra sil era en tão, tal vez mais que hoje, uma Fe de ra ção
go ver na da pe los gran des es ta dos, que sub me ti am os pe que nos a uma es pé cie
de im pe ri a lis mo fra ter no. O que se pre ten dia im por ao país não era o fe de ra -
lis mo dos Esta dos Uni dos ou da Su í ça – em que a au to no mia ja ma is foi ob je to 
de con tes ta ção –, mas o fe de ra lis mo do Mé xi co e da Argen ti na, onde a fre qüen -
te, e tan tas ve zes abu si va, in ter ven ção do po der fe de ral na vida dos es ta dos re -
pu dia na prá ti ca o re gi me fe de ra ti vo mo de la do nos tex tos le ga is.” 

As oli gar qui as ma ni fes ta vam vi go ro sa ten dên cia à per pe tu i da de.
Uma das mais cé le bres e mais só li das ra di cou-se no Ce a rá – a dos Ació lis –,
que so men te caiu com o povo nas ruas ti ro te an do os agen tes do po der, de -
po is de al gu mas dé ca das de do mí nio qua se ab so lu to e opres são. 

Nos ser tões do Nor des te im pe ra va o fa na tis mo, o can ga ço, a ja gun -
ça da, fru tos de de se qui lí bri os ori un dos de es tru tu ras so ci a is ar ca i cas e iní quas. 

Em todo o país se es bo ça va um qua dro po lí ti co de ge ne ra li za da
re vol ta, cul mi nan do em in sa tis fa ção aber ta. Os mo vi men tos po lí ti cos de opi nião
con tra os go ver nos da Pri me i ra Re pú bli ca ti ve ram am pli tu de e res so nân cia 
na ci o nal a par tir so bre tu do da Cam pa nha Ci vi lis ta – uma pla ta for ma de re -
no va ção e mu dan ça de há bi tos po lí ti cos – sem ace nar to da via para trans for ma -
ções so ci a is pro fun das. O dis cur so re tó ri co da épo ca se li mi ta va a cri ti car 
o go ver no, en quan to pou pa va as ins ti tu i ções. 

Pros se guin do du ran te a dé ca da se guin te, as so ci a ra mais uma vez 
o ele men to ci vil ao ele men to mi li tar. Com efe i to, a Re a ção Re pu bli ca na de
Nilo Pe ça nha con vo cou o país a re ge ne rar ins ti tu i ções ame a ça das já de
dis so lu ção. O au to ri ta ris mo pre si den ci a lis ta da Pri me i ra Re pú bli ca co nhe ceu
seus pi o res dias do sé cu lo. Ber nar des go ver na va com o es ta do de sí tio e a ca -
va la ria nas ruas. Sus ten ta va a di ta du ra cons ti tu ci o nal do Ca te te. A in -
tran qüi li da de che gou fa cil men te aos quar téis, com a fina flor da mo ci da de
mi li tar, já não po den do dis si mu lar o seu des con ten ta men to e a sua im pa ciên cia 
com os mé to dos oli gár qui cos de go ver no. 
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O sur to in dus tri al pos te ri or à Pri me i ra Gran de Gu er ra Mun di al
faz par te tam bém des se pa no ra ma. Pro ble mas agu dos sur gi am, pres sa gi an do a
de li ca de za nas re la ções fu tu ras do ca pi tal e do tra ba lho. Por ou tra par te, os dois
Cinco de Ju lho, em 22 e 24, de no ta vam já o âni mo de uma re sis tên cia ar ma da
ao imo bi lis mo e à cor rup ção ele i to ral das oli gar qui as. As opo si ções ci vis acor da -
vam tam bém para o com ba te e a re no va ção. A Co lu na Pres tes, va ran do os ser -
tões, bus ca va na re ti ra da a iden ti da de na ci o nal. O pres tí gio da far da fa zia re -
nas cer ex pec ta ti vas re vo lu ci o ná ri as de uma in ter ven ção mi li tar se me lhan te
àque la que der ru ba ra o edi fí cio po lí ti co da mo nar quia. Tudo lem bra va o pro se li -
tis mo re pu bli ca no que ar ru i na ra a re pu ta ção da Co roa e lhe mi na ra os ali cer ces.

Des de o prin cí pio do sé cu lo, quan do a Re pú bli ca com ple ta ra mais
de uma dé ca da de exis tên cia, não fal ta ram vo zes com que ad ver tir so bre a ne -
ces si da de de fa zer-se a re for ma do sis te ma po lí ti co por via cons ti tu ci o nal. 

Mas to car na Cons ti tu i ção não era lá tão fá cil como se po de ria
su por à pri me i ra vis ta, pois, a par dos obs tá cu los for ma is, con cor ria tam bém
toda uma mas sa de in te res ses em pe nha dos em con ser var o sta tu quo po lí ti co
e ins ti tu ci o nal, so bre o qual me dra va, em solo fa vo rá vel, a per pe tu i da de dos
gru pos oli gár qui cos. 

A ri gi dez for mal, to can te à al te ra ção do tex to, exi gia a trans po si ção
de obs tá cu los apa ren te men te in fe ri o res àque les in tro du zi dos pelo ou tor gan te 
da Car ta im pe ri al. 

Não obs tan te, de man da vam uma cer ta ma ra to na: no pri me i ro
es tá dio da cor ri da ha via a pro pos ta, que so men te se con si de ra va fe i ta caso
fos se apre sen ta da por uma quar ta par te, pelo me nos, dos mem bros de qual quer
das ca sas do Con gres so. 

A se guir, con cre ti za da, pre ci sa ria a so bre di ta pro pos ta de ser ace i ta,
em três dis cus sões, por dois ter ços dos vo tos em uma e ou tra Câ ma ra. Pro -
pu nha-se tam bém a re for ma por so li ci ta ção de dois ter ços dos es ta dos, ao de -
cur so de um ano, re pre sen ta do cada es ta do pela ma i o ria de vo tos de sua
Assem bléia. 

Nes se úl ti mo caso, o sis te ma de re for ma cons ti tu ci o nal pres ti gi a va a 
par ti ci pa ção fe de ra ti va, va lo ri zan do a von ta de das Assem bléi as Esta du a is. A
in ter ven ção des ses co lé gi os no pro ces so se exa u ria, po rém, com esse ato um
tan to tí mi do de ini ci a ti va. Nun ca al can ça va den tro do pro ces so a di men são
de ci si va que lhes con fe ri ra a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos. O tex to es ta -
du ni den se fôra, to da via, a fon te de ins pi ra ção bá si ca de todo o nos so Di re i to
Cons ti tu ci o nal du ran te o pe río do re pu bli ca no. 
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De po is de efe ti va da a pro pos ta, que po de ria par tir igual men te das 
as sem bléi as es ta du a is, con for me aca ba mos de ver, o ca mi nho ul te ri or se ria
per cor ri do todo den tro das ca sas do Con gres so Na ci o nal, onde ela se da ria
por apro va da se no ano se guin te o fos se, após três dis cus sões, por ma i o ria
de dois ter ços dos vo tos das duas Câ ma ras. 

Uma só vez foi pos sí vel atra ves sar toda essa ca de ia de obs tá cu los e
al te rar o tex to, trin ta e cin co anos de po is de sua pro mul ga ção. 

Po der-se-ia in qui rir se ta ma nho es pa ço de tem po pelo qual se pro -
lon ga ra a in tan gi bi li da de da Cons ti tu i ção não fi ze ra só li das e es tá ve is as
ba ses do or de na men to cons ti tu ci o nal do país. A res pos ta é con tu do pa ra do -
xal men te ne ga ti va. A vo ca ção apa ren te de con ti nu i da de evi den ci a va tão-so -
men te, na re a li da de na ci o nal, o po der ina ba lá vel das cor ren tes oli gár qui cas e 
con ser va do ras, abra ça das ao imo bi lis mo e à re pres são. 

De ma is, a Cons ti tu i ção como tal se acha va de sa tu a li za da; im po -
ten te di an te de uma re a li da de po lí ti ca su pe ri or a to das as for ças e ex pec ta ti vas
de re no va ção. Essa re a li da de, por to dos os seus as pec tos, con tra di zia
fron tal men te as ba ses da Lei Ma i or. 

Qu an do se fez afi nal a re for ma de 1926, ela se mos trou tar dia e
inó cua, já não po den do sal var a Cons ti tu i ção e a Re pú bli ca Ve lha, so la pa das 
em seus fun da men tos. 

So bre o es pa ço aca nha do da re for ma de 1926 – em ri gor uma
anti-re for ma do pon to de vis ta li be ral –, so bre a qual se de po si ta ram es pe ran ças 
ma lo gra das de re ju ve nes cer as ins ti tu i ções, leia-se o que es cre veu a esse
res pe i to um dos nos sos mais aba li za dos fe de ra lis tas: “A re for ma cons ti tu ci o nal
de 1926, úni ca efe ti va da nos qua ren ta anos da Pri me i ra Re pú bli ca, pre ten deu
re a li zar am pla e pro fun da mo di fi ca ção ins ti tu ci o nal, mas fi cou re du zi da a
cin co pon tos prin ci pa is: a) am pli ou os ca sos de in ter ven ção nos ne gó ci os
pe cu li a res dos es ta dos; b) cer ce ou atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal; c)
ins ti tu iu o veto par ci al; d) res trin giu a com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral; e) li mi tou 
a ga ran tia do ha be as cor pus aos ca sos de pri são ou de ame a ça de cons tran -
gi men to ile gal à li ber da de de lo co mo ção”. 

A onda dos pro tes tos de opi nião, após o fra cas so re for mis ta de
1926, só fez se avo lu mar em todo o país, de nor te a sul. A cons ciên cia da
mu dan ça abria o de ba te e ocu pa va as tri bu nas. A cri se da la vou ra ca fe e i ra,
às vés pe ras da su ces são pre si den ci al, pre ci pi ta va o de sen la ce da ques tão
po lí ti ca. A in qui e ta ção sin di cal re per cu tia. O cla mor cí vi co par tia dos ór gãos
de im pren sa e ali men ta va a efer ves cên cia dos quar téis. 
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A pre ga ção li be ral, de man dan do a pu re za re pre sen ta ti va, se
pro pu nha a eman ci par o su frá gio, que a fra u de das atas ele i to ra is cor rom pia. A 
na ção en fim se agi ta va para o fra gor de uma luta ar ma da que não hou ve,
mas cuja ame a ça bas tou para fa zer vi to ri o sa a Ali an ça Li be ral. 

O si tu a ci o nis mo dos per re pis tas de Jú lio Pres tes e Was hing ton
Luís ga nha ra as úl ti mas ele i ções pre si den ci a is nos mol des da Ve lha Re pú -
bli ca, mas não lo gra ra as cen der no va men te ao po der. 

Ou tu bro de 1930 mar cou o fim de uma Re pú bli ca, ao mes mo tem po 
que fe chou um ca pí tu lo de nos sa His tó ria fe de ra ti va e re pu bli ca na. Foi 30 sem 
dú vi da ano de emo ções pa trió ti cas, de es pe ran ças cí vi cas, de con fi an ça no fu -
tu ro. O Es ta do li be ral da ver são clás si ca – du ran te mais de um sé cu lo a
idéia-for ça das nos sas ins ti tu i ções – che ga va ao fim, de po is de ha ver atra ves -
sa do dois re gi mes, um Impé rio e uma Re pú bli ca. O país acor da va en tão para
as mu dan ças do sé cu lo. A di ta du ra do Go ver no Pro vi só rio, em al gu mas ma té -
ri as po lí ti cas e so ci a is, en tra va com a mes ma for ça, o mes mo ím pe to, a mes ma
ener gia dos re pu bli ca nos de 89, quan do ins ta u ra ram a Pri me i ra Re pú bli ca e
cu i da ram de var rer, em vin te e qua tro ho ras, por de cre to-lei, to das as ins ti tu i ções 
bá si cas do Impé rio. Era a au ro ra do Es ta do so ci al.

For ta le za/Rio Janeiro, 1996.

PAULO BONAVIDES

ROBERTO AMARAL
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119
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

119.1 – PROCLAMAÇÃO DOS MEMBROS DO GOVERNO
PROVISÓRIO (15 NOVEMBRO 1889) 

Con ci da dãos! 
O povo, o Exér ci to e a Arma da Na ci o nal, em per fe i ta co mu nhão
de sen ti men tos com os nos sos con ci da dãos re si den tes nas pro vín ci as,

aca bam de de cre tar a de po si ção da di nas tia im pe ri al e con se qüen te men te a
ex tin ção do sis te ma mo nár qui co re pre sen ta ti vo. 

Como re sul ta do ime di a to des ta re vo lu ção na ci o nal, de ca rá ter
es sen ci al men te pa trió ti co, aca ba de ser ins ti tu í do um Go ver no Pro vi só rio,
cuja prin ci pal mis são é ga ran tir com a or dem pú bli ca a li ber da de e o di re i to 
do ci da dão. 

Para com po rem este go ver no, en quan to a na ção so be ra na, pe los
seus ór gãos com pe ten tes, não pro ce der à es co lha do go ver no de fi ni ti vo, fo -
ram no me a dos pelo che fe do Po der Exe cu ti vo os ci da dãos aba i xo as si na dos. 

Con ci da dãos! 
O Go ver no Pro vi só rio, sim ples agen te tem po rá rio da so be ra nia

na ci o nal, é o go ver no da paz, da fra ter ni da de e da or dem. 
No uso das atri bu i ções e fa cul da des ex tra or di ná ri as de que se

acha in ves ti do, para a de fe sa da in te gri da de da pá tria e da or dem pú bli ca, o 
Go ver no Pro vi só rio, por to dos os me i os ao seu al can ce, pro me te e ga ran te a 
to dos os ha bi tan tes do Bra sil, na ci o na is e es tran ge i ros, a se gu ran ça da vida
e da pro pri e da de, o res pe i to aos di re i tos in di vi du a is e po lí ti cos, sal vas,
quan to a es tes, as li mi ta ções exi gi das pelo bem da pá tria e pela le gí ti ma
de fe sa do go ver no pro cla ma do pelo povo, pelo Exér ci to e pela Arma da
Na ci o nal. 

Con ci da dãos! 



As fun ções da jus ti ça or di ná ria, bem como as fun ções da ad mi -
nis tra ção ci vil e mi li tar, con ti nu a rão a ser exer ci das pe los ór gãos até aqui
exis ten tes, com re la ção às pes so as, res pe i ta das as van ta gens e os di re i tos
ad qui ri dos por cada fun ci o ná rio. 

Fica, po rém, abo li da, des de já, a vi ta li ci e da de do Se na do e bem
as sim o Con se lho do Esta do. 

Fica dis sol vi da a Câ ma ra dos De pu ta dos. 
Con ci da dãos! 
O Go ver no Pro vi só rio re co nhe ce e aca ta os com pro mis sos na ci o na is

con tra í dos du ran te o re gi me an te ri or, os tra ta dos sub sis ten tes com as po tên ci as
es tran ge i ras, a dí vi da pú bli ca ex ter na e in ter na, con tra tos vi gen tes e mais
obri ga ções le gal men te es ta tu í das. 

Ma re chal Ma no el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi só rio – 
Aris ti des da Sil ve i ra Lobo, mi nis tro do Inte ri or – te nen te-co ro nel Ben ja mim
Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães, mi nis tro da Gu er ra – che fe-de-es qua dra
Edu ar do Wan den kolk, mi nis tro da Ma ri nha – Qu in ti no Bo ca i ú va, mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res e Inte ri na men te da Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú bli cas.

Extra í do de CORREIA, Leôn cio. A ver da de his tó ri ca so bre o 15 de No vem bro. Págs. 240-1.
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119.2 – PRONUNCIAMENTO DE ARISTIDES LOBO SOBRE
A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  (15 NOVEMBRO 1889)

CARTAS DO RIO
ACONTECIMENTO ÚNICO

Rio de Ja ne i ro, 15 de no vem bro de 1889.

Eu qui se ra po der dar a esta data a de no mi na ção se guin te: 15 de
no vem bro, pri me i ro ano de Re pú bli ca; mas não pos so in fe liz men te
fazê-lo.

O que se fez é um de grau, tal vez nem tan to, para o ad ven to da
gran de era.

Em todo o caso, o que está fe i to, pode ser mu i to, se os ho mens
que vão to mar a res pon sa bi li da de do po der ti ve rem ju í zo, pa tri o tis mo e
sin ce ro amor à li ber da de.

Como tra ba lho de sa ne a men to, a obra é edi fi can te.
Por ora, a cor do go ver no é pu ra men te mi li tar, e de ve rá ser as sim.
O fato foi de les, de les só, por que a co la bo ra ção do ele men to ci vil

foi qua se nula.
O povo as sis tiu àqui lo bes ti a li za do, atô ni to, sur pre so, sem co nhe cer

o que sig ni fi ca va.
Mu i tos acre di ta ram se ri a men te es tar ven do uma pa ra da.
Era um fe nô me no dig no de ver-se.
O en tu si as mo veio de po is, veio mes mo len ta men te, que bran do o 

en le io dos es pí ri tos.
Pude ver a san gue-frio tudo aqui lo.
Mas vol te mos ao fato da ação ou do pa pel go ver na men tal.
Esta mos em pre sen ça de um es bo ço, rude, in com ple to, com ple ta -

men te amor fo.



Bom, não pos so ir além; es tou fa ti ga dís si mo, e só lhe pos so di zer
es tas qua tro pa la vras, que já são his tó ri cas.

Aca ba de me di zer o Gli cé rio que esta car ta foi es cri ta, na pa les tra
com ele e com ou tro cor re li gi o ná rio, o Ben ja mim de Va lon ga.

E no meio des se ver da de i ro tur bi lhão que me ar re ba ta, há uma
dor que pun ge e exi ge o seu lu gar - a ne ces si da de de de i xar tem po ra ri a -
men te, eu o es pe ro, o Diá rio Po pu lar.

Mas o que fa zer? O Diá rio que me per doe; não fui eu; fo ram os
acon te ci men tos vi o len tos que nos se pa ra ram de mo men to.

Ade us.

Aris ti des Lobo 

Extra í do de Diá rio Po pu lar de São Pa u lo, 18 de no vem bro de 1889.
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119.3 – CARTA DE DEODORO DA FONSECA A
D. PEDRO II APÓS A PROCLAMAÇÃO DA

REPÚBLICA (16 NOVEMBRO 1889)

Se nhor.
     Os sen ti men tos de mo crá ti cos da na ção, há mu i to tem po pre pa -
ra dos, mas des per ta dos ago ra pela mais no bre re a ção do ca rá ter

na ci o nal con tra o sis te ma de vi o la ção, de cor rup ção, de sub ver são de to das
as leis exer ci do em um grau in com pa rá vel pelo Mi nis té rio de 7 de ju nho; a
po lí ti ca sis te má ti ca de aten ta dos do Go ver no Impe ri al, nes tes úl ti mos tem -
pos, con tra o Exér ci to e a Arma da, po lí ti ca odi o sa à na ção e pro fun da men te
re pe li da por ela; o es bu lho dos di re i tos des sas duas clas ses que, em to das as 
épo cas, têm sido en tre nós, a de fe sa da or dem, da Cons ti tu i ção, da li ber da de
e da hon ra da pá tria; a in ten ção, ma ni fes ta da nos atos dos vos sos mi nis tros
e con fes sa da na sua im pren sa, de dis sol vê-las e ani qui lá-las, subs ti tu in do-as 
por ele men tos de com pres são ofi ci al, que fo ram sem pre en tre nós ob je to de
hor ror para a de mo cra cia li be ral, de ter mi na ram os acon te ci men tos de on tem, 
cu jas cir cuns tân ci as co nhe ce is e cujo ca rá ter de ci si vo cer ta men te po de re is
ava li ar.

Em face des sa si tu a ção, pesa-nos di zer-vos, e não o fa ze mos se não
em cum pri men to do mais cus to so dos de ve res, a pre sen ça da fa mí lia im pe ri al
no país, ante a nova si tu a ção que lhe cri ou a re so lu ção ir re vo gá vel do dia
15, se ria ab sur da, im pos sí vel e pro vo ca do ra de des gos tos que a sal va ção
pú bli ca nos im põe a ne ces si da de de evi tar.

Obe de cen do, pois, às exi gên ci as do voto na ci o nal, com todo o
res pe i to de vi do à dig ni da de das fun ções pú bli cas que aca ba is de exer cer,
so mos for ça dos a no ti fi car-vos que o Go ver no Pro vi só rio es pe ra do vos so
pa tri o tis mo o sa cri fí cio de de i xar des o ter ri tó rio bra si le i ro, com a vos sa
fa mí lia, no mais bre ve tem po pos sí vel.

Para esse fim se vos es ta be le ce o pra zo má xi mo de 24 ho ras, que
con ta mos não ten ta re is ex ce der.

O trans por te vos so e dos vos sos para um por to da Eu ro pa cor re rá
por con ta do es ta do, pro por ci o nan do-vos para isso o Go ver no Pro vi só rio



um na vio com a guar ni ção mi li tar pre ci sa, efe tu an do-se o em bar que com a
mais ab so lu ta se gu ran ça, de vos sa pes soa e de toda a vos sa fa mí lia, cuja
co mo di da de e sa ú de se rão ze la das com o ma i or des ve lo na tra ves sia, con ti -
nu an do-se a con tar-vos a do ta ção que a lei vos as se gu ra, até que so bre esse
pon to se pro nun cie a pró xi ma Assem bléia Cons ti tu in te.

Estão da das to das as or dens, a fim de que se cum pra esta de li be -
ra ção.

O país con ta que sa be re is imi tar na sub mis são aos seus de se jos
exem plos do pri me i ro im pe ra dor em 7 de abril de 1831.

Rio de Ja ne i ro, 16 de no vem bro de 1889.

Ma nu el De o do ro da Fon se ca 

Extra í do de MORAIS, Eva ris to de. Da Mo nar quia para a Re pú bli ca (1870-1889). Co le ção Te mas
Bra si le i ros. Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia. Bra sí lia, DF. 1985. Págs. 93-94.
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119.4 – RESPOSTA DE D. PEDRO II À CARTA 
DE DEODORO (16 NOVEMBRO 1889) 

Àvis ta da re pre sen ta ção es cri ta que me foi en tre gue hoje às 3 ho ras 
da tar de, re sol vo, ce den do ao im pé rio das cir cuns tân ci as, par tir,
com toda a mi nha fa mí lia, para a Eu ro pa, ama nhã, de i xan do esta 

pá tria, de nós es tre me ci da, à qual me es for cei por dar cons tan tes tes te mu nhos
de en tra nha do amor e de di ca ção, du ran te qua se meio sé cu lo, em que de sem -
pe nhei o car go de che fe do Esta do. Au sen tan do-me, pois, eu com to das as
pes so as da mi nha fa mí lia, con ser va rei do Bra sil a mais sa u do sa lem bran ça,
fa zen do ar den tes vo tos por sua gran de za e pros pe ri da de. 

Rio de Ja ne i ro, 16 de no vem bro de 1889. 

D. Pe dro de Alcân ta ra 

Extra í do de CASTRO, Te re si nha de. His tó ria Do cu men tal do Bra sil. Dis tri bu i do ra Re cord. Rio de 
Ja ne i ro. 1968. Pág. 246.
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119.5 – D. PEDRO II RECUSA DOAÇÃO
(29 NOVEMBRO 1889)

Ten do tido co nhe ci men to, no mo men to da par ti da para a Eu ro pa, do 
de cre to pelo qual é con ce di do à fa mí lia im pe ri al, duma só vez, a
quan tia de cin co mil con tos, man do que de cla re que não re ce be rei,

bem como mi nha fa mí lia, se não as do ta ções e mais van ta gens a que te mos
di re i to pe las leis, tra ta dos e com pro mis sos exis ten tes, e, por tan to, se ti ver
re ce bi do aque la quan tia, de ve rá res ti tuí-la sem per da de tem po. Re co men do
ou tros sim que cin gin do-se es tri ta men te aos ter mos des ta co mu ni ca ção, di ri ja
ofí cio, que fará ime di a ta men te pu bli car, e do qual e re me te rá có pia.

D. Pe dro de Alcân ta ra 
Bor do do Ala go as, ao che gar a S. Vi cen te 

das Ilhas de Cabo Ver de, 29 de no vem bro de 1889.

Extra í do de Te re si nha de Cas tro. His tó ria Do cu men tal do Bra sil. Dis tri bu i do ra Re cord. Rio de
Ja ne i ro. 1968. Pág.
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119.6 – DEPOIMENTO DO BARÃO DE MURITIBA,
MANUEL VIEIRA DA TOSTA FILHO

(12 JUNHO 1913)

APONTAMENTOS SOBRE O 15 DE NOVEMBRO DE 1889
PELO BARÃO DE MURITIBA (MANUEL VIEIRA TOSTA FILHO)

SÓCIO HONORÁRIO Nº 1839 – F-1922

Per ma ne ce e há de per ma ne cer sem pre in de lé vel em mi nha men te a
ima gem des se dia me mo rá vel em que, no meio da es tu pe fa ção ge ral, 
ba que a ram as Insti tu i ções mais que se mis se cu la res, às qua is o

Bra sil de ve ra lon gos anos de paz in ter na, de pros pe ri da de con tí nua e in con tes -
tá vel pro gres so, abri lhan ta das pelo pres tí gio que suas ar mas lhe ha vi am
con quis ta do en tre as na ções da Amé ri ca La ti na, em mais de uma cam pa nha 
glo ri o sa.

Di an te da ra pi dez com que se ope rou a mu ta ção do ce ná rio, pa re -
cia achar-me sob a im pres são de um so nho, ou, an tes, de hor rí vel pe sa de lo.

Eco a vam ain da em meus ou vi dos as de li ran tes acla ma ções com
que, ha via pou co mais de um ano, fora re ce bi do o Impe ra dor, o re di vi vo,
pelo povo, que em alas se es ten dia des de o por to até a lon gín qua re si dên cia 
de São Cris tó vão; e ain da em épo ca mu i to mais re cen te o en tu si as mo com
que fora acla ma do, pou cos dias de po is do aten ta do de Adri a no do Vale…

Em épo ca um pou co mais afas ta da, as ma ni fes ta ções en tu siás ti cas
que acom pa nha ram a abo li ção da es cra vi dão; o des fi lar das tro pas ao man do
do Ma re chal De o do ro que ao pas sa rem em fren te da Prin ce sa Re den to ra lhe 
ati ra vam aos pés ra ma lhe tes de flo res; as pa la vras de José do Pa tro cí nio,
”cuja alma se ajo e lha va di an te dela eter na men te agra de ci da”; o dis cur so do
ma jor Ser ze del lo, vi bran te de gra ti dão, seus pro tes tos de de di ca ção ou vi dos 
pela nu me ro sís si ma as sis tên cia no Te a tro Lí ri co.

E ago ra!…
Uma vas ta cons pi ra ção mi li tar se or ga ni zou com ra mi fi ca ções

nas pro vín ci as, tra ma da por ofi ci a is mais ocu pa dos de po lí ti ca, e in su fla da
por um pe que no gru po de ideó lo gos, cuja as pi ra ção era a fun da ção de



re pú bli ca por eles con si de ra da a for ma de go ver no com pa tí vel com a dig ni -
da de hu ma na e só ele ad mis sí vel no solo ame ri ca no.

Explo ran do o des con ten ta men to que no Exér ci to la vra va a pro -
pó si to de cer tas me di das, qui çá im pru den tes, to ma das pelo go ver no, não
lhes foi di fí cil pre pon de rar no âni mo do ma re chal De o do ro, mi li tar va lo ro so, é 
cer to, mas tam bém trê fe go e va i do so, e in du zi-lo a de sa fron tar os bri os de
seus ca ma ra das der ri ban do o mi nis té rio, e, se pre ci so fos se, a pró pria
Mo nar quia, que aco i ma vam de ini mi gos da clas se mi li tar.

O es pí ri to de in dis ci pli na que, aliás, des de mu i to fer men ta va nas 
clas ses ar ma das, prin ci pal men te no Exér ci to, já ex plo di ra por ve zes e ain da
ul ti ma men te se ma ni fes ta ra em um dis cur so, que ca u sa ra gran de es cân da lo,
pro fe ri do pelo te nen te-co ro nel Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães
em pre sen ça do pró prio mi nis tro da Gu er ra e dos ofi ci a is do cou ra ça do
chi le no Cock ra ne, atô ni tos de tan ta au dá cia.

Esse ato de in dis ci pli na fi cou, po rém, im pu ne e deu pro va vel -
men te co ra gem aos cons pi ra do res, cu jas re u niões a po lí cia não ig no ra va.

Sei de boa fon te que o go ver no fora pos to ao cor ren te do que se
tra ma va, e o pró prio pre si den te do con se lho de en tão, o Vis con de de Ouro
Pre to, o de cla ra em seu ma ni fes to bem co nhe ci do: O Adven to da Di ta du ra
Mi li tar, mas, como tam bém o de cla ra ra, fi a do nas se gu ran ças que lhe dava
o aju dan te ge ne ral ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, ho mem de sua con fi an ça, e
até mes mo mi nis tro da Gu er ra in pet to, es pe ra va po der do mi nar a si tu a ção e 
com o apo io da tro pa fiel de be lar qual quer mo vi men to se di ci o so.

Não con ta va po rém nem, a di zer a ver da de, era dado con tar com 
a de fec ção do pró prio Flo ri a no, de cer tos ofi ci a is de alta pa ten te, nem com o 
es pí ri to de ca ma ra da gem, nem com ou tros fa to res.

Pou cos dias an tes da gran de ex plo são, a 9 de no vem bro, por oca -
sião do fa us to so ba i le da Ilha Fis cal, quan do o Vis con de de Ouro Pre to, em -
pu nhan do a taça, sa u dou em bri lhan te dis cur so a na ção ami ga, ali re pre sen -
ta da pelo co man dan te e ofi ci a is do Cok ra ne, quan do, acom pa nhan do a sa u -
da ção er gui am-se es tre pi to sos vi vas, so a vam os hi nos e tro a va a ar ti lha ria,
con ta-se que um ofi ci al ge ne ral da Arma da, pos ta do a pou ca dis tân cia, di -
zia, ou vi do pe los cir cuns tan tes: ”rira bien qui rira le der ni er“.

Em uma das tar des mais pró xi mas, um ami go que es ta va até cer to 
pon to ao fato do que se pla ne ja va, pro cu rou-me para pre ve nir-me e por
meu in ter mé dio avi sar a prin ce sa im pe ri al da imi nên cia da bor ras ca.

Não me ten do en con tra do, jul gou, se gun do me dis se mais tar de
ao re fe rir-me o fato, que eu já ti ves se sido in for ma do, e por isso não tor nou
a pro cu rar-me.

Foi pena.
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O cer to é que, por mi nha par te, en tre gue de todo ao de sem pe nho 
dos meus de ve res de ma gis tra do, eu es ta va lon ge de pen sar que tão im por -
tan tes acon te ci men tos se pre pa ra vam.

No dia 15 de no vem bro de 1889, pela vol ta das 9 ho ras, al mo ça va
eu para ir em se gui da à Con fe rên cia da Re la ção, de que era mem bro, quan do,
a uma das por tas da sala de jan tar que dava so bre um ter ra ço la te ral, sur di ram,
com ar mis te ri o so, o te nen te ge ne ral Vis con de da Pe nha e o al mi ran te Ba rão 
de Ivi nhe i ma, ace nan do-me para ir ter com eles. Assim o fiz, e con ta ram-me 
que na que la ma nhã mes mo se ti nha su ble va do uma par te das tro pas da
guar ni ção co man da da pelo ma re chal De o do ro, e que ou tro tan to ha vi am
fe i to os alu nos da Esco la Mi li tar; que o mi nis tro da Ma ri nha, Ba rão de
La dá rio, ti nha sido gra ve men te fe ri do, e que o mo vi men to mi li tar es ta va
tri un fan te.

Com bi na mos que iri am co mu ni car ime di a ta men te es sas ocor rên ci as
à prin ce sa im pe ri al, que, pro va vel men te, as ig no ra va, ocu pa da como es ta va 
com os pre pa ra ti vos de um sa rau que pre ten dia dar na no i te de 16 à ofi ci a li -
da de do Cock ra ne. Par ti ram, e mi nha mu lher e eu se gui mos logo após, indo
co nos co D. Eu ge nia, fi lha do Vis con de da Pe nha.

Sou be mos ao che gar ao Pa lá cio Isa bel que a prin ce sa tudo ig no -
ra va efe ti va men te, bem como o sr. Con de D’Eu, seu es po so, que ain da pela
ma nhã pas se a ra a ca va lo com os fi lhos e en con tra ra na tran qüi li da de ha bi -
tu al o ba ir ro que ti nham per cor ri do em Bo ta fo go.

Fi ca mos no Pa lá cio Isa bel aguar dan do o se gui men to dos su ces sos,
e ali fo ram pou co a pou co apa re cen do vá ri as pes so as, en tre as qua is o en tão 
co ro nel Gu i lher me Las san ce, o co men da dor Pan diá Ca lo ge ras e se nho ra, o
ma jor Du ar te, o Ba rão do Ca te te, seu ir mão o co men da dor Car los de Ara ú jo 
Sil va, o Sr. André Re bou ças, Cons. Ma ri nho de Aze ve do, Dr. Gal vão, Dr.
Fran cis co Mar ques de Ara ú jo Góes e o ca pi tão de fra ga ta Mi guel Ri be i ro
Lis boa.

Este pres ti mo so e de di ca do ami go ofe re ceu-se para ir to mar in for -
ma ções mais com ple tas so bre os acon te ci men tos e ao vol tar con fir mou o
que em sua au sên cia se fora sa ben do, isto é, que tudo es ta va apa zi gua do,
mas que o Exér ci to es ta va todo co li ga do, ten do sido o mi nis té rio e que ao
lado de De o do ro ti nham des fi la do, com as tro pas, Qu in ti no Bo ca yu va e
Ben ja min Cons tant.

Entre tan to, bus can do in for ma ções por ou tros me i os, ti nha a
prin ce sa te le fo na do su ces si va men te para os Arse na is de Gu er ra e Ma ri nha
per gun tan do o que ha via, sen do-lhe dada a sin gu lar e sig ni fi ca ti va res pos ta 
– que nada se sa bia!

O prín ci pe Con de d’Eu quis pôr-se em cam po e che gou mes mo a 
far dar-se, pen san do tal vez que a sua pre sen ça e a lem bran ça dos ser vi ços
por ele pres ta dos ao país po de ri am exer cer al gu ma in fluên cia so bre a mar cha
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dos acon te ci men tos. De sis tiu po rém do seu pro pó si to por se lhe ter pon de -
ra do que à vis ta das no tí ci as nada adi an ta ria.

Su ge riu-se en tão a idéia da in ter ven ção de al gum ho mem po lí ti co
que se pu ses se em con ta to com o che fe do mo vi men to, e pro cu ras se des viá-lo
do rumo que se gu ra men te lhe in di ca ri am os con se lhos e per su a sões dos
dois acó li tos aci ma no me a dos.

O nome lem bra do foi o do cons. Ma no el Pin to de Sou za Dan tas,
que, além de mo rar mais per to do Pa lá cio Isa bel, era ami go da si tu a ção
do mi nan te, a li be ral, e pos su ía qua li da des es pe ci a is e bem co nhe ci das, que
o ha bi li ta vam para tão de li ca da in cum bên cia.

Ofe re ci-me para ir à sua pro cu ra e ele acu diu pron ta men te ao
cha ma do da prin ce sa, a quem tra tou de tran qüi li zar, as se gu ran do ”que ela
ti nha um tro no no co ra ção de cada bra si le i ro“. Igno ro, po rém, que pas sos
deu para con ju rar a cri se.

De po is de pro vi den ci a rem para pôr a bom re ca to os pe que nos
prín ci pes, seus fi lhos, man dan do-os para Pe tró po lis em com pa nhia do Ba rão
de Ra miz, seu Aio, pen sa ram os Con des d’Eu em ir ter com o Impe ra dor,
que ain da su pu nham na que la ci da de; mas nes sa oca sião re ce beu-se um
te le gra ma do con de de Mot ta Maia anun ci an do que ele se guia pela es tra da
de fer ro do Nor te em di re ção a São Cris tó vão.

Re sol ve ram por isso ir ao seu en con tro, e por ca u te la pre fe ri ram
ir por mar e de sem bar car no Cais Pha roux. Me te ram-se por tan to no car ro
do Ba rão do Ca te te, le van do-nos, a mi nha mu lher e a mim, con si go, e num
ou tro se gui ram o dito ba rão e o cons. Dr. Ma ri nho de Aze ve do.

Em Bo ta fo go, per to do Mor ro da Vi ú va, es ta va numa pe que na
lan cha a va por, ar ran ja da pelo pri me i ro, na qual em bar ca ram os prín ci pes e 
nós dois em de man da do re fe ri do cais de de sem bar que.

Sen do ape nas meio dia, os três prín ci pes fo ram, por in di ca ção do 
Ba rão de Ra miz, es pe rar a bor do do Ri a chu e lo, cujo co man dan te era o ca pi tão
te nen te Ale xan dri no de Alen car, a hora de par ti da ha bi tu al da bar ca de
Pe tró po lis (4 ho ras).

Abro aqui um pa rên te se para di zer o que sei so bre um in ci den te
de que mu i to se tem tra ta do: o dos te le gra mas ex pe di dos ao Impe ra dor
pelo Vis con de de Ouro Pre to.

Pre ten de-se que o pri me i ro de les (fo ram dois ao todo) che ga ra
de ma dru ga da e só fora en tre gue ao seu des ti na tá rio de po is que ele acor da ra, 
pois que ha via re co men da ção po si ti va do mé di co, o con de de Mot ta Maia,
para que não se des per tas se o Impe ra dor afim de se lhe en tre ga rem te le gra mas.
Era essa uma re co men da ção an ti ga, que, ha ven do sido cum pri da à ris ca,
deu em re sul ta do vir o Impe ra dor a sa ber já tar de que uma par te da guar ni ção 
se ti nha su ble va do, de modo que só des ceu de Pe tró po lis fora de tem po,
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quan do com a sua pre sen ça no te a tro dos acon te ci men tos já não era pos sí vel
exer cer in fluên cia de ci si va ca paz de ata lhar e ju gu lar o mo vi men to se di ci o so.

Mot ta Maia, com quem mais de uma vez con ver sei a tal res pe i to, 
des vi a va de si a res pon sa bi li da de, di zen do que o te le gra ma em ques tão
fora opor tu na men te en tre gue ao Impe ra dor, mas que este guar da ra si lên cio 
ab so lu to, não lhe fa zen do a mí ni ma re fe rên cia na con ver sa que ti ve ra com
ele Mot ta Maia e com o Con de de Alje zur, seu ca ma ris ta, quer quan do nes ta 
mes ma ma nhã o acom pa nha vam ao es ta be le ci men to das du chas, que to dos
os dias to ma va, quer ao re gres sar dele.

Ao che gar, po rém, à Esta ção da Estra da de Fer ro, até onde cos tu -
ma va le var o pas se io de vol ta do es ta be le ci men to bal neá rio, per gun tou o
Impe ra dor ao che fe da es ta ção se lhe se ria pos sí vel ter sem de mo ra um
trem caso dele vi es se a pre ci sar: ao que res pon deu afir ma ti va men te o dito
em pre ga do, Ben to Mi guel de Car va lho Gu i ma rães.

Isso mes mo me foi por este con fir ma do quan do mais tar de o
in ter ro guei so bre a ocor rên cia.

Ora, essa per gun ta do Impe ra dor mu i to ad mi rou tan to Mot ta
Maia quan to Alje zur, de quem ouvi a mes ma nar ra ti va, e só mais tar de lhe
com pre en de ram o al can ce, quan do o Impe ra dor re ce beu o se gun do te le gra ma
que o de ci diu a par tir ime di a ta men te para o Rio.

Re to mo ago ra o fio da mi nha nar ra ti va.
A lan cha, em que ía mos, en fren ta va a pra ia de Sta. Lu zia quan do 

o prín ci pe cha mou a nos sa aten ção para uma car ru a gem pu xa da por três
pa re lhas, que pas sa va à al tu ra mais ou me nos do Hos pi tal da San ta Casa da 
Mi se ri cór dia e, re co nhe cen do-se que era, como ele su pu nha, o car ro do
Impe ra dor, man dou que a lan cha atra cas se ao Cais Pha roux em vez de ir
mais lon ge.

Ali che ga dos fui eu mes mo bus car o car ro, que ain da es ta ci o na va
em fren te ao paço da ci da de e no qual to ma mos to dos lu gar para fa zer o
cur to tra je to da pra ça.

Era mais de uma hora da tar de e o as pec to do Lar go do Paço ou
Pra ça Dom Pe dro II era o dos dias or di ná ri os: a mais ab so lu ta tran qüi li da de 
ali re i na va e os tran se un tes como de cos tu me des co bri am-se res pe i to sa -
men te, em bo ra com cer to ar de sur pre sa, di an te dos prín ci pes, que fo ram
re ce bi dos com as hon ras ha bi tu a is, to que de cor ne ta, ru fos de tam bor e con -
ti nên cia pela guar da do pa lá cio ao man do do Alfe res Pe re i ra Pin to, fi lho do já
men ci o na do Almi ran te Ba rão d’Ivinheima.

Fo ram su ces si va men te che gan do vá ri as pes so as, en tre as qua is
os con se lhe i ros Sil va Cos ta, So a res Bran dão, To más Co e lho, Sousa Fer re i ra,
Con de e Con des sa de Ca ra pebus, Con des sa de Ba e pendi, D. Ma ria Cân di da 
de Fi gue i re do, Mar quês de Ta man da ré, Vis con de da Pe nha, e No gue i ra da
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Gama, Pan diá Ca lo ge ras e Se nho ra, Ba rão e Ba ro ne sa de Lo re to, Ve a dor
José Cal mon, Simões da Sil va, Vis con de de Ta u nay.

Este úl ti mo con ver sou al gum tem po com o Impe ra dor, era de
pa re cer que o Mo nar ca fi cas se em Pe tró po lis e ali cons ti tu ís se novo go ver no,
bus can do de po is o in te ri or do país se as cir cuns tân ci as o re cla mas sem; pla no
que pelo Dr. André Re bou ças, seu ami go, fora co mu ni ca do à prin ce sa im pe ri al,
quan do esta se acha va ain da em seu pa lá cio.

O Impe ra dor con ser va va a ma i or se re ni da de e pa re cia não es tar
in te i ra men te com pe ne tra do da gra vi da de da si tu a ção: é o que res sum bra
das pa la vras com que aco lheu a pro pos ta do co man dan te chi le no Ban nen
quan do este pu nha à sua dis po si ção o cou ra ça do Cock ra ne:

“Isto é fogo de pa lha; eu co nhe ço os meus pa trí ci os”, pa la vras es tas 
que o ofi ci al es tran ge i ro ou viu com vi sí ve is mos tras de ver da de i ra sur pre sa.

Entre tan to, pela vol ta das três ho ras, apa re ceu um pi que te de
ca va la ria, de 40 pra ças, cujo co man dan te de cla rou que, por or dem do ma re chal
De o do ro, vi nha pôr-se às or dens de Sua Ma jes ta de.

Este re pli cou, ao ser dis so in for ma do pelo Con de de Alje zur, que 
não re co nhe cia em em De o do ro qua li da de para tal.

Ven do en tre tan to o Impe ra dor, que não ti nha apa re ci do mi nis tro 
al gum a en ten der-se com ele, en car re gou o Te nen te Ge ne ral Ba rão de Mi ran da 
Reis de ir em pro cu ra do Vis con de de Ouro Pre to que daí a pou co se apre -
sen tou e com quem con fe ren ci ou por al gum tem po (o Ouro Pre to ti nha
es ta do pre so por or dem de De o do ro).

Logo após a con fe rên cia com o Ouro Pre to cons tou que fora
man da do con vo car o Cons. Gas par da Sil ve i ra Mar tins para or ga ni zar o
novo ga bi ne te.

Idéia foi esta sob to dos os pon tos de vis ta pou co fe liz; já por que
(e isso bas ta va) o es co lhi do es ta va ain da em vi a gem do Rio Gran de do Sul
para a cor te e por tan to não po dia acu dir de pron to com as me di das que as
cir cuns tân ci as ur gen te men te re cla ma vam; já por que, ini mi go de cla ra do de
De o do ro, não era o mais pró prio para ar car, bal do de me i os de ação com o
che fe do mo vi men to mi li tar vi to ri o so.

Diz-se que, ten do no tí cia da de sig na ção do novo pre si den te do
con se lho, De o do ro, até en tão he si tan te, re sol veu ce der às so li ci ta ções e
ins tân ci as dos re pu bli ca nos que o cer ca vam, a con sen tir na pro cla ma ção da
re pú bli ca e na or ga ni za ção do go ver no pro vi só rio.

Esta ver são pa re ce pla u sí vel se aten der mos, en tre ou tras cir cuns -
tân ci as, ao seu ato, há pou co re fe ri do, de man dar pôr às or dens do Impe ra dor
o pi que te de ca va la ria.

Nes te co me nos, uma tur ba, de que fa zia par te José do Pa tro cí nio, 
ha via se apre sen ta do no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal e pro cla ma do a re pú -
bli ca.
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Mu i tos dos in di ví du os de que ela se com pu nha eram de tal jaez,
que al guém mu i to com pro me ti do por seus an te ce den tes e obri ga do por isso 
a acom pa nhá-la me dis se anos de po is “que fi ca ra en ver go nha do por se
achar em se me lhan te com pa nhia”.

Estas pa la vras são do pa dre João Ma no el de Car va lho e pro fe ri das
em 1896 a bor do do pa que te fran cês Pro ven ce dos Trans por tes Ma rí ti mos de 
Mar se lha, onde nos achá va mos em vi a gem do Rio de Ja ne i ro para a Eu ro pa.

Mais tar de re sol veu o Impe ra dor con vo car o Con se lho d’Estado,
para de li be rar so bre a si tu a ção e por não ha ver ali pre sen te quem ex pe dis se 
os con vi tes, fui eu in cum bi do de es cre vê-los e man da ram-se a al guns dos
con se lhe i ros. Ou tros po rém ha vi am apa re ci do já no paço ao se rem in for ma dos 
de que o Impe ra dor lá se acha va.

Lem bro-me de ter vis to os se guin tes:
João Alfre do, Pa ra na guá, Pa u li no, Andra de Fi gue i ra, Cor rêa,

Ole gá rio, Sil va Cos ta, Vis con des de Ca val can ti, Bom Con se lho e São Luiz
do Ma ra nhão.

Não me re cor do po rém se to dos eles to ma ram par te na de li be ra ção 
que teve lu gar com o con cur so da prin ce sa im pe ri al e seu es po so, am bos
mem bros da que la cor po ra ção.

Re sul tou da con sul ta que em vez de Sil ve i ra Mar tins fos se en car -
re ga do da or ga ni za ção do novo Ga bi ne te o Con se lhe i ro Sa ra i va, a cuja
pro cu ra, em San ta Te re sa, par tiu logo o Mar quês de Pa ra na guá, que con se -
guiu en con trá-lo e com ele vol tou sen do já no i te.

Sa ra i va ace i tou a in cum bên cia com que o hon ra va o Impe ra dor e 
pa re cen do-lhe que an tes de tudo im por ta va en ten der-se com o che fe do
mo vi men to mi li tar, es cre veu-lhe uma car ta, de que por in di ca ção do cons.
Andra de Fi gue i ra foi por ta dor um gen ro des te, o ma jor Ro ber to Trom powsky
Le i tão de Alme i da.

Este par tiu sen do mais ou me nos onze ho ras da no i te e re gres sou 
às 2 da ma dru ga da com a res pos ta ver bal de De o do ro que não ace i ta va
pro pos tas, nem ce dia cou sa al gu ma; que sue pla no es ta va fe i to e as pas tas
do novo go ver no já dis tri bu í das – e que no dia se guin te man da ria uma
res pos ta a Sa ra i va.

O por ta dor, que es ti ve ra em con ver sa ami gá vel co mi go en quan to
se re di gia a car ta, vol tou, se gun do me con ta ram, com ar bem di ver so do
que ti nha ao par tir.

Ten do-se o Impe ra dor já re co lhi do aos seus apo sen tos a essa
hora, foi a prin ce sa im pe ri al quem, com fria dig ni da de, re ce beu a res pos ta
que ele trou xe ra.

Fo mos en tão des can sar; mas às 3 ½ da ma dru ga da ou vi ram-se
ti ros de es pin gar da e soou um viva ao Impe ra dor.
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Eram, como de po is cons tou, im pe ri a is ma ri nhe i ros que ha vi am
ten ta do um de sem bar que, acu din do em de fe sa do mo nar ca aban do na do.

Bra va gen te!
Ou tros fo ram mais tar de vi ti ma dos, se é ver da de i ro o bo a to, por

não te rem que ri do ar ri ar a ban de i ra im pe ri al que ha vi am ju ra do de fen der!
Logo pela ma nhã, no dia 16, cor ri a Bo ta fo go a vi si tar meu pai

que en con trei ain da atô ni to ao pen sar no que se pas sa ra na vés pe ra e la men -
tan do que os seus 82 anos e a fra que za de suas per nas não lhe ti ves sem
per mi ti do sair a cam po em de fe sa das ins ti tu i ções que sem pre tão le al men te
ser vi ra.

Re gres sei de po is ao paço, onde che guei an tes das 9 ho ras, se bem 
me re cor do.

Era tem po, vis to que um pou co mais tar de foi ve da do in gres so a
quem quer que fos se, fi can do o Impe ra dor e sua fa mí lia pri si o ne i ros em seu 
pa lá cio, cu jas sa í das eram guar da das por sen ti ne las.

Ain da mais: pa tru lhas de ca va la ria cor ri am de quan do em quan do
em tor no do paço ar ma das de cla vi no tes, im pe din do que o povo se apro xi -
mas se e qui çá com o fito de ame dron tá-lo e to lher al gu ma ma ni fes ta ção em
fa vor do mo nar ca.

Ha via com efe i to na pra ça e rua la te ral gran de aglo me ra ção de
gen te, no meio da qual re co nhe ce mos vá ri os ami gos.

Nin guém, to da via, ma ni fes ta va por bra dos sua apro va ção ou
re pro va ção do que se es ta va pas san do; era esse si lên cio, esse mor no sos se go
que le vou um dos co ri fe us da nova or dem de co i sas a es cre ver tão sig ni fi ca -
ti va men te: que o povo bra si le i ro as sis ti ra bes ti fi ca do à pro cla ma ção da
Re pú bli ca.

Um jor nal, ar gen ti no cre io, indo mais lon ge, lan çou-nos este
pun gen te epi gra ma: “que na re vo lu ção bra si le i ra hou ve ra um fe ri do e dez
mil de sa ni ma dos”.

Re vo lu ção de ve ras sin gu lar foi essa, cuja sub ta ne i da de e pron to
êxi to tan to ma ra vi lha ram o mun do e ori gi na ram a su po si ção de ter sido ela
pro du zi da por uma ex plo são do sen ti men to na ci o nal con tra o re gi me que
as sim tão fa cil men te se es bo ro a va ao pri me i ro em ba te da onda po pu lar!

De po is, sa be do res da fra que za nu mé ri ca do par ti do re pu bli ca no, 
mes mo au men ta do por aque les que a lei da abo li ção alis ta ra em suas fi le i ras,
ad mi ra ram-se mu i tos da pas si vi da de do povo, ti ran do daí ar gu men to
des fa vo rá vel ao ca rá ter na ci o nal.

Quem con si de rar, en tre tan to, que o povo bra si le i ro, afe i to a uma
lon ga paz in ter na, que du ra ra 40 anos, foi brus ca men te des per ta do cer ta
ma nhã pela no tí cia de um le van te de quar téis e vira toda a for ça ar ma da
co li ga da na ca pi tal e nas pro vín ci as, não po den do ao me nos opor-lhe a mi lí cia
ci da dã, essa guar da na ci o nal ba lu ar te cons tan te da le ga li da de, que ain da

116 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



es ta va em via de re or ga ni za ção; quem pon de rar que em ou tros pa í ses bas tou a 
sub mis são da ca pi tal para fa zer cur var-se todo o povo di an te de uma nova
or dem de co i sas cri a das pela re vo lu ção, como o ates tam os fa tos de 1830,
1848 e 1870 em Fran ça.

Quem aten tar para es sas con si de ra ções mos trar-se-á mais in dul -
gen te para co nos co; me nos pro pen so a jul gar-nos com se ve ri da de.

Lon ge es tou, en tre tan to, de apla u dir o aço da men to com que,
ape nas par ti do o Impe ra dor, por fi a ram em pres tar sua ade são à di ta du ra
mi li tar to das as clas ses so ci a is, com pre en di das nes se nú me ro aque las cuja
ati tu de de ve ra ser, an tes, a de uma re ser va che ia de dig ni da de.

É de crer que sem es sas ade sões em mas sa a Re pú bli ca te ria
en con tra do es tor vos bem di fí ce is de su pe rar des de os seus pri me i ros pas sos, e
em bo ra mu i tos se te nham cha ma do “pu ri ta nos” en tre os de no mi na dos
“ade sis tas”, a sua co o pe ra ção fa ci li tou so bre ma ne i ra a ação do im pro vi so
go ver no, pois ra ros, ra rís si mos, eram den tre os pro pa gan dis tas os ho mens
ha bi li ta dos para fun ções pú bli cas.

Tão es cas so era, com efe i to, o nú me ro dos re pu bli ca nos, que,
se gun do é cor ren te, Qu in ti no Bo ca yu va acha va in dis pen sá vel a co ad ju va ção
das clas ses ar ma das para con se guir a re a li za ção dos seus ide a is po lí ti cos.

A não ser as sim, di zia ele, ter ce i ro, quar to e quin to re i na dos.
E ti nha ra zão por que o 15 de No vem bro é obra ex clu si va des sas

clas ses que se ar ro gam o di re i to de fa lar em nome da na ção e ma ni a ta ram a
sua so be ra nia ao im po rem à Cons ti tu in te a obri ga ção de não se afas tar dos
mol des da re pú bli ca fe de ra ti va, por elas pro cla ma das!

Assim a Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro está in qui na da de um
ví cio ra di cal de ori gem, o da – vi o lên cia –; acres cen tem-se a isso os pro ces -
sos e ex pe di en tes do fa mo so Re gu la men to Alvim e será mis ter con cor dar
que ela não foi a ex pres são da von ta de na ci o nal.

····························································································································

O Impe ra dor es ta va, pois, pre so em seu pa lá cio, cer ca do pela
tro pa re vol ta da; mas o cer co não era com ple to.

Igno ra va-se que o paço im pe ri al co mu ni ca va pe los fun dos com
uma casa da Rua da Mi se ri cór dia, por onde, a que rer-se, po de ria efe tu ar-se
a sa í da. Hou ve mes mo quem lhe pro pu ses se sair e re fu gi ar-se a bor do do
cou ra ça do Cock ra ne, cujo co man dan te, como fi cou dito, o pu se ra à sua
dis po si ção, mas ele, no bre men te, re cu sou anu ir a essa pro pos ta, pre fe rin do
cor rer to dos os ris cos de sua po si ção a re fu gi ar-se em ter ri tó rio es tran ge i ro.

Po de ria, en tre tan to, a tem po e an tes que as co i sas hou ves sem
che ga do ao pe río do agu do em que se acha vam, ter-se abri ga do em al gum
dos va sos de guer ra na ci o nal, o cou ra ça do Ri a chu e lo, por ex., cujo co man -
dan te ti ve ra a seu bor do os pe que nos prín ci pes, fi lhos da prin ce sa impe ri al,
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e me dis se al guém ter es ta do até o úl ti mo mo men to in de ci so so bre a ati tu de 
que de ve ria as su mir.

Se ria po rém acer ta do esse pas so e te ria ele con se gui do cha mar a
si o au xí lio da Ma ri nha ape lan do para sua le al da de?

Não fal ta vam nes sa cor po ra ção nu me ro sís si mos ofi ci a is adi tos à
ca u sa da Mo nar quia e a de di ca ção das pra ças, os im pe ri a is ma ri nhe i ros, era 
bem co nhe ci da. Isso não im pe di ra, en tre tan to, que as for ças de mar hou ves sem
fra ter ni za do com as ca pi ta ne a das por De o do ro, quan do este, do Cam po de
San ta na, se di ri gi ra ao Arse nal de Ma ri nha; de modo que não ouso con je tu rar 
se pre pon de ra ria mais nela o es pí ri to de clas se, se o sen ti men to de fi de li da de
ao seu ju ra men to.

De mais re pug na va ao co ra ção mag nâ ni mo do Impe ra dor que o
san gue de ir mãos vi es se a cor rer por sua ca u sa.

Como ia, po rém, di zen do, ha via uma sa í da do paço que es ca pa ra 
ao cer co.

Dis so se aper ce be ram os que o di ri gi am ao ve rem apa re cer na
rua uma pes soa bem co nhe ci da da Cor te, o Con de de Ca ra pe bús, que
mo men tos an tes ti nha sido vis to no in te ri or do pa lá cio.

Foi, por tan to, des ta ca da uma guar da de al gu mas pra ças, que,
pe ne tran do no edi fí cio, cor tou a co mu ni ca ção des te com o pré dio da Rua da 
Mi se ri cór dia ao qual aci ma fiz alu são.

Entre tan to co me çou-se a di zer que no cor rer do dia se apre sen ta ria
uma co mis são por ta do ra de men sa gem do novo go ver no para o Impe ra dor, 
e, efe ti va men te, às 3 ho ras da tar de, com pa re ceu a de pu ta ção anun ci a da,
cujo che fe era o en tão ma jor Só lon e se com pu nha de mais dois ofi ci a is de
me nor pa ten te.

Admi ti do à pre sen ça do Impe ra dor, o re fe ri do ma jor lhe en tre gou
o pa pel di zen do que era uma men sa gem do Go ver no Pro vi só rio, sen do,
po rém, a sua per tur ba ção tal, que não ati na va com o tra ta men to que de via
dar ao Impe ra dor, a quem deu a prin cí pio o de Exce lên cia, de po is o de
Alte za e fi nal men te o de Ma jes ta de.

O Impe ra dor re ce beu-o com a se re na dig ni da de e aque le ar na tu ral 
de ma jes ta de que tan to res pe i to im pu nha aos que dele se acer ca vam, e lhes
dis se que po di am re ti rar-se e con vo cá-los-ia, logo que hou ves se for mu la do
a sua res pos ta.

Esta cena pas sou-se na cha ma da Sala das Da mas, as sis tin do a
ela, além da Impe ra triz, da prin ce sa im pe ri al e seu es po so, o Con de d’Eu, o
prín ci pe D. Pe dro Au gus to, os Ba rões e Ba ro ne sas de Lo re to e Mu ri ti ba, os
Con des de Alje zur e Mota Maia, o Vis con de da Pe nha, o co men da dor Pan diá
Cal óge ras e sua se nho ra, a irmã des ta D. Ma ria Eug ênia da Pe nha.

Os por ta do res da men sa gem de ti ve ram-se em uma sala ime di a ta,
onde o ma jor So lon en trou em con ver sa co mi go e com os Con des de Alje zur 
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e Mota Maia, ex pli can do o pro ce di men to do Exér ci to que, can sa do das per -
se gui ções de que era alvo por par te do go ver no e não en con tran do ga ran ti as
no Impe ra dor, se vira im pe li do ao ex tre mo a que che ga ra; e, de po is de alu dir
aos min gua dos re cur sos pro por ci o na dos aos que ver ti am o seu san gue pela
pá tria, acres cen tou que mu i to apla u dia a ati tu de dos que se con ser va vam
ao lado do Mo nar ca em tão so le ne mo men to e eram, aliás, bem pou cos.

A es tas pa la vras, di tas em tom que me pa re ceu irô ni co, re pli quei 
que se ría mos mu i to mais nu me ro sos se o in gres so no pa lá cio não fos se
ve da do a to dos pela tro pa que o cer ca va.

Com efe i to no meio da mul ti dão api nha da na pra ça ad ja cen te,
di vi sá va mos vá ri os co nhe ci dos que nos cum pri men ta vam, e pes so as de ma i or
no to ri e da de e po si ção so ci al: se na do res, con se lhe i ros d’Estado, de pu ta dos,
di plo ma tas. Um dos que não pu de ram pe ne trar no paço foi o Ba rão de
Co rum bá, Aju dan te Ge ne ral da Arma da, ou tro, o dr. Jo a quim Na bu co.

Apen sa po rém re ce be ra a men sa gem e se in te i ra ra do seu con te ú do,
ex cla mou o Impe ra dor em tom re so lu to: “Eu par to e par to já”, pa la vras es tas
aco lhi das en tre lá gri mas pela ve ne ran da Impe ra triz, e pela prin ce sa im pe ri al, 
que não se po di am con for mar com a idéia de aban do nar tão pres te e brus -
ca men te o país que tan to ama vam.

Re di gi da que foi a res pos ta do Impe ra dor de acor do com o Ba rão 
de Lo re to, Mi nis tro do Impé rio do Ga bi ne te Ouro Pre to, man dou ele cha mar o 
ma jor So lon e com pa nhe i ros e lha en tre gou com a mes ma cal ma e dig ni da de
com que os re ce be ra.

Mo men tos de po is, pas san do per to de mim, dis se-me o Impe ra dor,
pre sa de vi sí vel emo ção:

“Isto é de vi do à in dis ci pli na do Exér ci to, que seu pai bem co nhe ce”.
Alu dia a um dos pri me i ros si na is da in dis ci pli na que ti ve ra

lu gar logo após a cam pa nha do Pa ra guai, sen do meu pai mi nis tro da Gu er ra.
Co nhe ci da a re so lu ção do Impe ra dor, cons tou logo que fora le van -

ta da a in ter di ção de sa í da do paço, que até en tão hou ve ra, e re cor do-me
que, pro cu ran do in da gá-lo do ma jor So lon, me foi por ele res pon di do, a
prin cí pio, que pre ci sa va ve ri fi car que or dem ha via, por quan to, pros se guiu
(to man do-me por meu pai), “V. Ex., que foi mi nis tro da Gu er ra sabe que so mos
mi li ta res e por tan to su je i tos à dis ci pli na”, pa la vras na ver da de bem ca bi das
na boca de quem to ma ra par te tão ati va na cons pi ra ção e se le van ta ra em
ar mas con tra os Po de res Cons ti tu í dos.

A prin ce sa im pe ri al ma ni fes tou de se jo de ir ao seu pa lá cio, a fim
de ali fa zer seus pre pa ra ti vos de par ti da mar ca da para o dia ime di a to; mas
ten do-se-lhe res pon di do, de po is de cer ta de mo ra, que só lhe se ria per mi ti do
sair guar da da ou, como di zi am, acom pa nha da por um pi que te de ca va la ria, 
de sis tiu do in ten to e con fi ou à mi nha mu lher a in cum bên cia des ses ar ran jos, o
que ela fez co ad ju va da por D. Ma ria Eu gê nia, fi lha do Vis con de da Pe nha.
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Este fi cou no paço e com ele seu gen ro Ca lo ge ras, a es po sa e uma 
ou tra fi lha sol te i ra, D. Ma ri an na, o Mar quês de Ta man da ré, de vo ta do ami go
do Impe ra dor, os Con des de Mota Maia e Alje zur, o Ba rão d’Ivinheima e a
Vis con des sa de Fon se ca Cos ta.

Foi pela fa mí lia Pe nha que tive co nhe ci men to das ocor rên ci as de
que vou ocu par-me.

Esta va com bi na do que a Fa mí lia Impe ri al em bar ca ria no dia
se guin te, 17, às 3 ho ras da tar de. Já se acha vam to dos re co lhi dos aos seus
apo sen tos, des can san do das fa di gas de tão agi ta do dia, quan do à ½ da
ma dru ga da, mais ou me nos, ba teu à por ta do Prín ci pe Con de d’Eu o Co ro nel 
José Si meão e do Te nen te Co ro nel Mal let, man da dos pelo Go ver no Pro vi só rio
para per su a di rem o Impe ra dor da ne ces si da de de em bar car sem mais de mo ra. 
Infor ma do da men sa gem, re cu sou o Impe ra dor ter mi nan te men te aqui es cer, 
di zen do que só em bar ca ria a hora con ven ci o na da, e à luz do dia e não como 
um fu gi do, mas, so bre vin do en tão o Vice-al mi ran te Ba rão de Ja ce guay en trou
a se cun dar os dois ou tros e ins tar com o Impe ra dor para que ce des se,
por quan to, di zia: “o Go ver no re ce ia que haja der ra ma men to de san gue e
to dos sa bem quan to V. M. zela o san gue de seu povo”. Ao que re pli cou o
Impe ra dor:

“Ah! en tão não é o povo que me man da em bo ra: o povo me quer 
bem, e tudo isto é obra da in dis ci pli na do Exér ci to e da Arma da, da qual o
se nhor tem cer ta cul pa, não ago ra mas em ou tro tem po”.

Aca bou, pois, por con cor dar, mas di zen do que o fa zia para evi -
tar um con fli to mor tí fe ro.

Enquan to isso se pas sa va, o Te nen te-Co ro nel Mal let co mu ni ca va 
à Prin ce sa Impe ri al que o Go ver no Pro vi só rio, ani ma do das me lho res in ten ções, 
re sol ve ra pôr am plos re cur sos à dis po si ção da Fa mí lia Impe ri al, ao que a
Prin ce sa, pos su í da de in dig na ção, res pon deu:

“Oh! Se nhor Mal let, pois é quan do nos vê com o co ra ção par ti do
de dor que vem fa lar-me de di nhe i ro, co nhe cen do o nos so modo de pen sar
so bre se me lhan te as sun to?!”

Este in ci den te já fez ob je to de uma re cla ma ção ou re ti fi ca ção mi nha 
a cer to tó pi co de um ar ti go do Jor nal do Co mér cio (1896), O de ver do mo men to,
es cri to pelo Almi ran te Ja ce guai, que o nar ra va de um modo bem di ver so, e
fol go de po der de i xar aqui con sig na do que a mi nha me mó ria não me tra iu
ao es cre ver aque la re ti fi ca ção.

As pes so as que ten do as sis ti do ao in ci den te mo con ta ram, mais
tar de mo con fir ma ram pon to por pon to.

De po is de des pe dir-se de seus fâ mu los, um dos qua is prin ci pal -
men te, o ve lho Ber nar do, ajo e lha do lhe be i ja va as mãos de bu lha do em
lá gri mas, o Impe ra dor co briu-se e com ar sem pre cal mo e so bran ce i ro ao
que em tor no se pas sa va, des ceu a es ca da, dan do como de cos tu me o bra ço à
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sua fi lha, ao pas so que a Impe ra triz to ma va o do Con de d’Eu, se guin do-se-lhes
o Prín ci pe d. Pe dro Au gus to e as ou tras pes so as.

Ao atra ves sar o sa guão re ce beu a con ti nên cia da guar da ali pos ta da, 
e com os ou tros mem bros da Impe ri al Fa mí lia en trou em car ro de alu guel
que o aguar da va para trans por tá-lo ao cais fron te i ro.

Ao em bar ca rem, o Impe ra dor di ri gin do-se aos mi li ta res que o
se gui am, lhes dis se: “Os se nho res são uns do i dos”, e a Prin ce sa Impe ri al
vol tan do-se para o Te nen te-Co ro nel Mal let acres cen tou: “Se os se nho res
têm al gu ma le al da de, não de i xem de re pe tir o que meu pai lhes de cla rou:
“Que só em bar ca va nes ta oca sião para evi tar um con fli to”.

To ma ram en tão a lan cha que de via con du zi-los para bor do do
Ala go as e só em ca mi nho sou be ram que se di ri gi am para a ca nho ne i ra
Par na í ba.

Assim a cha ma da re vo lu ção, que se pre va le ce ra das som bras da
no i te para ten tar o as sal to con tra o go ver no, de las va leu-se ain da para sub tra ir
às vis tas da po pu la ção, cuja tu te la as su mi ra, o so be ra no por ela ve ne ra do,
re ce an do, como fi cou dito, que al gu ma ma ni fes ta ção de sim pa tia vi es se a
ter lu gar, se o em bar que se efe tu as se à luz do dia, e des se em re sul ta do
al gum san gren to con fli to. O re ce io era mes mo tal, se gun do pa re ce, que nem 
mes mo per mi ti ram que a Par na í ba se de mo ras se no por to, mas fi ze ram-na
se guir às 10 da ma nhã para a Ilha Gran de a fim de ali es pe rar a che ga da do
Ala go as.

Nela em bar ca ram tam bém os três prín ci pes, fi lhos dos Con des
d’Eu, que pou co an tes ha vi am che ga do de Pe tró po lis acom pa nha dos pelo
seu Aio, o Ba rão de Ra miz, pelo Dr. André Re bou ças e pelo Con de de
Wel ser he im, mi nis tro d’Áustria.

A no i te cor re ra tam bém agi ta da para nós, por quan to, de po is de
ter eu ido co mu ni car a meu pai a re so lu ção que to má va mos de acom pa nhar 
a Fa mí lia Impe ri al, ti ve mos de fa zer apres tos para a vi a gem do dia se guin te, e
só mais tar de pro cu ra mos des can sar.

Às 5 ho ras da ma nhã, po rém, soou in sis ten te men te o tím pa no da 
en tra da e che gou-nos às mãos um bi lhe te do ex ce len te ami go Pan diá Ca lo -
ge ras co mu ni can do que o Impe ra dor e Fa mí lia ti nham em bar ca do às 2 ho ras.
Ao re ce ber essa ines pe ra da no tí cia, um raio de luz ilu mi nou-me o es pí ri to,
fa zen do que dos lá bi os me ir rom pes se a ex cla ma ção: “Ora, gra ças a Deus!”
por que in te ri or men te com pre en di que essa re so lu ção fora to ma da sob a
apre en são de gra ves com pli ca ções… E as sim fora.

Ao meio dia de vía mos achar-nos no Arse nal de Ma ri nha, a fim
de se guir mos para bor do do pa que te Ala go as, des ti na do a trans por tar o
Impe ra dor e sua fa mí lia.

Ali fo mos ter, en con tran do por ve zes ron das de ca va la ria ar ma das
de cla vi no tes.
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No Arse nal de Ma ri nha es ta va re u ni do todo o Cor po Di plo má ti co,
que se mos tra va pe sa ro so pelo pe los acon te ci men tos dos dias an te ri o res e
es pe ra vam ma ni fes tar es ses sen ti men tos ao Impe ra dor.

A tris te za era ge ral e a de um de les, o mi nis tro chi le no Vil la mil
Blan co, ia até às lá gri mas.

Ao meio dia apa re ceu o Inspe tor do Arse nal, Fors ter Vi dal,
anun ci an do que só ti nham per mis são para em bar car as pes so as que ti ves sem
de acom pa nhar a Fa mí lia Impe ri al; pelo que, mau gra do as re cla ma ções dos 
di plo ma tas, se gui mos uni ca men te nós, os Ba rões de Lo re to e o Te nen te-Co ro nel 
Ma no el Cor si no Pe i xo to de Ama ran te, 2º Pre cep tor dos Prín ci pes, que a
todo cus to quis ir le var suas des pe di das aos au gus tos exi la dos.

Impor ta, an tes de pros se guir, pôr em re le vo o no bi lís si mo ca rá -
ter des se dig no cu i a ba no, que não he si tou, nes sa emer gên cia tão crí ti ca, em
dar tão ex pres si vo tes te mu nho de de di ca ção, e logo após des piu a far da,
dan do sua de mis são do ser vi ço do Exér ci to, sem em bar go das ad mo es ta -
ções do seu ami go Ben ja min Cons tant, uma das mais im por tan tes fi gu ras
do novo ce ná rio.

Ao Ala go as fo ram su ces si va men te che gan do vá ri as pes so as
como fos sem: o se na dor Ba rão de Ma mo ré, o Vis con de de Ca ra pe bús, o
Cons. Dr. João Ma ri nho de Aze ve do, o Te nen te Ge ne ral Vis con de Be a u re pa i re
Ro han, o Co ro nel Au gus to de Mi ran da Jor dão, o Dr. Lopo Di niz Cor de i ro e
o se nhor Wil li am Ye ats.

To dos cu i da vam en con trar a bor do a Fa mí lia Impe ri al, ig no ran do
que já se gui ra na Par na í ba, e o úl ti mo, in dig na do, pror rom peu em ex cla ma ção,
que por hon ra sua con vém re gis trar: O Bra sil não tem bra si le i ros!

Le van ta mos fer ro á uma e meia da tar de, le van do ar vo ra da à
popa uma nova ban de i ra, imi ta ção da dos Esta dos Uni dos, de lis tas ver des
e ama re las e no can to su pe ri or jun to à has te um re tân gu lo azul es tre la do.

Ao des co brir mos a Ilha Gran de, via-se ain da no ho ri zon te fu me gar 
a Par na í ba.

Fora a bor do des te úl ti mo na vio que ti ve ra lu gar a en tre ga do
de cre to do Go ver no Pro vi só rio que con ce dia ao Impe ra dor a quan tia de 5
mil con tos.

O por ta dor, se gun do li de po is em um jor nal, foi um ofi ci al de
nome Je rô ni mo Fran ça, que lhe en tre gou um pa pel fe cha do, sem di zer o seu 
con te ú do, da par te do re fe ri do Go ver no e o Impe ra dor o me teu no bol so
di zen do que ve ria.

Só a bor do do Ala go as, já em vi a gem, to mou dele co nhe ci men to e 
for mu lou logo a re cu sa, que deu em re sul ta do o de cre to de ba ni men to de
toda a Fa mí lia Impe ri al. Entre as ra zões da das para jus ti fi car a vi o len ta
me di da fi gu ra a de ter o Impe ra dor re cu sa do a do a ção dos 5 mil con tos
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de po is de a ter ace i ta do, ale ga ção como se vê, e se sabe hoje, de todo o pon to
ine xa ta.

A ex pli ca ção da re cu sa do Impe ra dor só ter che ga do de mo ra da é 
que o Ala go as não to cou em por to al gum a não ser em São Vi cen te.

Anco ra mos na en se a da da Ilha Gran de sen do já no i te, e pela vol ta
das 8 ho ras fo ram, a Fa mí lia Impe ri al e mais pes so as que com ela ti nham
se gui do, tras la da das de bor do do Par na í ba para o do Ala go as. O mar es ta va 
um tan to agi ta do, a no i te es cu ra, sen do por isso di fí cil o em bar que, os qua is 
de mais fo ram fe i tos do lado em que o ba lan ço era mais for te, de modo que
a ve ne rá vel Impe ra triz, mui ner vo sa e mo ven do-se com di fi cul da de, dava
gri tos que a to dos pe na li za vam.

O Ala go as sus pen deu à no i te e às 6h 30min da ma nhã de 18 pas sou
em fren te à bar ra, onde do nos so ca ma ro te, si tu a do a bom bor do, di vi sei um 
ne gro mons tro ma ri nho vol ta do para nós. Era o cou ra ça do Ri a chu e lo, en car -
re ga do de es col tar o nos so va por, e co man da do pelo Ca pi tão Te nen te Ale xan -
dri nho de Alen car a quem já me re fe ri.

O dia es ta va ra di an te e con tras ta va com a tris te za em que to dos
nós achá va mos.

A bor do es tá va mos, além dos mem bros da fa mí lia im pe ri al, a
Vis con des sa de Fon se ca Cos ta, dama ha bi tu al da im pe ra triz, o ba rão e ba ro -
ne sa de Lo re to, os con des de Alje zur e Mot ta Maia, o fi lho mais ve lho des te, 
Ma no el au gus to, o Dr. André Re bou ças, o ale mão Stoll, pro fes sor de gi nás ti ca
dos prín ci pes, e nós dois.

Esta va tam bém o te nen te Amé ri co Ran gel en car re ga do, ao que
pa re ce, de vi gi ar-nos, subs ti tu í do mais tar de por ter ado e ci do.

A vi a gem cor reu sem pre com bom tem po e te ria sido mais rá pi da
se o nos so na vio, que po dia de i tar 11 mi lhas, não ti ves se ne ces si da de de
de mo rar a mar cha por que o Ri a chu e lo não po dia acom pa nhá-lo; hou ve mes mo 
oca sião em que fo mos obri ga dos a pa rar afim de não nos dis tan ci ar mos em
de ma sia; de ou tra vez des cre ve mos lar gos cír cu los.

Não te ria pois sido di fí cil es ca par-lhe, caso nis so se pen sas se,
mas de tal nun ca te ria o Impe ra dor co gi ta do quan do mes mo ti ves se sa bi do
que nem por toda a par te ha vi am as co i sas cor ri do à fe i ção do novo Go ver no.

Ao par tir mos do Rio lia-se nos jor na is o con trá rio, é cer to; po rém 
mais tar de teve-se no tí cia da leal ati tu de do ma re chal Her mes Ernes to da
Fon se ca, ir mão de De o do ro e Co man dan te das Armas da Ba hia, que não
qui se ra re co nhe cer novo es ta do de co i sas, e só de po is se cur va ra ante a for ça
das cir cuns tân ci as quan do foi in for ma do de ter o Impe ra dor con sen ti do em
de i xar o Bra sil.

Entre os in ci den te da vi a gem no ta rei o en con tro de uns na vi os
de guer ra ho lan de ses que por nós pas sa ram á no i te, pou cos dias de po is da
nos sa par ti da; e na al tu ra da Ilha de Fer nan do de No ro nha, úl ti ma ter ra
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bra si le i ra jun to da qual mui per to pas sa mos, o epi só dio do pom bo man da -
do sol tar pelo Impe ra dor. To mou ele o vôo le van do ata do um bi lhe te de
ade us à ter ra da Pá tria, as si na do por to dos os pre sen tes; mas o men sa ge i ro
por pou co tem po se li brou nos ares e foi afo gar-se no mar…

A esse tem po já o Ri a chu e lo ha via de i xa do de es col tar-nos des de
o dia 22, achan do-se, con for me li de po is, na la ti tu de de 11º,5 e a 35º de la ti -
tu de de Gre en wi che, e por tan to, ten do ape nas ul tra pas sa do o atu al Esta do
da Ba hia. Essa cir cuns tân cia é ca rac te rís ti ca, pois de mons tra que o go ver no,
mau gra do as no tí ci as man da das para a im pren sa, não con ta va com a sua
ade são ao mo vi men to mi li tar tri un fan te no Rio.

Não foi a Ba hia a úni ca. Tam bém o Ma ra nhão re lu tou e viu cair
mais de uma ví ti ma imo la da nas aras da nas cen te li ber da de.

Che ga mos a São Vi cen te na no i te de 29 para 30 de no vem bro, às
10 ho ras mais ou me nos, com belo luar, mas jo gan do for te men te o va por
por ter pou co las tro, que re for çou com pe dras du ran de a sua es ta dia.

Acha va-se no por to o pa que te Mon te vi déu, da li nha ham bur gue sa,
a cuja bor do es ta va o Vis con de de Ouro pre to, que com o Impe ra dor se
cor res pon deu por es cri to.

Na tar de de 1º de de zem bro sa í mos da que le por to ao tro ar da
ar ti lha ria e aos vi vas da ma ru ja da cor ve ta Bart ho lo meu Dias da es qua dra
por tu gue sa e le van do ar vo ra da no mas tro gran de a Ban de i ra Impe ri al
Bra si le i ra com a qual de po is en tra mos no Tejo.

Nem ou tro pa vi lhão era ad mis sí vel em país es tran ge i ro por não
es tar ain da re co nhe ci da a re cém–pro cla ma da re pú bli ca.

Des de esse mo men to co me çou a acla mar-se a im pres si o na bi li da de
do in fe liz prín ci pe D. Pe dro Au gus to, que até en tão an da ra cons tan te men te
apre en si vo e do mi na do pela ma nia da per se gui ção.

A esse es ta do de es pí ri to con vém atri bu ir o fato, aliás nar ra do
com mu i ta exa ge ra ção, de ter ele lan ça do as mãos ao pes co ço do ex ce len te
co man dan te Pes soa, do Ala go as, quan do com ele e co mi go con ver sa va ami -
ga vel men te. Não che gou, po rém, a aper tá-lo por que ime di a ta men te o ata lhei,
e ele de pron to ce deu.

No dia 2 de de zem bro, ani ver sá rio na ta lí cio do Impe ra dor, fo -
ram-lhe apre sen ta dos sa u da ções por to dos os vi a jan tes, e o pró prio te nen te
Ma ga lhães Cas tro, que subs ti tu í ra a Ame ri co Ran gel, veio em gran de uni -
for me cum pri men tá-lo sen do o Impe ra dor brin da do ao jan tar e re pon der do 
com um birn de pela pros pe ri da de do Bra sil.

No dia sub se quen te pas sa mos as Ca ná ri as, acer can do-nos o mais 
pos sí vel da Ilha do Te ne ri fe, cujo alto pid co co ber to de nene com tem pla mos, e, 
por fim, no dia 7 pela ma nhã cedo che ga mos a Lis boa, onde o Impe ra dor foi 
re ce bi do com to das as hon ras que aos so be ra nos com pe tem, vin do bus cá-lo
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El-Rei de Por tu gal d. Car los, acom pa nha do por seus mi nis tros e pes so as da
sua Cor te.

Ter mi no aqui es tas li ge i ras no tas, que oxa lá pos sam se de al gu ma
uti li da de elu ci dan do pon tos, tal vez ain da hoje obs cu ros, e re la tan do par ti -
cu la ri da des qui çá ig no ra das.

12 de ju nho de 1913.
Bou log ne-Sur-Se i ne.

Extra í do de Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, vo lu me 176, 1941: ”Apon ta men tos
so bre o 15 de Novembro de 1889“, do Ba rão de Mu ri ti ba.
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120
RECONHECIMENTO DO REGIME
REPUBLICANO BRASILEIRO PELO
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

120.1 – NOTA DA LEGAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS AO
NOVO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

 DO BRASIL, QUINTINO BOCAIÚVA  (20 NOVEMBRO 1889) 

Le ga ti on of the Uni ted Sta tes 
Pe tró po lis, Nov. 20th 1889. 

Iha ve the ho nor to ack now led ge the re ce ipt of the Cir cu lar da ted
No vem ber 18th 1889 of the De part ment of Exter nal Re la ti ons, ad dres -
sed to this Le ga ti on, by His Excel lency the Mi nis ter the re of. 

With ex pres si ons of my high re gard. 
Ro bert Adams Jr. 

His Excel lency 
Qu in ti no Bo ca yu va 
Mi nis ter of Exter nal Re la ti ons

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia - PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 54. Pág. 103.
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120.2 – CARTA DO MINISTRO BRASILEIRO
RESPONDENDO À NOTA DO ENVIADO EXTRAORDINÁRIO
E MINISTRO PLENIPOTENCIÁRIO DOS ESTADOS UNIDOS

(25 NOVEMBRO 1889) 

S. Cen tral 
Nº 16 
À Leg. Ame ri ca na 
25 de no vem bro de 1889. 

Nota de 20. Re la ções di plo má ti cas com o
Go ver no Pro vi só rio 

Re ce bi em de vi do tem po a nota que o sr. Ro bert Adams Jr., en vi a do
ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, ser viu-se di ri gir-me em 20 do cor ren te par ti ci pan do-me

que o seu go ver no lhe or de na ra pelo te lé gra fo que man ti ves se re la ções
di plo má ti cas com o Go ver no Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Este
re ce beu tão im por tan te co mu ni ca ção com o ma i or pra zer e pen sa, com o sr.
mi nis tro, que a cir cuns tân cia de adap tar este País a for ma re pu bli ca na de
go ver no há de con tri bu ir para que as re la ções en tre ele e os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca se au men tem e, se é pos sí vel, se jam ain da mais cor di a is. 

Peço ao sr. mi nis tro que des cul pe a de mo ra des ta res pos ta, que
eu não po dia dar-lhe sem di zer quan do o che fe do Go ver no Pro vi só rio
te ria a sa tis fa ção de o re ce ber. Infe liz men te, o es ta do da sua sa ú de não lho
per mi te por ora. Eu di rei quan do isso será pra ti cá vel. Qu an to a mim, o sr.
Adams me acha rá à sua dis po si ção nes ta Se cre ta ria de Esta do quin ta fe i ra, 
28 do cor ren te, à 1 hora da tar de. 

Apro ve i to com pra zer esta opor tu ni da de para re i te rar ao sr.
mi nis tro as se gu ran ças da mi nha alta con si de ra ção. 

Q. Bo ca i ú va 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia - PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 55. Pág. 104.
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120.3 – SEGUNDA NOTA DA LEGAÇÃO AMERICANA,
TRANSMITINDO A DECISÃO DOS ESTADOS UNIDOS

DE MANTER RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM O GOVERNO
PROVISÓRIO DO BRASIL (20 NOVEMBRO 1889) 

Le ga ti on of the Uni ted Sta tes 
Pe tró po lis, Nov. 20th 1889. 

Iha ve the gre at ho nor and happy sa tis fac ti on to in form Your Excel lency
that I am ins truc ted by my Go vern ment, by ca ble, “You will ma in ta in
di plo ma tic re la ti ons with the Pro vi si o nal Go vern ment of Bra zil”. In

trans mit ting this in for ma ti on al low me to ex press the hope that the cor di al 
re la ti ons which have hig herly exis ted bet we en my Country and Bra zil may
be aug men ted by the adop ti on of a re pu bli can form of Go vern ment. 

If Your Excel lency will be ple a sed to name a day and hour I shall 
be ple a sed to call upon and pay may res pects to you and also be pre sen ted
to His Excel lency Ma no el De o do ro da Fon se ca, Che fe do Go ver no Pro vi só rio.

I ava il myself of this first oc ca si on to of fer ex pres si ons of my
high re gard. 

Ro bert Adams Jr. 
His Excel lency 
Qu in ti no Bo ca i ú va 
Mi nis ter of Exter nal Re la ti ons 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia – PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. Pág. 104.
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120.4 – CARTA DO MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, CHEFE DO GOVERNO PROVISÓRIO DO BRASIL, 

AO PRESIDENTE DOS ESTADOS  UNIDOS DA AMÉRICA,
BENJAMIN HARRISON (30 NOVEMBRO 1889)

Do Ma re chal Ma nuel De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do Bra sil

Ao ilus tre Pre si den te dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Ben ja min
Har ri son

Gran de e bom ami go,
Ani ma do do sin ce ro de se jo de man ter e es tre i tar as re la ções de
ami za de que fe liz men te têm exis ti do en tre o Bra sil e es ses es ta dos, e 

con fi an do em José Gur gel do Ama ral Va len te, que aí tem de sem pe nha do
tão bem as fun ções de en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio,
re sol vi que ele con ti nue a exer cê-las. Rogo-vos que o aco lha is com be ne vo -
lên cia e deis in te i ro cré di to ao que ele ti ver oca sião de di zer-vos em nome
dos Esta dos Uni dos do Bra sil e à ex pres são, que vos ofe re ce rá, dos vo tos
des te go ver no pela pros pe ri da de dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.

Rio de Ja ne i ro, 30 de no vem bro de 1889. – Ma nu el De o do ro da
Fon se ca – Q.Bo ca i ú va. 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia - PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 56. Págs. 104-105.
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120.5 – DESPACHO DO EMBAIXADOR BRASILEIRO EM
WASHINGTON COMUNICANDO A ACEITAÇÃO

DE SUAS CREDENCIAIS PELO GOVERNO DOS
ESTADOS UNIDOS (6 FEVEREIRO 1890)

Se ção Cen tral 
Nº 6 
Le ga ção do Bra sil nos Esta dos Uni dos 
Was hing ton, 6 de fe ve re i ro de 1890.

Com o Des pa cho nº 25, que Vos sa Exce lên cia ser viu-se en de re çar-me
em 11 de de zem bro úl ti mo, tive a hon ra de re ce ber a car ta con fir -
man do-me na qua li da de de en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro

ple ni po ten ciá rio nes tes es ta dos.
Cum prin do o agra dá vel de ver de sig ni fi car a Vos sa Exce lên cia o

meu pro fun do agra de ci men to por tão hon ro sa dis tin ção, peço li cen ça para
as se gu rar no va men te a Vos sa Exce lên cia que no de sem pe nho do meu car go 
con ti nu a rei a en vi dar to dos os es for ços ao meu al can ce, a fim de cor res pon der
à ele va da con fi an ça que o go ver no bra si le i ro aprou ve dis pen sar-me. 

Logo de po is da en tre ga da nota, que Vos sa Exce lên cia re me teu-me
para se nhor Bla i ne, tive com esse se nhor uma en tre vis ta e con ver sa mos
de ti da men te a res pe i to da si tu a ção po lí ti ca do Bra sil e da fir me za do novo
re gi me, como ple na men te o de mons tra vam as no tí ci as re ce bi das da ade são
à Re pú bli ca dos mem bros mais pro e mi nen tes dos di fe ren tes par ti dos po lí ti cos, 
em car tas pu bli ca das nos diá ri os, as qua is le vei à pre sen ça do se nhor se cre -
tá rio de Esta do.

O se nhor Bla i ne ma ni fes tou-me os bons de se jos do go ver no ame -
ri ca no para com o Bra sil, e que era a in ten ção des se re co nhe cer no mais bre ve
pra zo a nova Re pú bli ca. 

Infe liz men te, o ter rí vel gol pe que so freu o se nhor Bla i ne com a
mor te de um de seus fi lhos mais ca ros, afas tan do-o por al guns dias dos
seus de ve res ofi ci a is, in ter rom peu a mar cha des se ne gó cio.



Fi nal men te, em 29 de ja ne i ro úl ti mo man dou-me o se nhor Bla i ne 
co mu ni car que era che ga do o mo men to de pro ce der-se ao re co nhe ci men to,
mar can do esse mes mo dia para a ce ri mô nia.

Ao apre sen tar a mi nha car ta cre den ci al ao se nhor pre si den te da
Re pú bli ca, pro nun ci ei o dis cur so do es ti lo, que re me to a Vos sa Exce lên cia,
jun to com o do se nhor pre si den te por có pi as in clu sas.

Ter mi na do o ato, apres sei-me em le var a agra dá vel no tí cia ao
co nhe ci men to de Vos sa Exce lên cia, por meio do te le gra ma se guin te, jun to
com o se nhor Sal va dor de Men don ça: 

“Go ver no ame ri ca no re co nhe ceu Re pú bli ca. Fo mos hoje re ce bi dos
au diên cia so le ne.”

Em res pos ta ao mes mo dig nou-se essa se cre ta ria de di ri gir-me o
se guin te:

“Go ver no re ce beu mu i ta sa tis fa ção no tí cia re co nhe ci men to
Re pú bli ca pelo vos so te le gra ma a mi nis tro Bo ca i ú va.”

Con gra tu lan do-me com Vos sa Exce lên cia por tão aus pi ci o so
acon te ci men to, re no vo-lhe as se gu ran ças da mi nha mais alta es ti ma e
dis tin ta con si de ra ção. 

João Gur gel do Ama ral Va len te 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia - PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 60. Págs. 106-107.
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120.6 – CARTA DO EMBAIXADOR ROBERT ADAMS JR.
COMUNICANDO O COMPLETO RECONHECIMENTO

DA REPÚBLICA BRASILEIRA PELO GOVERNO
E CONGRESSO AMERICANOS

 (22 FEVEREIRO 1890)

Le ga ti on of the Uni ted Sta tes 
Pe tró po lis, Feb. 22d 1890. 

Iha ve the ho nor to in form Your Excel lency that yes ter day I re ce i ved the
fol lo wing ca ble.

“Was hing ton, Feb. 20th Adams, Ame ri can Mi -
nis ter, Rio, Bra zil Des pat ches en rou te will in form you of
the full re cog ni ti on of the Uni ted Sta tes of Bra zil both by the
Pre si dent and Con gress. You have been no mi na ted and
con fir med as Mi nis ter Ple ni po ten ti ary to the new Re pu blic. 
Bla i ne” 

It is with much ple a su re I trans mit, unof fi ci ally, the re cog ni ti on
of the young-est by the el dest of the Ame ri can Re pu blics. 

To day is pro pi ti ous for this com mu ni ca ti on be ing the Na tal day
of Ge or ge Was hing ton, the fat her of my country. 

With sin ce re wis hes for the fu tu re pros pe rity and hap pi ness of
the Uni ted Sta tes of Bra zil and with re ne wed as su ran ces of my high re gard. 

Ro bert Adams Jr.
Vis con de Cabo Frio 
Char gé d’Affaires ad in te rim 
De part ment of Exter nal Re la ti ons 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia – PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 62. Págs. 108-109.
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120.7 – RESPOSTA DO GOVERNO BRASILEIRO
 (25 FEVEREIRO 1890)

S. Cen tral 
Nº 3 
À Leg. Ame ri ca na 
25 de fe ve re i ro de 1890. 

Nota de 22. Re co nhe ci men to da Re pú bli ca
pelo Go ver no Ame ri ca no 

Apres so-me a as se gu rar ao sr. Ro bert Adams Jr., en vi a do ex tra or -
di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio dos Esta dos Uni dos da Amé -
ri ca, que o sr. ma re chal che fe do Go ver no Pro vi só rio, a quem foi

pre sen te a sua nota de 22 des te mês, re ce beu com a mais viva sa tis fa ção a
no tí cia, nela co mu ni ca da, do com ple to re co nhe ci men to da Re pú bli ca bra si -
le i ra pelo pre si den te e pelo Con gres so dos mes mos es ta dos. 

Agra de cen do ao sr. Adams essa par ti ci pa ção, que veio con fir mar 
a dos agen tes do Bra sil em Was hing ton, com par ti lho a sa tis fa ção que lhe
ca u sa a cir cuns tân cia de co in ci dir a mes ma par ti ci pa ção com o ani ver sá rio
na ta lí cio de Was hing ton. 

Sa u da ção. 

Edu ar do Wan den kolk 

Extra í do do Arqui vo Di plo má ti co do Re co nhe ci men to da Re pú bli ca. Co me mo ra ção do Cen te ná rio 
da Re pú bli ca. Co or de na ção, apre sen ta ção e no tas: San dra Ma ria L. Bran ca to. Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. Bra sí lia - PUC-RS. Por to Ale gre. 1989. Doc. 63. Pág. 109.
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121
GOVERNO PROVISÓRIO DE 

DEODORO DA FONSECA

121.1 – REDUÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO E ABOLIÇÃO
DO CASTIGO CORPORAL NA ARMADA – 

DECRETO Nº 3 (16 NOVEMBRO 1889)

OGo ver no Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do Bra sil, aten den do ao
pa tri o tis mo e dis ci pli na com que se hou ve ram as pra ças da
Arma da que co o pe ra ram no mo vi men to na ci o nal que deu em

re sul ta do a pro cla ma ção do atu al re gi me, de cre ta: 
Art. 1º Fica re du zi do a nove anos o tem po da du ra ção de ser vi ço

na Arma da para os re cru ta dos e para os pro ce den tes das es co las de apren -
di zes-ma ri nhe i ros. 

Art. 2º Fica abo li do na Arma da o cas ti go cor po ral. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 15 de no vem bro de

1889.  
Ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi só rio

- S. Lobo – Rui Bar bo sa – Q. Bo ca i ú va – Ben ja min Cons tant – Van den kolk. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil . Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 3.
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121.2 – DISPOSIÇÃO SOBRE O ELEITORADO ÀS
 CÂMARAS GERAIS, PROVINCIAIS E MUNICIPAIS – 

DECRETO Nº 6 (19 NOVEMBRO 1889) 

De cla ra que se con si de ram ele i to res para
as câ ma ras ge ra is, pro vin ci a is e mu ni ci pa is 
to dos os ci da dãos bra si le i ros, no gozo dos
seus di re i tos ci vis e po lí ti cos, que sou be rem 
ler e es cre ver.

O Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do
Bra sil de cre ta: 

Art. 1º Con si de ram-se ele i to res, para as câ ma ras ge ra is, pro vin ci a is e
mu ni ci pa is, to dos os ci da dãos bra si le i ros, no gozo dos seus di re i tos
ci vis e po lí ti cos, que sou be rem ler e es cre ver. 
Art. 2º O Mi nis té rio do Inte ri or, em tem po, ex pe di rá as ins tru ções e 

or ga ni za rá os re gu la men tos para a qua li fi ca ção e o pro ces so ele i to ral. 
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções sem con trá rio. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 19 de no vem bro de

1889; 1º da Re pú bli ca. – Ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do
Go ver no Pro vi só rio – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo – Rui Bar bo sa – M. Fer raz de
Cam pos Sa les - Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães – Edu ar do Wan den kolk
– Q. Bo ca i ú va. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil . Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 5.
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121.3 – SUBSTITUIÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO ARQUIVO 
PÚBLICO DO IMPÉRIO PARA A DE ARQUIVO PÚBLICO

NACIONAL – DECRETO Nº 12 (21 NOVEMBRO 1889) 

O che fe do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos 
do Bra sil de cre ta: 

Arti go úni co. O es ta be le ci men to de sig na do até o pre sen te com a
de no mi na ção de Arqui vo Pú bli co do Impé rio terá do ra van te o
nome de Arqui vo Pú bli co Na ci o nal. 
O mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or as sim 

o faça exe cu tar. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos

Uni dos do Bra sil, 21 de no vem bro de 1889; 1º da Re pú bli ca. – Ma re chal
De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi só rio – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 8.
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121.4 – CRIAÇÃO DA “COMISSÃO DOS CINCO”,
 PARA ELABORAR UM PROJETO DE CONSTITUIÇÃO –

DECRETO Nº 29 (3 DEZEMBRO 1889) 

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi -
só rio, cons ti tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, re -
sol ve no me ar uma co mis são com pos ta dos drs. Jo a quim Sal da nha

Ma ri nho, na qua li da de de pre si den te, Amé ri co Bra si li en se de Alme i da Melo,
na de vice-pre si den te, e Antô nio Luís dos San tos Wer neck, Fran cis co Ran gel
Pes ta na e José Antô nio Pe dre i ra de Ma ga lhães Cas tro, na de Vo ga is, para
ela bo rar um pro je to de Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do
Bra sil, a fim de ser pre sen te à Assem bléia Cons ti tu in te. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 3 de de zem bro de 1889;
1º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca - Aris ti des da Sil ve i ra Lobo. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 107.
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121.5 – BANIMENTO DA FAMÍLIA IMPERIAL – 
DECRETO Nº 78-A (21 DEZEMBRO 1889) 

Bane do ter ri tó rio na ci o nal o sr. D. Pe dro 
de Alcân ta ra e sua fa mí lia e re vo ga o
De cre to no 2, de 16 de no vem bro de 1889,
e es ta be le ce ou tras pro vi dên ci as. 

O Ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio, cons ti tu í do pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção,

Con si de ran do: 

Que o sr. D. Pe dro de Alcân ta ra, de po is de ace i tar e agra de cer aqui 
o sub sí dio de cin co mil con tos para a aju da de cus to do seu es ta -
be le ci men to na Eu ro pa, ao re ce ber das mãos do ge ne ral, que lho

apre sen tou, o de cre to onde se con sig na essa me di da, muda ago ra de de li be -
ra ção, de cla ran do re cu sar se me lhan te li be ra li da de; 

Que, re pe lin do esse ato do go ver no re pu bli ca no, o sr. D. Pe dro
de Alcân ta ra pre ten de, ao mes mo tem po, con ti nu ar a per ce ber a do ta ção
anu al sua e de sua fa mí lia em vir tu de do di re i to que pre su me sub sis tir-lhe
por for ça da lei; 

Que essa des ti na ção en vol ve a ne ga ção evi den te da le gi ti mi da de
do mo vi men to na ci o nal e en cer ra re i vin di ca ções in com pa tí ve is hoje com a
von ta de do país, ex pres sa em to das as suas an ti gas pro vín ci as, hoje es ta dos, 
e com os in te res ses do povo bra si le i ro, ago ra in dis so lu vel men te li ga dos à
es ta bi li da de do re gi me re pu bli ca no; 

Que a ces sa ção do di re i to da an ti ga fa mí lia im pe ri al à lis ta ci vil é 
con se qüên cia ime di a ta da re vo lu ção na ci o nal, que a de pôs, abo lin do a
Mo nar quia; 



Que o pro ce di men to do Go ver no Pro vi só rio, man ten do, a des pe i to
dis so, es sas van ta gens ao prín ci pe de ca í do, era sim ples men te uma pro vi dên cia
de be nig ni da de re pu bli ca na, des ti na da a ates tar os in tu i tos pa cí fi cos e con -
ci li a do res do nos so re gi me, ao mes mo tem po em que uma ho me na gem
re tros pec ti va à dig ni da de que o ex-im pe ra dor ocu pa ra como che fe do Esta do;

Que a ati tu de pre sen te men te as su mi da pelo sr. D. Pe dro de
Alcân ta ra nes se as sun to, pres su pon do a so bre vi vên cia de di re i tos ex tin tos
pela re vo lu ção, con tém o pen sa men to de de sa u to ri zá-la, ani nha ve le i da des
in con ci liá ve is com a si tu a ção re pu bli ca na; 

Que, con se guin te men te, ces sa ram as ra zões de or dem po lí ti ca,
em que se ins pi ra ra o Go ver no Pro vi só rio, pro por ci o nan do ao sr. D. Pe dro
de Alcân ta ra o sub sí dio de cin co mil con tos, e res pe i tan do tem po ra ri a men te 
a sua do ta ção, 

De cre ta: 

Art. 1º É ba ni do do ter ri tó rio bra si le i ro o sr. D. Pe dro de Alcân ta ra 
e, com ele, sua fa mí lia. 

Art. 2º Fica-lhes ve da do pos su ir imó ve is no Bra sil, de ven do li qui dar
no pra zo de dois anos os bens des sa es pé cie, que aqui pos su em. 

Art. 3º É re vo ga do o De cre to no 2, de 16 de no vem bro de 1889,
que con ce deu ao sr. D. Pe dro de Alcân ta ra cin co mil con tos de aju da de cus to 
para o seu es ta be le ci men to no es tran ge i ro. 

Art. 4º Con si de ra-se ex tin ta, a con tar de 15 des se mês, a do ta ção
do sr. D. Pe dro de Alcân ta ra e sua fa mí lia. 

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio dos Esta dos Uni dos do

Bra sil, 21 de de zem bro de 1889; 1º da Re pú bli ca. – Manuel Deodoro da
Fonseca – Qu in ti no Bo ca i ú va – Rui Bar bo sa – Ben ja mim Cons tant.

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 274.
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121.6 – DISPOSIÇÕES SOBRE A LIBERDADE DE CULTOS E
A SEPARAÇÃO DA IGREJA DO ESTADO –

DECRETO Nº 119-A (7 JANEIRO 1890) 

Pro í be a in ter ven ção da au to ri da de fe de ral
e dos es ta dos fe de ra dos em ma té ria re li -
gi o sa, con sa gra a ple na li ber da de de cul -
tos, ex tin gue o pa dro a do e es ta be le ce ou tras 
pro vi dên ci as. 

Art. 1º É pro i bi do à au to ri da de fe de ral, as sim como à dos es ta dos
fe de ra dos, ex pe dir leis, re gu la men tos, ou atos ad mi nis tra ti vos,
es ta be le cen do al gu ma re li gião, ou ve dan do-a, e cri ar di fe ren ças

en tre os ha bi tan tes do país, ou nos ser vi ços sus ten ta dos à cus ta do or ça -
men to, por mo ti vo de cren ças, ou opi niões fi lo só fi cas ou re li gi o sas. 

Art. 2º A to das as con fis sões re li gi o sas per ten ce por igual a fa cul -
da de de exer ce rem o seu cul to, re ge rem-se se gun do a sua fé e não se rem
con tra ri a das nos atos par ti cu la res ou pú bli cos, que in te res sem o exer cí cio
des te de cre to. 

Art. 3º A li ber da de aqui ins ti tu í da abran ge não só os in di ví du os
nos atos in di vi du a is, se não tam bém as igre jas, as so ci a ções e ins ti tu tos em
que se acha rem agre mi a dos; ca ben do a to dos o ple no di re i to de se cons ti tu í rem
e vi ve rem co le ti va men te, se gun do o seu cre do e a sua dis ci pli na, sem in ter -
ven ção do po der pú bli co. 

Art. 4º Fica ex tin to o pa dro a do, com to das as suas ins ti tu i ções,
re cur sos e prer ro ga ti vas. 

Art. 5º A to das as igre jas e con fis sões re li gi o sas se re co nhe ce a
per so na li da de ju rí di ca, para ad qui ri rem bens e os ad mi nis tra rem, sob os li mi tes 
pos tos pe las leis con cer nen tes à pro pri e da de de mão-mor ta, man ten do-se 
a cada uma o do mí nio de seus ha ve res atu a is, bem como dos seus edi fí ci os
de cul to. 



Art. 6º O Go ver no Fe de ral con ti nua a pro ver à côn grua, sus ten ta ção
dos atu a is ser ven tuá ri os do cul to ca tó li co, e sub ven ci o na rá por um ano as
ca de i ras dos se mi ná ri os; fi can do li vre a cada es ta do o ar bí trio de man ter os
fu tu ros mi nis tros des se ou de ou tro cul to, sem con tra ven ção do dis pos to
nos ar ti gos an te ce den tes. 

Art. 7º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Sala de ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 7 de ja ne i ro de 1890, 2º

da re pú bli ca – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo – Rui
Bar bo sa – Ben ja min Cons tant Bo te lho de Ma ga lhães – Edu ar do Wan den kolk –
M. Fer raz de Cam pos Sa les – De mé trio Nu nes Ri be i ro – Q. Bo ca i ú va.

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 10.
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121.7 – REFORMA FINANCEIRA DE RUI BARBOSA –
DECRETOS Nos 164 E 165 (17 JANEIRO 1890) 

DECRETO Nº 164, DE 17 DE JANEIRO DE 1890

Re for ma a Lei nº 3.150, de 4 de no vem bro 
de 1882.

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi -
só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, de cre ta: 
Art. 1º As com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas, seja ci vil ou

co mer ci al o seu ob je to, po dem es ta be le cer-se sem au to ri za ção do go ver no. 
Umas e ou tras re gem-se por este de cre to. 
§ 1º De pen dem, po rém, de au to ri za ção do go ver no para se or ga -

ni za rem: 
1º) os ban cos de cir cu la ção; 
2º) os ban cos de cré di to real; 
3º) os mon te pi os, os mon tes de so cor ro ou de pi e da de, as ca i xas

eco nô mi cas e as so ci e da des de se gu ros mú tu os; 
4º) as so ci e da des anô ni mas, que ti ve rem por ob je to o co mér cio

ou for ne ci men to de gê ne ros ou subs tân ci as ali men ta res. 
§ 2º Con ti nu am tam bém a de pen der da au to ri za ção do go ver no,

para fun ci o nar na Re pú bli ca, as so ci e da des anô ni mas es tran ge i ras; ob ser -
van do-se, a res pe i to des tas, o se guin te: 

I – Os es ta tu tos de cla ra rão o pra zo má xi mo, nun ca su pe ri or a
dois anos, con ta dos da data da au to ri za ção, den tro dos qua is a so ci e da de
ou com pa nhia anô ni ma ban cá ria terá de re a li zar dois ter ços, pelo me nos, do 
seu ca pi tal no país. 



II – Essas com pa nhi as ou so ci e da des fi cam su je i tas às dis po si ções
do pre sen te de cre to, no to can te às re la ções, di re i tos e obri ga ções en tre a
so ci e da de e seus cre do res, aci o nis tas e qua is quer in te res sa dos, que ti ve rem
do mi cí lio no Bra sil, em bo ra au sen tes. 

III – Obti da a au to ri za ção, es sas so ci e da des cum pri rão, sob pena
de nu li da de, o dis pos to no art. 3 º, § 4º, nos 1 a 3, e § 5º des te de cre to. 

Art. 2º As com pa nhi as ou so ci e da des anô ni mas de sig nam-se por
uma de no mi na ção par ti cu lar, ou pela in di ca ção do seu ob je to. 

A de sig na ção ou de no mi na ção deve di fe ren çá-la de ou tras qua is -
quer so ci e da des. Se for idên ti ca ou se me lhan te, de modo que pos sa in du zir
em erro ou en ga no, a qual quer in te res sa do as sis te o di re i to de fazê-la a mo di fi -
car, e de man dar per das e da nos, ca u sa dos pela iden ti da de ou se me lhan ça. 

§ 1º Não lhes é per mi ti do te rem fir ma ou ra zão so ci al. 
§ 2º Os só ci os são res pon sá ve is so men te pela quo ta de ca pi tal

das ações que subs cre vem, ou lhes são ce di das. 
§ 3º São da ex clu si va com pe tên cia do ju í zo co mer ci al as ques tões 

re la ti vas à exis tên cia das com pa nhi as; aos di re i tos e obri ga ções dos só ci os
en tre si, ou en tre eles e a so ci e da de, à dis so lu ção, li qui da ção e par ti lha. 

Art. 3º As so ci e da des anô ni mas não se po dem cons ti tu ir de fi ni ti -
va men te, se não de po is de subs cri to o ca pi tal so ci al todo, e efe ti va men te
de po si ta da em al gum ban co, ou em mão de pes soa abo na da, à es co lha da
ma i o ria dos subs cri to res, a dé ci ma par te em di nhe i ro do va lor de cada ação.

Para a for ma ção das so ci e da des anô ni mas é es sen ci al, pelo
me nos, o con cur so de sete só ci os. 

§ 1º As so ci e da des anô ni mas ou com pa nhi as cons ti tu em-se: 
1º) ou por es cri tu ra pú bli ca, as si na da por to dos os subs cri to res,

que con te rá: 
– a de cla ra ção da von ta de de for ma rem a com pa nhia; 
– as re gras ou es ta tu tos, pe los qua is se te nha de re ger; 
– a trans cri ção do co nhe ci men to do de pó si to da dé ci ma par te do

ca pi tal so ci al; 
2º) ou por de li be ra ção da Assem bléia Ge ral, to ma da na con for -

mi da de do art. 15, § 4º; sen do apre sen ta dos e li dos os es ta tu tos, pre vi a men te
as si na dos por to dos os subs cri to res, e exi bi do o do cu men to do de pó si to da
dé ci ma par te do ca pi tal. 

§ 2º As pres ta ções ou en tra das, que con sis ti rem não em di nhe i ro, 
mas em bens, co i sas ou di re i tos, só se rão ad mi ti das pelo va lor em que fo rem
es ti ma das por três lou va dos, no me a dos pela as sem bléia ge ral dos aci o nis tas 
na pri me i ra re u nião. 

A so ci e da de anô ni ma não se re pu ta rá le gal men te cons ti tu í da
se não de po is de apro va da pela Assem bléia Ge ral a dita ava li a ção. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  143



No caso de fra u de, ou le são enor me, os lou va dos se rão res pon sá -
ve is, pe las per das e da nos re sul tan tes. 

§ 3º É lí ci to, de po is de cons ti tu í da a so ci e da de, es ta be le cer-se em
fa vor dos fun da do res ou ter ce i ros, que ha jam con cor ri do com ser vi ços para
a for ma ção da com pa nhia, qual quer van ta gem con sis ten te em par te dos lu cros 
lí qui dos. 

§ 4º As so ci e da des anô ni mas, de vi da men te cons ti tu í das, não
po de rão en trar em fun ções, e pra ti car va li da men te ato al gum, se não de po is
de ar qui va dos na Jun ta Co mer ci al, e, onde não a hou ver, no re gis tro de
hi po te cas da co mar ca: 

1º) o con tra to ou es ta tu tos da so ci e da de; 
2º) a lis ta no mi na ti va dos subs cri to res, com in di ca ção do nú me ro 

de ações e en tra das de cada um; 
3º) a cer ti dão do de pó si to da dé ci ma par te do ca pi tal; 
4º) a ata da ins ta la ção da as sem bléia ge ral e no me a ção dos ad mi -

nis tra do res. 
§ 5º Antes das com pa nhi as en tra rem em exer cí cio, se rão, sob a

mes ma co mi na ção do pa rá gra fo an te ce den te, pu bli ca dos nos jor na is do ter mo, 
ou do lu gar mais pró xi mo, e re pro du zi dos, na ca pi tal fe de ral, no Diá rio Ofi ci al,
e, nos es ta dos, na fo lha que der o ex pe di en te do go ver no, os es ta tu tos, ou a
es cri tu ra do con tra to so ci al, com de cla ra ção da data em que fo ram ar qui va dos
e dos no mes, pro fis sões e mo ra das dos ad mi nis tra do res. 

No re gis tro de hi po te cas da co mar ca da sede da so ci e da de ar qui -
var-se-á um exem plar da fo lha, onde se fi ze rem as di tas pu bli ca ções, e as de 
que tra ta o art. 6º, fa cul tan do a quem quer que seja o di re i to de lê-las, e
ob ter cer ti dões, pa gan do o res pec ti vo cus to. 

Art. 4º Ne nhum con tra to, ou ope ra ção, se efe tu a rá por con ta da
so ci e da de, ou com pa nhia, se não de po is de cons ti tu í da ela pela for ma que
de ter mi na o ar ti go an te ce den te e pre en chi das as for ma li da des dos §§ 4º e 5º
do mes mo ar ti go. 

Art. 5º Os atos an te ri o res à cons ti tu i ção le gal da so ci e da de e ao
pre en chi men to das for ma li da des dos §§ 4º e 5º do art. 3º fi ca rão sob a
res pon sa bi li da de dos seus fun da do res ou ad mi nis tra do res, sal vo se, cons ti tu í da
a so ci e da de, a Assem bléia Ge ral as su mir a res pon sa bi li da de de tais atos. 

São os fun da do res so li da ri a men te res pon sá ve is aos in te res sa dos
pe las per das e da nos re sul tan tes da inob ser vân cia das pres cri ções des ta lei,
re la ti vas às con di ções e cons ti tu i ção das com pa nhi as (arts. 2º e 3º). 

Art. 6º São su je i tos à pu bli ci da de do art. 3º, §§ 4º e 5º, sob pena
de não va le rem con tra ter ce i ros os atos re la ti vos: 

1º) à al te ra ção dos es ta tu tos; 
2º) ao au men to do ca pi tal;
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O ca pi tal so ci al não po de rá ser au men ta do se não nos ca sos de
in su fi ciên cia do ca pi tal subs cri to, acrés ci mo de obras, ou am pli a ção dos
ser vi ços e ope ra ções so ci a is. 

3º) à con ti nu a ção da so ci e da de de po is do seu ter mo; 
4º) à dis so lu ção an tes do seu ter mo; 
5º) ao modo de li qui da ção. 
A fal ta de re gis tro e pu bli ci da de não pode ser opos to pela so ci e -

da de ou pe los só ci os con tra ter ce i ros. 
Pa rá gra fo úni co. É nula, de ple no di re i to, a com pa nhia ou so ci e -

da de anô ni ma que for cons ti tu í da sem os re qui si tos e as for ma li da des do
art. 3 º, §§ 1º e 2º.

Art. 7º O ca pi tal so ci al di vi de-se em ações, as qua is po dem sub -
di vi dir-se em fra ções igua is, que, re u ni das em nú me ro equi va len te à ação,
con fe rem os mes mos di re i tos des ta. 

§ 1º As ações se rão no mi na ti vas até ao seu in te gral pa ga men to,
re a li za do o qual po der-se-ão con ver ter em tí tu los ao por ta dor, por via de
en dos so, se gun do es ti ver es ti pu la do nos es ta tu tos. 

§ 2º Não po dem ne go ci ar-se as ações an tes de re a li za do 1/3 do
seu va lor. 

I – To da via, ain da quan do ne go ci a das, sub sis te a res pon sa bi li da de
do ce den te, se se tor nar in sol ven te a so ci e da de por cul pa ou da nos ocor ri dos
ao tem po em que ele era aci o nis ta; fi can do-lhe, po rém, as se gu ra do o di re i to
de in de ni za ção con tra o ces si o ná rio com quem tran si giu e os ces si o ná ri os
ul te ri o res, os qua is to dos são so li da ri a men te obri ga dos. 

II – Ces sa a res pon sa bi li da de do ce den te, des de que a Assem -
bléia Ge ral da so ci e da de apro var as con tas anu a is. 

§ 3º Ha ve rá, na sede das com pa nhi as, um li vro de re gis tro com
ter mo de aber tu ra e en cer ra men to, nu me ra do, ru bri ca do e se la do, nos ter mos
do art. 13 do Có di go Co mer ci al, para o fim de nele se lan ça rem: 

1º) o nome de cada aci o nis ta, com in di ca ção do nú me ro de suas
ações; 

2º) a de cla ra ção das en tra das de ca pi tal re a li za das; 
3º) as trans fe rên ci as das ações com a res pec ti va data, as si na das

pelo ce den te e ces si o ná rio, ou por seus le gí ti mos pro cu ra do res; 
4º) as con ver sões das ações em tí tu los ao por ta dor. 
§ 4º O pe nhor das ações no mi na ti vas cons ti tui-se por aver ba ção

no ter mo de trans fe rên cia; o das ações ao por ta dor e das trans fe rí ve is,
me di an te en dos so pela for ma es ta be le ci da nos arts. 271 e 272 do Có di go
Co mer ci al. 

A cons ti tu i ção do pe nhor não sus pen de o exer cí cio dos di re i tos
do aci o nis ta. 
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Art. 8º Toda ação é in di vi sí vel em re fe rên cia à so ci e da de. 
Qu an do um des tes tí tu los per ten cer a di ver sas pes so as, a so ci e -

da de sus pen de rá o exer cí cio dos di re i tos, que a tais tí tu los são ine ren tes,
en quan to uma só não for de sig na da como úni ca pro pri e tá ria. 

Art. 9º As so ci e da des ou com pa nhi as anô ni mas se rão ad mi nis -
tra das por man da tá ri os tem po rá ri os, re vo gá ve is, re e le gí ve is, só ci os, ou não
só ci os, es ti pen di a dos, ou gra tu i tos; não po den do cada man da to ex ce der o
pra zo de seis anos. 

Os ad mi nis tra do res, se ou tra co i sa não se hou ver es ti pu la do nos
es ta tu tos ou con tra to so ci al, po dem no me ar agen tes, que os au xi li em na
ges tão diá ria dos ne gó ci os da com pa nhia, mas por cu jos atos fi ca rão, em
todo caso, res pon sá ve is. 

Art. 10. O nú me ro, re tri bu i ção, no me a ção, du ra ção, des ti tu i ção,
subs ti tu i ção e atri bu i ções dos ad mi nis tra do res da so ci e da de, se rão fi xa dos
nos es ta tu tos ou con tra to so ci al. 

§ 1º Sal vo dis po si ção em con trá rio nos es ta tu tos: 
1º) em caso de vaga de lu gar de ad mi nis tra dor, de sig na rão subs -

ti tu tos pro vi só ri os os ad mi nis tra do res em exer cí cio e os fis ca is, com pe tin do
à Assem bléia Ge ral fa zer a no me a ção de fi ni ti va, na pri me i ra re u nião que se
se guir; 

2º) os ad mi nis tra do res re pu tam-se re ves ti dos de po de res, para
pra ti car to dos os atos re la ti vos ao fim e ao ob je to da so ci e da de, as sim como
re pre sen tá-la em ju í zo ati va e pas si va men te. 

Não po dem os ad mi nis tra do res, sal vo ex pres sa men ção nos es ta -
tu tos: 

a) tran si gir, re nun ci ar di re i tos, hi po te car ou em pe nhar bens so ci a is; 

b) con tra ir obri ga ções e ali e nar bens e di re i tos; ex ce to se es tes
atos se in clu em nas ope ra ções, que fa zem ob je to da so ci e da de.

§ 2º Os ad mi nis tra do res não con tra em obri ga ção pes so al, in di vi du al
ou so li dá ria, nos con tra tos ou ope ra ções, que re a li zam no exer cí cio do seu
man da to. 

§ 3º Os ad mi nis tra do res, an tes de en tra rem em exer cí cio, são
obri ga dos a ca u ci o nar a res pon sa bi li da de de sua ges tão com o nú me ro de
ações que se hou ver fi xa do nos es ta tu tos. 

A ca u ção far-se-á por ter mo no li vro do re gis tro; sen do as ações,
se fo rem ao por ta dor, de po si ta das na ca i xa da so ci e da de, ou em po der de
pes soa de sig na da pela Assem bléia Ge ral. 

Essa ca u ção pode ser pres ta da em fa vor do ad mi nis tra dor por
qual quer aci o nis ta. 
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§ 4º A por cen ta gem, que se de ver aos ad mi nis tra do res, fun da do res, 
ou qua is quer em pre ga dos da so ci e da de, re ti rar-se-á dos lu cros lí qui dos,
de po is de de du zi da a par te des ti na da a for mar o fun do de re ser va. 

Art. 11. Os ad mi nis tra do res são res pon sá ve is: 
a) à so ci e da de, pela ne gli gên cia, cul pa ou dolo, com que se hou -

ve rem no de sem pe nho do man da to; 
b) à so ci e da de e aos ter ce i ros pre ju di ca dos, pelo ex ce do do man -

da to; 
c) à so ci e da de e aos ter ce i ros pre ju di ca dos so li da ri a men te, pe las

in fra ções do pre sen te de cre to e dos es ta tu tos. 
Pa rá gra fo úni co. O aci o nis ta tem sem pre sal va a ação com pe ten te,

para ha ver dos ad mi nis tra do res as per das e da nos re sul tan tes da vi o la ção
des te de cre to e dos es ta tu tos. 

A dita ação po de rá ser in ten ta da con jun ta men te por dois ou
mais aci o nis tas; não po den do, po rém, re fe rir-se a atos e ope ra ções já jul ga -
dos por as sem bléi as ge ra is. 

Art. 12. O ad mi nis tra dor, que ti ver in te res se opos to ao da com -
pa nhia em qual quer ope ra ção so ci al, não po de rá to mar par te na de li be ra ção 
a res pe i to, e será obri ga do a fa zer o ne ces sá rio avi so aos ou tros ad mi nis tra -
do res, la vran do-se de cla ra ção dis so na ata das ses sões. 

No caso de que se tra ta, a de li be ra ção será to ma da pe los de ma is
ad mi nis tra do res e pe los fis ca is, à ma i o ria de vo tos. 

Art. 13. Os ad mi nis tra do res que, na fal ta de in ven tá rio, ou não
obs tan te o in ven tá rio, ou por meio de in ven tá rio fra u du len to, re par ti rem
di vi den dos não de vi dos são pes so al men te obri ga dos a res ti tu ir à ca i xa so ci al
a soma dos mes mos di vi den dos, e su je i tos, além dis so, às pe nas cri mi na is
em que in cor re rem. 

Pa rá gra fo úni co. Só po de rão fa zer par te dos di vi den dos das so ci e -
da des anô ni mas os lu cros lí qui dos re sul tan tes de ope ra ções efe ti va men te
con clu í das no se mes tre. 

Art. 14. A Assem bléia Ge ral no me a rá anu al men te três ou mais
fis ca is su plen tes, só ci os ou não só ci os, en car re ga dos de dar pa re cer so bre os 
ne gó ci os e ope ra ções do ano se guin te, ten do por base o ba lan ço, in ven tá rio
e con tas da ad mi nis tra ção. 

§ 1º É nula a de li be ra ção da Assem bléia Ge ral, apro van do as
con tas e o ba lan ço, se não for pre ce di da do re la tó rio dos fis ca is. 

§ 2º Se não fo rem no me a dos os fis ca is, não ace i ta rem o car go, ou
se tor na rem im pe di dos, com pe te ao pre si den te da Jun ta Co mer ci al, e, onde
não a hou ver, ao juiz do co mer cio do ter mo, a re que ri men to de qual quer
dos ad mi nis tra do res, a no me a ção de quem os subs ti tua ou sir va du ran te
seu im pe di men to. 
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§ 3º Os fis ca is, du ran te o tri mes tre que pre ce de a re u nião or di ná ria
da Assem bléia Ge ral, têm o di re i to de exa mi nar os li vros, ve ri fi car o es ta do
da ca i xa e da car te i ra, in for ma ções dos ad mi nis tra do res so bre as ope ra ções
so ci a is e con vo car ex tra or di na ri a men te a Assem bléia Ge ral. 

§ 4º Os efe i tos da res pon sa bi li da de dos fis ca is para com a so ci e -
da de de ter mi nam-se pe las re gras do man da to. 

Art. 15. Ha ve rá, em cada ano, uma Assem bléia Ge ral dos aci o -
nis tas, cuja re u nião se fi xa rá nos es ta tu tos, anun ci an do-se 15 dias an tes
sem pre pela im pren sa. 

§ 1º Nes sa re u nião será lido o re la tó rio dos fis ca is; apre sen ta dos,
dis cu ti dos e apro va dos o ba lan ço, con tas e in ven tá rio. 

§ 2º A Assem bléia Ge ral com por-se-á de um nú me ro de aci o nis ta 
que re pre sen te, pelo me nos, o quar to do ca pi tal so ci al. 

§ 3º Se este nú me ro se não re u nir, con vo car-se-á ou tra por meio
de anún ci os nos jor na is, de cla ran do-se ne les que se de li be ra rá, qual quer
que seja a soma do ca pi tal re pre sen ta do pe los aci o nis tas pre sen tes. 

§ 4º To da via, a Assem bléia Ge ral que deve de li be rar so bre os
ca sos  dos arts. 3º e 6º ca re ce, para se cons ti tu ir va li da men te, de um nú me ro
de aci o nis tas que re pre sen te, pelo me nos, dois ter ços do ca pi tal so ci al. 

Se nem na pri me i ra, nem na se gun da re u nião com pa re cer o
nú me ro de aci o nis ta exi gi do nes te pa rá gra fo, con vo car-se-á ter ce i ra, com a
de cla ra ção de que a as sem bléia po de rá de li be rar, seja qual for a soma do
ca pi tal re pre sen ta do pe los pre sen tes. Além dos anún ci os, a con vo ca ção nes te
caso se fará por car ta. 

As de li be ra ções da Assem bléia Ge ral, tan to no caso des te pa rá -
gra fo, como no do § 2º, to mar-se-ão pela ma i o ria dos só ci os pre sen tes. 

§ 5º A con vo ca ção ex tra or di ná ria da Assem bléia Ge ral será sem pre
mo ti va da. 

§ 6º Nos es ta tu tos se de ter mi na rá a or dem, que se há de guar dar
nas re u niões da Assem bléia Ge ral, o nú me ro mí ni mo de ações ne ces sá rio
aos aci o nis tas para se rem ad mi ti dos a vo tar em Assem bléia Ge ral, e o de
vo tos que com pe te a cada um, na ra zão do nú me ro das ações que pos su ir. 

§ 7º Ain da que sem di re i to de vo tar, por não pos su ir nú me ro de
ações exi gi do pe los es ta tu tos, é per mi ti do a todo aci o nis ta com pa re cer à
re u nião da Assem bléia Ge ral, e dis cu tir o ob je to su je i to à de li be ra ção. 

§ 8º Para a ele i ção dos ad mi nis tra do res e em pre ga dos da so ci e -
da de, bem como para as de li be ra ções de qual quer na tu re za, se rão ad mi ti dos
vo tos por pro cu ra ção com po de res es pe ci a is, con tan to que es tes não se jam
con fe ri dos a ad mi nis tra do res e fis ca is, e que se jam aci o nis tas os pro cu ra do res. 

§ 9º Qu a is quer aci o nis tas, em nú me ro não me nor de sete, e re pre -
sen tan do pelo me nos um quin to do ca pi tal da com pa nhia, po dem re que rer
a con vo ca ção ex tra or di ná ria da Assem bléia Ge ral.
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Na pe ti ção, di ri gi da à ad mi nis tra ção da so ci e da de, se de cla ra rá o 
mo ti vo, que não po de rá ver sar so bre ma té ria, atos e con tas já apre ci a dos e
jul ga dos em Assem bléia Ge ral. 

I – Obser va da esta res tri ção, a con vo ca ção po der-se-á efe tu ar pe los
pró pri os, re que ren tes, se a ad mi nis tra ção não a re a li zar no pra zo de oito
dias. 

II – Se a re u nião da Assem bléia Ge ral or di ná ria se re tar dar mais
de três me ses além da épo ca es ti pu la da nos es ta tu tos, qual quer aci o nis ta
po de rá exi gi-la da ad mi nis tra ção, e, não sen do aten di do, terá o di re i to de
fa zer ele pró prio a con vo ca ção, de cla ran do esta cir cuns tân cia no anún cio
res pec ti vo. 

III – As as sem bléi as ge ra is or di ná ri as não po dem fun ci o nar com
me nos de três só ci os ca pa zes de cons ti tuí-las, afo ra os di re to res e fis ca is;
sob pena de nu li da de das de li be ra ções ado ta das. 

§ 10. Não po dem vo tar nas as sem bléi as ge ra is: os ad mi nis tra do -
res, para apro va rem seus ba lan ços, con tas e in ven tá ri os; os fis ca is, os seus
pa re ce res; e os aci o nis tas, a ava li a ção de seus qui nhões, ou qua is quer van ta -
gens es ti pu la das nos es ta tu tos ou con tra to so ci al. 

Art. 16. Um mês an tes da data apra za da para a re u nião da
Assem bléia Ge ral or di ná ria, anun ci a rá a ad mi nis tra ção da so ci e da de fi ca rem à 
dis po si ção dos só ci os, no pró prio es ta be le ci men to onde ela ti ver a sua sede: 

a) Có pia dos ba lan ços con ten do a in di ca ção dos va lo res mó ve is,
imó ve is, bem como to das as dí vi das ati vas e pas si vas; 

b) có pia da re la ção no mi nal dos aci o nis tas, com o nú me ro de
ações res pec ti vas e o es ta do de pa ga men to de las; 

c) có pia da lis ta das trans fe rên ci as de ações, em al ga ris mos, re a li -
za das no de cur so do ano. 

§ 1º Até a vés pe ra, o mais tar dar, da ses são da Assem bléia Ge ral
se pu bli ca rá pela im pren sa o re la tó rio da so ci e da de, com o ba lan ço e o pa re cer 
da co mis são fis cal. 

§ 2º Até trin ta dias, quan do mu i to, após a re u nião se pu bli ca rá
pela im pren sa a ata da Assem bléia Ge ral. 

Art. 17. As so ci e da des ou com pa nhi as anô ni mas dis sol vem-se: 
1º) por con sen so de to dos os aci o nis tas; 
2º) por de li be ra ção da Assem bléia Ge ral (art. 15, § 4º); 
3º) por in sol vên cia ou ces sa ção de pa ga men tos; 
4º) pela ter mi na ção de seu pra zo; 
5º) pela re du ção do nú me ro dos só ci os a me nos de sete. Nes te

caso a so ci e da de só se en ten de rá dis sol vi da, se du ran te o pra zo de seis me ses
não se pre en cher o nú me ro le gal; 
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Pe los atos que a com pa nhia pra ti car, de po is que o nú me ro de
só ci os se re du zir a me nos de sete, se rão so li da ri a men te res pon sá ve is os ad mi -
nis tra do res ou aci o nis tas, se den tro do dito pra zo de seis me ses não for pre -
en chi do o nú me ro le gal. 

6º) mos tran do-se que lhes é im pos sí vel pre en che rem o fim so ci al.
No caso de per da da me ta de do ca pi tal so ci al, os ad mi nis tra do res

de vem con sul tar a Assem bléia Ge ral so bre a con ve niên cia de li qui da ção
an te ci pa da. 

Caso, po rém, a per da seja de três quar tos do ca pi tal so ci al, qual quer
aci o nis ta pode re que rer a li qui da ção ju di ci al da so ci e da de. 

Art. 18. As so ci e da des e com pa nhi as anô ni mas não são su je i tas à
fa lên cia; sal vo, po rém, a res pon sa bi li da de cri mi nal de seus re pre sen tan tes e 
só ci os, pe los cri mes pes so al men te co me ti dos con tra a so ci e da de e ter ce i ros. 

Art. 19. São apli cá ve is à li qui da ção for ça da das so ci e da des anô -
ni mas, com as al te ra ções cons tan tes dos arts. 20, 21, 22, 23, 24 e 25, as dis po -
si ções do Có di go Co mer ci al re la ti vas à fa lên cia na par te ci vil e ad mi nis tra ti va. 

§ 1º A li qui da ção não pode ser de cla ra da se não: 
1º) por meio de re que ri men to da so ci e da de, ou de al gum aci o nis ta,

nos ca sos do art. 17, nos 3º e 6º, úl ti ma par te, ins tru í do com o ba lan ço e
in ven tá rio; 

2º) por meio de re que ri men to de um ou mais cre do res, ins tru í do
com a com pe ten te jus ti fi ca ção, no caso de ces sa ção de pa ga men to de dí vi das,
lí qui das e ven ci das. 

Da sen ten ça que de cre tar a li qui da ção, cabe o re cur so de agra vo
de pe ti ção. 

§ 2º Fora do caso de ces sa ção de pa ga men to, a li qui da ção pode
fa zer-se ami ga vel men te. 

Art. 20. De cla ra da a li qui da ção por sen ten ça do juiz do co mér cio, 
no me a rá este, den tre os cin co ma i o res cre do res, dos sín di cos, cu jas fun ções
du ra rão até que os cre do res de li be rem so bre a con cor da ta, que lhes for ofe -
re ci da, ou so bre a li qui da ção de fi ni ti va. 

§ 1º Os sín di cos no me a dos to ma rão pos se do pa tri mô nio so ci al,
para o con ser var, sob as pe nas de de po si tá rio, e exer ce rão so men te atos de
sim ples ad mi nis tra ção. 

§ 2º Incum be-lhes pro ce der logo, por meio de pe ri tos, ao ba lan ço 
e in ven tá rio da so ci e da de, ou à ve ri fi ca ção de um e ou tro, se já es ti ve rem
or ga ni za dos. 

Art. 21. De pos se do ba lan ço e in ven tá rio, que se rão acom pa nha dos 
de um re la tó rio dos sín di cos so bre as ca u sas, que de ter mi na ram a li qui da ção
da com pa nhia ou so ci e da de, o juiz do co mér cio con vo ca rá os cre do res
me di an te edi ta is, com tem po su fi ci en te e res pe i ta das as dis tân ci as, a fim de
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que che gue a con vo ca ção ao co nhe ci men to dos in te res sa dos au sen tes, para
a de li be ra ção so bre a con cor da da, ou li qui da ção. 

Pa rá gra fo úni co. A de li be ra ção, para ser vá li da, to mar-se-á nos
mes mos ter mos pres cri tos pela lei em re la ção à va li da de das con cor da tas
apre sen ta das no pro ces so de fa lên ci as. 

Art. 22. Não é mis ter a re u nião dos cre do res, se os re pre sen tan tes 
da so ci e da de ou com pa nhia apre sen ta rem ao juiz do co mér cio con cor da ta,
por es cri to, con ce di da por cre do res em nú me ro exi gi do no pa rá gra fo an te -
ce den te. Ho mo lo ga da esta con cor da ta, bem como a que for con ce di da em
re u nião de cre do res, tor nar-se-á obri ga tó ria para to dos os cre do res. 

Art. 23. Em qual quer es ta do da li qui da ção pode ajus tar-se con -
cor da da, ain da quan do já re je i ta da, con tan to que se con ce da na for ma do
pa rá gra fo úni co do art. 21. 

Art. 24. Sen do ne ga da a con cor da ta, ou vin do a res cin dir-se,
pros se gui rá a li qui da ção até sua so lu ção fi nal, ser vin do com ple nos po de res 
os sín di cos no me a dos, os qua is po de rão ser des ti tu í dos a re que ri men to não
jus ti fi ca do dos cre do res em ma i o ria de nú me ro e cré di tos. 

Art. 25. Os cre do res, re pre sen tan do dois ter ços dos cré di tos, po dem: 
§ 1º Con ti nu ar o ne gó cio da so ci e da de ou com pa nhia. 
§ 2º Cedê-lo a ou tra so ci e da de exis ten te, ou que para esse fim

ve nha a for mar-se. 
Art. 26. Incor rem na pena de mul ta de 200$ a 5:000$000: 
1º) os fun da do res de so ci e da des, que na cons ti tu i ção de las de i xa rem

de ob ser var as for ma li da des pres cri tas no art. 3º, seus pa rá gra fos e nú me ro; 
2º) os ad mi nis tra do res, que ha ven do sido no me a dos no ins tru -

men to pú bli co de cons ti tu i ção da so ci e da de, ou na Assem bléia Ge ral de que 
tra ta o no 2 do § 1º do art. 3º, de i xa rem de ob ser var as pres cri ções do § 4º e
seus nú me ros, e do § 5º do ci ta do art. 3º; 

3º) os ad mi nis tra do res que não cum pri rem as dis po si ções do art.
6º e seus nú me ros, a do art. 12 e a do art. 15, de i xan do de con vo car a
Assem bléia Ge ral or di ná ria nas épo cas mar ca das nos es ta tu tos; 

4º) os ad mi nis tra do res, que vi o la rem as dis po si ções do art. 16 e
seus pa rá gra fos; 

5º) os ad mi nis tra do res, que emi ti rem obri ga ções ao por ta dor em
con tra ven ção às dis po si ções do § 1º art. 32. 

Art. 27. Incor rem nas dis po si ções do § 4º do art. 264 do Có di go
Cri mi nal:

1º) os ad mi nis tra do res, que in frin gi rem as pres cri ções do art. 31; 
2º) os ad mi nis tra do res ou ge ren tes, que dis tri bu í rem di vi den dos

não de vi dos (art. 13); 
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3º) os ad mi nis tra do res, que por qual quer ar ti fí cio pro mo ve rem
fal sas co ta ções das ações; 

4º) os ad mi nis tra do res, que, para ga ran ti rem cré di tos so ci a is,
ace i ta rem o pe nhor das ações da pró pria com pa nhia. 

§ 1º Os fis ca is, que de i xa rem de de nun ci ar nos seus re la tó ri os
anu a is (art. 14) a dis tri bu i ção de di vi den dos não de vi dos o qua is quer ou tras 
fra u des, pra ti ca das no de cur so do ano e cons tan tes dos li vros pa péis su je i tos
ao seu exa me, ha ver-se-ão por cúm pli ces dos au to res des ses de li tos, e,
como tais, se rão pu ni dos. 

§ 2º A res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res-fis ca is ces sa com o
jul ga men to e apro va ção mais ação cri mi nal con tra eles. 

Art. 28. No caso de dis so lu ção da so ci e da de anô ni ma, por in sol -
vên cia, ou por ces sa ção de pa ga men tos, se rão igual men te pu ni dos com as
pe nas do art. 264 do Có di go Cri mi nal os ad mi nis tra do res ou ge ren tes, que
sub tra í rem os li vros da mes ma so ci e da de, que os inu ti li za rem, ou lhes al te -
ra rem o con te ú do; os que di mi nu í rem, des vi a rem, ou lhes al te ra rem o
con te ú do; os que di mi nu í rem, des vi a rem, ou ocul ta rem par te do ati vo; e os
que, em ins tru men tos pú bli cos, em es cri tos par ti cu la res, ou em ba lan ços,
atri bu í rem à so ci e da de o dé bi to de so mas, que ela não de ver. 

Art. 29. Os cri mes, de que tra ta o art. 26 se rão pro ces sa dos se gun do 
as pres cri ções dos arts. 47 e 48 do De cre to nº 4.824, de 22 de no vem bro de
1871, e jul ga dos pelo juiz de di re i to da co mar ca com os re cur sos le ga is. 

Art. 30. Em to dos os cri mes de que tra ta este de cre to ca be rá a
ação pú bli ca. 

Art. 31. É pro i bi do às so ci e da des anô ni mas com prar e ven der as
suas pró pri as ações. 

Nes ta pro i bi ção não se com pre en de a amor ti za ção das ações,
uma vez que se faça com fun dos dis po ní ve is. 

Art. 32. É per mi ti do às so ci e da des anô ni mas con tra ir em prés ti mos
em di nhe i ro, den tro ou fora do país, emi tin do para esse fim obri ga ções ao
por ta dor. 

§ 1º A im por tân cia de tais em prés ti mos não pode ex ce der o va lor 
do fun do so ci al na sua to ta li da de. 

§ 2º Essas obri ga ções te rão por fi an ça todo o ati vo e bens da so ci e -
da de, pre fe rin do a qua is quer ou tros tí tu los de dí vi da. 

§ 3º No caso de li qui da ção da so ci e da de, os por ta do res des sas
obri ga ções ha ve rão a sua im por tân cia an tes de qua is quer ou tros cre do res; e
só de po is de re co lhi das to das elas, ou de po si ta do o va lor das que fal ta rem,
se rão pa gos os de ma is cre do res na or dem das ou tras pre fe rên ci as. 

§ 4º Aos por ta do res des sas obri ga ções é lí ci to as sis tir às re u niões
de Assem bléia Ge ral, e dis cu tir, sem voto, qual quer as sun to, que in te res se a 
dí vi da re pre sen ta da por es ses tí tu los. 
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Art. 33. São apli cá ve is às so ci e da des anô ni mas exis ten tes as dis -
po si ções dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 2º, art. 6º e seus nú me ros, §§ 1º e 2º do art.
10, arts. 11, 13, 17 e 18 a 25 in clu si ve, nos 3º e 5º do art. 26, nos 1º, 2º e 3º do
art. 27, arts. 28, 31 e 32; as sim como as do § 3º do art. 7º e as dos arts. 12, 14,
15 e 16, no 3º, do art. 26 e do art. 27, seus nú me ros e pa rá gra fos. 

Pa rá gra fo úni co. As so ci e da des es tran ge i ras exis ten tes no país
são obri ga das a cum prir o dis pos to no art. 1º, in fine, den tro em seis me ses,
a con tar da data da pu bli ca ção do pre sen te de cre to; pena de per de rem o
di re i to de fun ci o nar nes ta Re pú bli ca. 

Art. 34. As dis po si ções des te de cre to não com pre en dem as so ci e -
da des dos so cor ros mú tu os, nem as li te rá ri as, ci en tí fi cas, po lí ti cas e be ne fi -
cen tes, que não to ma rem a for ma anô ni ma. As di tas so ci e da des po dem-se
ins ti tu ir sem au to ri za ção do Go ver no, e re gem-se pelo di re i to co mum. 

SOCIEDADES EM COMANDITA POR AÇÕES

Art. 35. É per mi ti do às so ci e da des em co man di ta (Có di go do
Co mér cio, arts. 311 a 314) di vi dir em ações o ca pi tal com que en tram os só ci os
co man di tá ri os. 

§ 1º Nas co man di tas por ações, são so li da ri a men te res pon sá ve is
os ge ren tes, os só ci os que por seus no mes, pro no mes, ou ape li dos fi gu ra -
rem na fir ma so ci al, e os que as si na rem a fir ma, a não ser de cla ra da men te
por pro cu ra ção. 

§ 2º Os no mes dos ge ren tes de vem-se in di car no ato cons ti tu ti vo
da so ci e da de. 

Art. 36. A so ci e da de em co man di ta por ações for ma-se por es cri -
tu ra pú bli ca ou par ti cu lar, as si na da por to dos os só ci os; e não se re pu ta rá
le gal men te cons ti tu í da se não de po is de subs cri to todo o ca pi tal, e de po si ta da
em ban co, ou em mão de pes soa abo na da, à es co lha da ma i o ria dos subs cri -
to res, a dé ci ma par te da en tra da ou pres ta ção de cada só cio. 

Art. 37. Os po de res do ge ren te, os di re i tos dos co man di tá ri os,
quan to às de li be ra ções e atos de fis ca li za ção, e os ca sos de dis so lu ção, além
dos men ci o na dos no art. 17, se rão re gu la dos nos es ta tu tos ou con tra to so ci al. 

Art. 38. Sal vo cláu su la ou es ti pu la ção em con trá rio: 
§ 1º A Assem bléia Ge ral não pode, sem ex pres so acor do do ge ren te 

ou ge ren tes, ra ti fi car ou pra ti car atos que in te res sem a so ci e da de para com
ter ce i ros, ou que im por tem mu dan ça ou al te ra ções do con tra to so ci al. 

§ 2º Em caso de mor te, in ca pa ci da de le gal ou im pe di men to do
ge ren te, com pe te aos fis ca is fa zer a no me a ção de um ad mi nis tra dor pro vi -
só rio, que só po de rá pra ti car atos de sim ples ges tão, ou os que fo rem ne ces -
sá ri os para a con ser va ção dos di re i tos da so ci e da de. 
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Den tro do pra zo de quin ze dias, a con tar da data da no me a ção
de ad mi nis tra dor pro vi só rio, será con vo ca da a Assem bléia Ge ral, para ele ger o 
ge ren te efe ti vo. 

Uma có pia da ata, con ten do a no me a ção do ge ren te, será ar qui -
va da e pu bli ca da, na con for mi da de dos §§ 4º e 5º do art. 3º. 

§ 3º A so ci e da de em co man di ta por ações dis sol ve-se pela mor te
de qual quer dos ge ren tes. 

Art. 39. Os fis ca is po dem re pre sen tar em ju í zo a so ci e da de, para
in ten tar con tra os só ci os so li dá ri os as ações ne ces sá ri as, se as sim o de li be rar 
a Assem bléia Ge ral, sem pre ju í zo dos di re i tos de cada um dos co man di tá ri os. 

Art. 40. São apli cá ve is às so ci e da des em co man di ta por ações as
dis po si ções dos §§ 1º e 2º do art. 1º, dos arts. 4º, 5º, 6º, 7º e seus pa rá gra fos e
dos arts. 8º, 11, 13, 14, 15, 16 e 17. 

Art. 41. São tam bém apli cá ve is às mes mas so ci e da des as dis po si ções 
do art. 26, nos 1º, 2º, 3º e 4º, e dos arts. 27, 29, 30, 32 e seus pa rá gra fos. 

Art. 42. O go ver no ex pe di rá o re gu la men to con ve ni en te mo di fi -
can do pe las des te de cre to as dis po si ções do De cre to nº 8.821, de 30 de de zem -
bro de 1882. 

Art. 43. Fica re vo ga da a Lei nº 3.150, de 4 de no vem bro de 1882, e 
bem as sim qua is quer dis po si ções em con trá rio às do pre sen te de cre to. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 17 de ja ne i ro de 1890; 2º
da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca - Rui Bar bo sa. 

***

DECRETO Nº 165, DE 17 DE JANEIRO DE 1890

Pro vê à or ga ni za ção de ban cos de emis -
são.

O ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro -
vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do pelo Exér ci to
e Arma da, em nome da na ção, 

De cre ta: 

Art. 1º Po de rão emi tir bi lhe tes ao por ta dor os ban cos que se
fun da rem com au to ri za ção do go ver no, e cujo fun do so ci al for cons ti tu í do
com apó li ces da dí vi da pú bli ca, mo e da cor ren te ou ouro, ob ser va das as dis -
po si ções se guin tes: 

§ 1º O país di vi dir-se-á em três re giões, a sa ber: 
a) a do Nor te, com pre en den do des de o Esta do da Ba hia até ao

do Ama zo nas; 
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b) a do Cen tro, com pre en den do os es ta dos do Rio de Ja ne i ro,
S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is, Espí ri to San to, Pa ra ná e San ta Ca ta ri na;

c) a do Sul, com pre en den do os es ta dos do Rio Gran de do Sul,
Mato Gros so e Go iás. 

§ 2º A cada uma des tas re giões cor res pon de rá um ban co, cujo
ca pi tal será: 

– Nor te, com sede na Ba hia, até 150.000:000$000 
– Cen tro, com sede no Rio de Ja ne i ro, até 200.000:000$000 
– Sul, com sede em Por to Ale gre, até 100.000:000$000

450.000:000$000 
Esse ca pi tal será re a li za do em pres ta ções, nun ca in fe ri o res a 10%, 

e con ver ti do em apó li ces, as qua is se aver ba rão em nome dos res pec ti vos
ban cos, com a cláu su la de ina li e ná ve is. 

§ 3º Os ban cos te rão su cur sa is ou agên ci as nos pon tos, que, de
acor do com o go ver no, fo rem jul ga dos con ve ni en tes. 

§ 4º O ban co que se cons ti tu ir en car re gar-se-á de fun dar, de acor do
com o go ver no, ca i xas fi li a is em es ta dos fora da sua cir cuns cri ção, no caso
de não se or ga ni za rem os cor res pon den tes às re giões res pec ti vas. 

§ 5º A emis são de bi lhe tes ao por ta dor não po de rá ex ce der à
im por tân cia das apó li ces, que cons ti tu í rem o fun do so ci al dos ban cos, nem
a sua cir cu la ção ul tra pas sar os li mi tes da cir cuns cri ção ter ri to ri al de cada
um. Os ban cos, po rém, te rão con ta en tre si, para re gu la ri zar a pas sa gem da
mo e da de pra ça à pra ça. 

§ 6º Qu an do a cir cu la ção for fe i ta por um ban co em re gião es tra nha 
à sua cir cuns cri ção, ex vi do § 4º do art. 1º, as res pec ti vas no tas, ob ser va das
as dis po si ções do pa rá gra fo an te ri or, con te rão um ca rim bo com as le tras
RN, RC ou RS, a fim de fa ci li tar a sua subs ti tu i ção pe las dos res pec ti vos
ban cos, logo que se fun da rem. Fe i ta a subs ti tu i ção, as no tas inu ti li za das
res ti tu ir-se-ão ao ban co emis sor; e, dado que nem to das se apre sen tem,
mar car-se-á um pra zo para esse fim, sob pena de pres cri ção, de ven do nes te
caso ser o ban co emis sor em bol sa do da soma des sas no tas pres cri tas pelo
ban co cor res pon den te à re gião. 

§ 7º Os bi lhe tes emi ti dos em con for mi da de com as dis po si ções
des te de cre to se rão re ce bi dos, e te rão cur so nas es ta ções pú bli cas, go zan do
das re ga li as con fe ri das às no tas do es ta do. 

§ 8º Os ban cos po de rão ter ofi ci nas pró pri as para im pres são de
seus bi lhe tes, as qua is fi ca rão sob a fis ca li za ção do go ver no. Enquan to, po rém,
não as hou ver, se rão os bi lhe tes for ne ci dos pelo go ver no, cor ren do toda a
des pe sa por con ta dos res pec ti vos ban cos. 

Os bi lhe tes con te rão: 
– o nome do ban co emis sor; 
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– a as si na tu ra do che fe da emis são, ou do seu subs ti tu to, e ru bri ca
fis cal por par te do go ver no. 

Os bi lhe tes se rão dos mes mos va lo res que os atu a is do es ta do. 
§ 9º A fal si fi ca ção de bi lhe tes e a in tro du ção de fal si fi ca dos se rão

pu ni das com as pe nas co mi na das pelo di re i to vi gen te ao cri me de mo e da
fal sa. 

§ 10. Os ban cos fi ca rão su je i tos à fis ca li za ção do go ver no, es pe ci al -
men te no que res pe i ta à emis são, subs ti tu i ção e res ga te dos bi lhe tes, por
in ter mé dio de pes so as no me a das pelo mi nis té rio da Fa zen da, que lhes mar -
ca rá atri bu i ções fis ca li za do ras e o res pec ti vo ven ci men to, o qual não po de rá 
ex ce der de 10:000$000. 

§ 11. O ex ces so da emis são de bi lhe tes além dos li mi tes de ter mi -
na dos nes te de cre to, im por ta rá: 

a) para os ban cos, a re vo ga ção do de cre to de au to ri za ção e sua
li qui da ção for ça da e ime di a ta; 

b) para os di re to res e ge ren tes, as pe nas do art. 173 do Có di go
Cri mi nal, além da in de ni za ção das per das e da nos ca u sa dos
aos aci o nis tas; 

c) para os fis ca is co ni ven tes em tais fal tas, ou que, ten do de las
co nhe ci men to, não as de nun ci a rem em tem po, as mes mas
pe nas aci ma men ci o na das. 

§ 12. O pra zo de du ra ção des tes ban cos será de 50 anos, po den do 
ser pror ro ga do, me di an te au to ri za ção do go ver no. 

§ 13. Dada a li qui da ção, for ça da ou vo lun tá ria, an tes ou de po is
de ex pi ra do o pra zo de du ra ção do ban co – ob ser va das as dis po si ções das
leis vi gen tes –, guar dar-se-á a se guin te or dem nas pre fe rên ci as, em re la ção
aos cre do res: 

a) por no tas em cir cu la ção que não te nham sido re co lhi das; 
b) o es ta do pe las apó li ces que com por ta rem o fun do de re cons ti -

tu i ção do ca pi tal do ban co, as qua is se rão aba ti das do ca pi tal e 
en tre gues ao Te sou ro Na ci o nal, sem di re i to a in de ni za ção
al gu ma; 

c) os cre do res pre fe ren ci a is nos ter mos do Có di go Co mer ci al; 

d) os cre do res qui ro gra fá ri os; 
e) os aci o nis tas. 
A Assem bléia Ge ral do ban co, com as sis tên cia do fis cal do go ver no,

re sol ve rá – quan do se tor nar ne ces sá ria a li qui da ção – o modo prá ti co de
re a li zá-la, as si nan do os di re i tos e in te res ses dos cre do res e as so ci a dos. 

§ 14. Os ban cos têm o di re i to de subs ti tu ir as suas no tas em cir cu -
la ção por ou tras, sem pre que o jul ga rem con ve ni en te, fa zen do para esse fim 
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anún ci os por edi ta is, pu bli ca dos na im pren sa de to dos os es ta dos da sua
cir cuns cri ção, nos qua is fi xa rá um pra zo nun ca in fe ri or a seis me ses. As no tas,
que de i xa rem de ser apre sen ta das, re pu tar-se-ão pres cri tas e, as que fo rem
subs ti tu í das se rão in ci ne ra das em pre sen ça do fis cal do go ver no. 

Art. 2º Os ban cos cons ti tu í dos nos ter mos des te de cre to po de rão
ope rar: 

1) em em prés ti mos, des con tos e câm bi os; 
2) em hi po te cas a cur to e lon go pra zo, emi tin do le tras hi po te cá ri as; 
3) em pe nhor agrí co la so bre fru tos pen den tes, co lhi dos e ar ma ze -

na dos, 
4) em adi an ta men tos so bre ins tru men tos de tra ba lho, má qui nas,

apa re lhos e to dos os me i os de pro du ção das pro pri e da des agrí co las, en ge nhos 
cen tra is, fá bri cas e ofi ci nas; 

5) em em prés ti mos de ca rá ter e na tu re za in dus tri al para cons tru ção 
de edi fí ci os pú bli cos e par ti cu la res, es tra das de fer ro e ou tras, cais, do cas,
me lho ra men tos de por tos, te lé gra fos, te le fo nes e qua is quer em pre en di men tos
in dus tri a is; 

6) em com prar e ven der ter ras, in cul tas, ou não, par ce lá-las, e
de mar cá-las, por con ta pró pria, ou alhe ia; 

7) en car re gar-se de as sun tos ten den tes à co lo ni za ção, fa zen do os
adi an ta men tos ne ces sá ri os, me di an te ajus te e con tra to com os co lo nos, ou
ter ce i ros in te res sa dos; 

8) in cum bir-se, por con ta pró pria ou alhe ia, des se ca men to,
dre na gem e ir ri ga ção do solo; 

9) tra tar do ni ve la men to e ori en ta ção de ter re nos, aber tu ra de
es tra das e ca mi nhos ru ra is, ca na li za ção e di re ção de tor ren tes, la go as e rios, 
e fa ci li tar os me i os ne ces sá ri os – me di an te ajus te e con di ções – a qual quer
cul tu ra, cri a ção de gado de to das as es pé ci es e ex plo ra ção de mi nas, prin ci -
pal men te de car vão de pe dra, co bre, fer ro e ou tros me ta is; 

10) fi nal men te, po de rão efe tu ar to das as ope ra ções de co mér cio e 
in dús tria, por con ta pró pria ou de ter ce i ros. 

Art. 3º É con ce di do aos ban cos fun da dos nos ter mos do pre sen te
de cre to: 

a) ces são gra tu i ta, à dis cri ção do go ver no, de ter ras de vo lu tas, na 
zona da sua cir cuns cri ção, para lo ca li za ção de co lo nos e fun -
da ção de es ta be le ci men tos in dus tri a is de qual quer or dem; 

b) pre fe rên cia, em igual da de de con di ções, na cons tru ção de
es tra das de fer ro e ou tras obras e me lho ra men tos pro je ta dos
pelo go ver no;

c) pre fe rên cia, em con di ções igua is, para ex plo ra ção de mi nas
de qual quer es pé cie, com pre en di das na sua cir cuns cri ção
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ter ri to ri al, e bem as sim para ex plo ra ção de ca na is e co mu ni ca ções 
flu vi a is, que ser vi rem as di tas mi nas, ou de las se avi zi nha rem;

d) pre fe rên cia, em igual da de de con di ções, nos con tra tos com o
go ver no so bre ob je tos de co lo ni za ção e imi gra ção na sua cir -
cuns cri ção ter ri to ri al; 

e) di re i to de de sa pro pri a ção nos ter mos da Lei nº 816, de 10 de
ju lho de 1855, e seu re gu la men to, que ba i xou com o De cre to
nº 1.664, de 27 de ou tu bro do mes mo ano, e bem as sim isen ção
de dé ci mas, im pos tos e di re i tos adu a ne i ros para os es ta be le ci -
men tos in dus tri a is, que fun da rem, en quan to os hou ve rem sob
sua ad mi nis tra ção, e ma te ri al de qual quer es pé cie, que im por ta -
rem com des ti no e apli ca ção a es ses es ta be le ci men tos, es tra das
de fer ro, ex plo ra ção de rios, mi nas e ou tras fon tes de pro du ção. 

Art. 4º Para que os ban cos pos sam pre ten der os fa vo res do pre -
sen te de cre to, e go zar da fa cul da de da emis são de no tas, de vem obri gar-se,
em fa vor do es ta do: 

1º) a re du zir, a con tar do co me ço das suas ope ra ções, 2% no juro
das apó li ces, que cons ti tu í rem o seu fun do so ci al, e a au men tar esta por cen -
ta gem mais 1/2% anu al até à com ple ta ex tin ção do re fe ri do juro; 

2º) a aver bar como ina li e ná ve is as apó li ces, que cons ti tu í rem se
um fun do so ci al, das qua is não po de rão dis por, sal vo acor do com o go ver no; 

3º) a cons ti tu ir, com uma quo ta, nun ca in fe ri or a 10% dos lu cros
bru tos, um fun do para re pre sen tar o ca pi tal em apó li ces, que fi ca rão anu la das, 
para to dos os efe i tos, no fim do pra zo de du ra ção dos ban cos; 

A essa quo ta se rão con ta dos, se mes tral men te, ju ros, na ra zão
mí ni ma de 6% ao ano. Ces sa rá a for ma ção des te fun do, logo que sua im por -
tân cia atin gir ao res pec ti vo li mi te. 

4º) a em pres tar à la vou ra e in dús tri as au xi li a res, a juro nun ca
su pe ri or de 6%, co mis são de 1/2% e pra zo má xi mo de 30 anos, so bre hi po -
te ca de imó ve is ru ra is, ur ba nos e in dus tri a is, e bem as sim a efe tu ar com ela
tran sa ções de pe nhor de pro du tos e ou tros tí tu los, que ofe re çam ga ran tia, a
pra zo nun ca su pe ri or a três anos. 

Para au xi li ar tais em prés ti mos, o go ver no con cor re rá ape nas
com as so mas que re ce ber dos ban cos a tí tu lo de re du ção da taxa de juro
das apó li ces, que cons ti tu í rem seu fun do so ci al; e, de po is des sas so mas atin gi -
rem à to ta li da de do juro, fi ca rá este au xí lio re du zi do à me ta de. 

Com este au xí lio, os ban cos for ma rão um fun do fis cal, para ga ran tir
o ser vi ço das le tras hi po te cá ri as, que emi ti rem em vir tu de de em prés ti mos
à la vou ra e in dús tri as au xi li a res. 

5º) a con ver ter em es pé ci es me tá li cas, à von ta de do por ta dor e à
vis ta, tão so men te as no tas que emi ti rem, um ano de po is do câm bio atin gir
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e man ter a taxa para de 27, ou mais, to man do igual com pro mis so quan to às
no tas do go ver no, que hou ver em cir cu la ção, sem di re i to a in de ni za ção
al gu ma. 

Art. 5º Des de que, nos ter mos do nú me ro an te ri or, co me çar a
con ver ti bi li da de das no tas em es pé ci es me tá li cas, à von ta de do por ta dor e à 
vis ta, os ban cos te rão sem pre um en ca i xe me tá li co igual às res pec ti vas
cir cu la ções de no tas des sa na tu re za. 

O ex ces so da emis são além dos li mi tes de ter mi na dos pelo en ca i xe
me tá li co acar re ta as pe nas co mi na das no art. 1º, § 11, des te de cre to. 

Pa rá gra fo úni co. A emis são de bi lhe te so bre base me tá li ca não
ini be os ban cos de con ti nu a rem a fa zer a sua cir cu la ção so bre base de apó li ces.

Art. 6º Os ban cos atu a is de cir cu la ção me tá li ca con ti nu a rão no
gozo de seu pri vi lé gio, ob ser va das as dis po si ções le ga is. 

Art. 7º Os em prés ti mos aos agri cul to res nos ter mos do art. 10 da
Lei nº 3.172, de 5 de ou tu bro de 1885, po de rão ser fe i tos por pra zo de um a
três anos, e ain da por es cri to par ti cu lar, as si na do pelo de ve dor e duas tes te -
mu nhas, cu jas fir mas se rão re co nhe ci das an tes do re gis tro; re vo ga dos nes ta
par te o art. 107 e §§ 2º e 4º do De cre to nº 9.549, de 23 de ja ne i ro de 1886. 

Art. 8º Os ban cos ins ti tu í dos se gun do este de cre to fi ca rão su je i tos
às leis vi gen tes, que re gem a ma té ria. 

Art. 9º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 17 de ja ne i ro de 1890; 2º

da Re pú bli ca. – Ma nuel De o do ro da Fon se ca – Rui Bar bo sa. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Págs. 83-94.
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121.8 – INSTITUIÇÃO DO CASAMENTO CIVIL – 
DECRETO Nº 181 (24 JANEIRO 1890) 

CAPÍTULO I

Das For ma li da des Pre li mi na res do Ca sa men to

Art. 1º As pes so as, que pre ten de rem ca sar-se, de vem ha bi li tar-se
pe ran te o ofi ci al do re gis tro ci vil, exi bin do os se guin tes do cu -
men tos em for ma, que lhes dê fé pú bli ca: 
§ 1º A cer ti dão da ida de de cada um dos con tra en tes, ou pro va

que a su pra. 
§ 2º A de cla ra ção do es ta do e da re si dên cia de cada um de les,

as sim como a do es ta do e re si dên cia de seus pais, ou do lu gar em que
mor re ram, se fo rem fa le ci dos, ou a de cla ra ção do mo ti vo por que não são
co nhe ci dos ou mes mos pais, ou o seu es ta do e re si dên cia, ou o lu gar do seu
fa le ci men to. 

§ 3º A au to ri za ção das pes so as, de cujo con sen ti men to de pen de rem 
os con tra en tes para ca sar-se, se fo rem me no res ou in ter di tos. 

§ 4º A de cla ra ção de duas tes te mu nhas ma i o res, pa ren tes ou
es tra nhos, que ates tem co nhe cer am bos os con tra en tes, e que não são pa ren tes
em grau pro i bi do nem tem ou tro im pe di men to, co nhe ci do, que os ini ba de
ca sar-se, um com o ou tro. 

§ 5º A cer ti dão de óbi to do côn ju ge fa le ci do, ou da anu la ção do
an te ri or ca sa men to, se al gum dos nu ben tes o hou ver con tra í do. 

Art. 2º À vis ta dos do cu men tos exi gi dos no ar ti go an te ce den te,
exi bi dos pe los con tra en tes, ou por seus pro cu ra do res, ou re pre sen tan tes
le ga is, o ofi ci al do re gis tro re di gi rá um ato re su mi do em for ma de edi tal,
que será por ele pu bli ca do duas ve zes, com o in ter va lo de sete dias de uma



a ou tra, e afi xa do em lu gar os ten si vo no edi fí cio da re par ti ção do re gis tro,
des de a pri me i ra pu bli ca ção até o quin to dia de po is da se gun da. 

Art. 3º Se, de cor ri do este pra zo, não ti ver apa re ci do quem se
opo nha ao ca sa men to dos con tra en tes e não lhe cons tar al gum dos im pe di -
men tos que ele pode de cla rar ex of fi cio, o ofi ci al do re gis tro cer ti fi ca rá às
par tes que es tão ha bi li ta das para ca sar-se den tro dos dois me ses se guin tes
àque le pra zo. 

Art. 4º Se os con tra en tes re si di rem em di ver sas cir cuns cri ções do 
re gis tro ci vil, uma có pia do edi tal será re me ti da ao ofi ci al do ou tro dis tri to,
que de ve rá pu bli cá-la e afi xá-la na for ma do art. 2º, e, fin do o pra zo, cer ti fi car
se foi ou não pos to im pe di men to. 

Art. 5º Se al gum dos con tra en tes hou ver re si di do a ma i or par te
do úl ti mo ano em ou tro es ta do, de ve rá pro var que saiu dele sem im pe di -
men to para ca sar-se ou, se ti nha im pe di men to, que este já ces sou. 

Art. 6º Os edi ta is dos pro cla mas se rão re gis tra dos no car tó rio do
ofi ci al, que os ti ver pu bli ca do e que de ve rá dar cer ti dão de les a quem lhe pe dir. 

CAPÍTULO II

Dos Impe di men tos do Ca sa men to

Art. 7º São pro i bi dos de ca sar-se: 
§ 1º Os as cen den tes com os des cen den tes, por pa ren tes co le gí ti mo,

ci vil ou na tu ral ou por afi ni da de, e os pa ren tes co la te ra is, pa ter nos ou
ma ter nos, den tro do se gun do grau ci vil. 

A afi ni da de ilí ci ta só se pode pro var por con fis são es pon tâ nea
nos ter mos do ar ti go se guin te, e a fi li a ção na tu ral pa ter na tam bém pode
pro var-se ou por con fis são es pon tâ nea ou pelo re co nhe ci men to do fi lho, fe i to 
em es cri tu ra de no tas, ou no ato do nas ci men to, ou em ou tro do cu men to
au tên ti co, ofe re ci do pelo pai. 

§ 2º As pes so as que es ti ve rem li ga das por ou tro ca sa men to ain da 
não dis sol vi do. 

§ 3º O côn ju ge adúl te ro com o seu co-réu con de na do como tal. 
§ 4º O côn ju ge con de na do como au tor, ou cúm pli ce de ho mi cí dio,

ou ten ta ti va de ho mi cí dio con tra o seu con sor te, com a pes soa, que te nha
per pe tra do o cri me ou di re ta men te con cor ri do para ele. 

§ 5º As pes so as que, por qual quer mo ti vo, se acha rem co a tas, ou
não fo rem ca pa zes de dar o seu con sen ti men to, ou não pu de rem ma ni fes tá-lo
por pa la vras, ou por es cri to de modo ine quí vo co. 

§ 6º O rap tor com a rap ta da, en quan to esta não es ti ver em lu gar
se gu ro e fora do po der dele. 
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§ 7º As pes so as que es ti ve rem sob o po der, ou sob a ad mi nis tra ção
de ou trem, en quan to não ob ti ve rem o con sen ti men to, ou o su pri men to do
con sen ti men to da que las, sob cujo po der ou ad mi nis tra ção es ti ve rem. 

§ 8º As mu lhe res me no res de 14 anos e os ho mens me no res de 16. 
§ 9º O vi ú vo ou a vi ú va, que tem fi lho do côn ju ge fa le ci do, en quan -

to não fi zer in ven tá rio dos bens do ca sal. 
§ 10. A mu lher vi ú va, ou se pa ra da do ma ri do por nu li da de ou

anu la ção do ca sa men to, até 10 me ses de po is da vi u vez ou se pa ra ção ju di ci al
dos cor pos, sal vo se de po is des ta, ou da que la, e an tes do re fe ri do pra zo, ti ver
al gum fi lho. 

§ 11. o tu tor ou cu ra dor e seus des cen den tes, as cen den tes ir mãos,
cu nha dos, so bri nhos com a pes soa tu te la da, ou cu ra te la da, en quan to não
ces sar a tu te la, ou cu ra do ria, e não es ti ve rem sal da das as res pec ti vas con tas, 
sal vo per mis são de i xa da em tes ta men to, ou ou tro ins tru men to pú bli co,
pelo fa le ci do pai ou mãe do me nor tu te la do, ou cu ra te la do. 

§ 12. O juiz, ou o es cri vão e seus des cen den tes, as cen den tes, ir mãos,
cu nha dos, ou so bri nhos com ór fão ou vi ú va da cir cuns cri ção ter ri to ri al,
onde um ou ou tro ti ver exer cí cio, sal vo li cen ça es pe ci al do pre si den te da
Re la ção do res pec ti vo dis tri to. 

Art. 8º A con fis são, de que tra ta o § 1º do ar ti go an te ce den te, só
po de rá ser fe i ta por al gum as cen den te da pes soa im pe di da e, quan do ele
não qui ser dar-lhe ou tro efe i to, po de rá fazê-lo em se gre do de jus ti ça por
ter mo la vra do pelo ofi ci al do re gis tro pe ran te duas tes te mu nhas e em
pre sen ça do juiz, que no caso de re cur so pro ce de rá de acor do com § 5º da
lei de 6 de ou tu bro de 1784, na par te que lhe for apli cá vel. 

Pa rá gra fo Úni co. O pa ren tes co ci vil pro va-se pela car ta de ado ção,
e o le gí ti mo, quan do não for no tó rio ou con fes sa do, pelo ato do nas ci men to
dos con tra en tes, ou pelo do ca sa men to dos seus as cen den tes. 

CAPÍTULO III
Das Pes so as que Po dem Opor Impe di men tos,

do Tem po e do Modo de Opô-los, e dos Me i os de Sol vê-los

Art. 9º Cada um dos im pe di men tos dos §§ 1º a 8º do art. 7º pode
ser opos to ex of fi cio pelo ofi ci al do re gis tro ci vil, ou pela au to ri da de que
pre si dir ao ca sa men to ou por qual quer pes soa, que o de cla rar sob sua as si -
na tu ra, de vi da men te re co nhe ci da, com as pro vas do fato, que ale gar, ou
in di ca ção pre ci sa do lu gar onde exis tam ou a no me a ção de duas tes te mu nhas,
re si den tes no lu gar, que o sa i bam de ciên cia pró pria. 

Art. 10. Se o im pe di men to for opos to ex of fi cio, o ofi ci al do re gis tro
dará aos nu ben tes ou a seus pro cu ra do res uma de cla ra ção do mo ti vo e das
pro vas do mes mo im pe di men to, es cri ta e as si na da por ele. 
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Art. 11. Se o im pe di men to for opos to por os tras pes so as, o ofi ci al 
dará aos nu ben tes ou a seus pro cu ra do res uma de cla ra ção do mo ti vo, dos
no mes e das re si dên ci as do im pe di en te e das tes te mu nhas, e co nhe ci men to
de qua is quer pro vas ofe re ci das. 

Art. 12. Os im pe di men tos dos §§ 1º a 6º po dem ser opos tos pela
au to ri da de que pre si dir ao ca sa men to, no pró prio ato da ce le bra ção dele. 

Art. 13. No mes mo ato, an tes de pro fe ri da a fór mu la do ca sa -
men to pe los con tra en tes, a mes ma au to ri da de pode re ce ber qual quer im pe -
di men to le gal, cum pri da men te pro va do e opos to por pes soa com pe ten te. 

Art. 14. O im pe di men to do § 7º tam bém po de rá ser opos to pela
pes soa de cujo con sen ti men to de pen der um dos con tra en tes ain da que ela
te nha an te ri or men te con sen ti do, mas o seu con sen ti men to pode ser su pri do 
na for ma da le gis la ção an te ri or. 

Art. 15. Os ou tros im pe di men tos só po de rão ser opos tos pe los
as cen den tes, ou des cen den tes, pe los pa ren tes ou afins den tro do se gun do
grau ci vil de um dos con tra en tes. 

Art. 16. Exce tu a dos os im pe di men tos, cuja pro va es pe ci al es ti ver
de cla ra da, nes ta lei, to dos os mais se rão pro va dos na for ma do pro ces so ci vil. 

Art. 17. A me nor de 14 anos ou o me nor de 16 só po de rão ca sar-se
para evi tar a im po si ção ou o cum pri men to de pena cri mi nal, e o juiz de ór fãos
po de rá or de nar a se pa ra ção dos cor pos, en quan to o nu ben te me nor não
com ple men tar a ida de exi gi da para o ca sa men to, con for me o res pec ti vo
sexo. 

Pa rá gra fo úni co. A pro va da ne ces si da de de evi tar a im po si ção
de pena cri mi nal deve ser a con fis são do cri me, fe i ta por um dos con tra en tes
em se gre do de jus ti ça, na for ma do art. 8º, mas ou vi da a ou tra par te, ou, não 
sen do pos sí vel, ou seus re pre sen tan tes le gí ti mos. 

Art. 18. O ma i or de 16 anos e a ma i or de 14, me no res de 21 anos,
são obri ga dos a ob ter an tes do ca sa men to o con sen ti men to de am bos os
pais, se fo rem ca sa dos, ou, no caso de di ver gên cia en tre eles, ao me nos o
dos pais. Se po rém eles não fo rem ca sa dos e o con tra en te não ti ver sido
re co nhe ci do pelo pai, na for ma do § 1º do art. 8º, bas ta rá o con sen ti men to
da mãe. 

Art. 19. Em qual quer dos ca sos de im pe di men tos le gal opor tu na -
men te opos to por pes soa com pe ten te, o ofi ci al en tre ga rá a de cla ra ção dos
arts. 10 ou 11 aos con tra en tes, ou aos seus pro cu ra do res, que po de rão
pro mo ver no foro co mum a pro va con trá ria à do im pe di en te, à re ve lia des te,
se não for en con tra do na re si dên cia in di ca da na mes ma de cla ra ção, as sim
como a sua res pon sa bi li da de cri mi nal, se hou ver lu gar para ela, e a ci vil pe los
da nos, que ti ve rem so fri do re sul tan tes da opo si ção. 

Art. 20. Os pais, tu to res ou cu ra do res dos me no res ou in ter di tos
po de rão exi gir do no i vo ou da no i va de seu fi lho, pu pi lo ou cu ra te la do, an tes
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de con sen tir no ca sa men to, cer ti dão de va ci na e exa me mé di co, ates tan do
que não tem le são, que po nha em pe ri go pró xi mo a sua vida, nem so fre
mo lés tia in cu rá vel, ou trans mis sí vel por con tá gio ou he ran ça. 

Art. 21. As mes mas pes so as tam bém po de rão exi gir do no i vo da
fi lha, pu pi la ou cu ra te la da: 

§ 1º Fo lha cor ri da no seu do mi cí lio atu al e na que le, em que ti ver
pas sa do a ma i or par te dos úl ti mos dois anos, se mu dou-se dele de po is de
pú be re. 

§ 2º Cer ti dão de isen ção de ser vi ço pú bli co, que o su je i te a do mi -
cí lio ne ces sá rio in cer to e por tem po in de ter mi na do. 

No caso, po rém des te § 2º, é per mi ti do o re cur so de su pri men to
do con sen ti men to das pes so as, que po dem re cu sá-lo. 

Art. 22. A au to ri da de que pre si dir ao ca sa men to pode dis pen sar
a pu bli ca ção de no vos pro cla mas, se a pres cri ção dos pri me i ros, nos ter mos
do art. 3º se hou ver con su ma do den tro dos úl ti mos doze me ses. 

CAPÍTULO IV

Da Ce le bra ção do Ca sa men to

Art. 23. Ha bi li ta dos os con tra en tes, e com a cer ti dão do art. 3º,
pe di rão à au to ri da de, que ti ver de pre si dir ao ca sa men to, a de sig na ção do
dia, hora e lu gar da ce le bra ção do mes mo. 

Art. 24. Na fal ta de de sig na ção de ou tro lu gar, o ca sa men to se
fará na casa das au diên ci as, du ran te o dia e a por tas aber tas, na pre sen ça,
pelo me nos de duas tes te mu nhas, que po dem ser pa ren tes dos con tra en tes,
ou em ou tra casa pú bli ca ou par ti cu lar, a apra zi men to das par tes, se uma
de las não pu der sair da sua, ou não pa re cer in con ve ni en te àque la au to ri da de a 
de sig na ção do lu gar de se ja do pe los con tra en tes. 

Art. 25. Qu an do o ca sa men to for fe i to em casa par ti cu lar, esta
de ve rá con ser var as por tas aber tas, du ran te o ato, e as tes te mu nhas se rão
três ou qua tro, se um ou am bos os con tra en tes não sou be rem es cre ver. 

Art. 26. No dia, hora e lu gar de sig na dos, pre sen tes as par tes, as
tes te mu nhas e o ofi ci al do re gis tro ci vil, o pre si den te do ato lerá em voz cla ra 
e in te li gí vel o art. 7º e de po is de per gun tar a cada um dos con tra en tes,
co me çan do da mu lher, se não tem al gum dos im pe di men tos do mes mo ar ti go, 
se quer ca sar-se com o ou tro por sua li vre e es pon tâ nea von ta de, e ter de
am bos res pos ta afir ma ti va, con vi dá-los-á a re pe ti rem na mes ma or dem, e
cada um de per si, a fór mu la le gal do ca sa men to. 

Art. 27. A fór mu la é a se guin te para a mu lher: “Eu F. re ce bo a
vós F. por meu le gí ti mo ma ri do, en quan to vi ver mos”. E para o ho mem: “Eu 
F. re ce bo a vós F. por mi nha le gí ti ma mu lher, en quan to vi ver mos”. 
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Art. 28. Re pe ti da a fór mu la pelo se gun do con tra en te, o pre si den te
dirá de pé: “E eu F., como juiz (tal ou tal), vos re co nhe ço e de cla ro le gi ti ma -
men te ca sa dos, des de este mo men to”. 

Art. 29. Em se gui da, o ofi ci al do re gis tro lan ça rá no res pec ti vo
li vro o ato do ca sa men to nos ter mos se guin tes, com as mo di fi ca ções que o
caso exi gir: “Aos … de … de . às … ho ras da … em casa das au diên ci as do
juiz … (ou onde for), pre sen tes o mes mo juiz co mi go … ofi ci al efe ti vo (ou
ad hoc) e as tes te mu nhas F. e F. (tan tas quan tas fo rem exi gi das con for me o
caso), re ce be ram-se em ma tri mô nio F. (ex pos to, fi lho de F., ou de F. e F., se
for le gí ti mo ou re co nhe ci do), com … anos de ida de, na tu ral de … re si den te
em … e F. (com as mes mas de cla ra ções, con for me a fi li a ção), com … anos
de ida de; na tu ral de … re si den te em, os qua is no mes mo ato de cla ra ram (se
este caso se der) que ti nham tido an tes do ca sa men to os se guin tes fi lhos: F.
com … anos de ida de, F. com … anos de ida de, etc. (ou um fi lho ou fi lha de
nome F. com … anos de ida de) e que são pa ren tes (se o fo rem) no 3º grau (o 
no 4º grau du pli ca do) da li nha co la te ral. Em fir me za do quê, eu F. la vrei
este ato, que vai por to dos as si na do (ou pe las tes te mu nhas F. e F.), a rogo
dos con tra en tes, que não sa bem ler nem es cre ver. 

Pa rá gra fo úni co. Nes se ato as da tas e os nú me ros se rão es cri tos
por ex ten so e as tes te mu nhas de cla ra rão ao as si nar-se a ida de e pro fis são e
a re si dên cia, cada uma de per si. 

Art. 30. Se um dos con tra en tes ti ver ma ni fes ta do o seu con sen ti -
men to por es cri to, o ter mo tam bém men ci o na rá esta cir cuns tân cia e a ra zão
dela. 

Art. 31. Tam bém se men ci o na rá nes se ter mo o re gi me do ca sa -
men to, com de cla ra ção da data e do car tó rio, em cu jas no tas foi pas sa da a
es cri tu ra an te nup ci al, quan do o re gi me não for o co mum ou o le gal es ta be -
le ci do nes ta lei para cer tos côn ju ges. 

Art. 32. Se no ato do ca sa men to al gum dos con tra en tes re cu sar
re pe tir a fór mu la le gal, ou de cla rar que não se casa por sua es pon tâ nea
von ta de, ou que está ar re pen di do, o pre si den te do ato sus pen dê-lo-á ime di a -
ta men te, e não ad mi ti rá re tra ta ção na que le dia. 

Art. 33. Se o con tra en te re cu san te ou ar re pen di do for mu lher e
me nor de 21 anos, não será re ce bi da a ca sar com o ou tro con tra en te, sem
que este pro ve que ela está de po si ta da em lu gar se gu ro e fora da com pa nhia
da pes soa, sob cujo po der ou ad mi nis tra ção se acha va na data da re cu sa ou
ar re pen di men to. 

Art. 34. No caso de mo lés tia gra ve de um dos con tra en tes, o
pre si den te do ato será obri ga do a ir as sis ti-lo em casa do im pe di do, e mes mo
à no i te, con tan to que, nes te caso, além das duas tes te mu nhas exi gi das no
art. 24, as sis tam mais duas, que sa i bam ler e es cre ver e se jam ma i o res de 18
anos.
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Art. 35. No re fe ri do caso, a fal ta ou o im pe di men to da au to ri da de
com pe ten te para pre si dir ao ca sa men to será su pri da por qual quer dos seus
subs ti tu tos le ga is, e a do ofi ci al do re gis tro ci vil por ou tro ad hoc, no me a do
pelo pre si den te, e o ter mo avul so la vra do por aque le será lan ça do no li vro
com pe ten te no pra zo mais bre ve pos sí vel. 

Art. 36. Qu an do al gum dos con tra en tes es ti ver em emi nen te ris co
de vida, ou for obri ga do a au sen tar-se pre ci pi ta da men te em ser vi ço pú bli co,
obri ga tó rio e no tó rio o ofi ci al do re gis tro, pre ce den do des pa cho do pre si -
den te, po de rá, à vis ta dos do cu men tos exi gi dos no art. 1º e in de pen den te
dos pro cla mas, dar a cer ti dão de que tra ta o art. 3º. 

Art. 37. No pri me i ro dos ca sos do ar ti go an te ce den te, se os
con tra en tes não pu de rem ob ter a pre sen ça da au to ri da de com pe ten te para
pre si dir ao ca sa men to, nem de al gum dos seus subs ti tu tos, po de rão ce le brar o
seu em pre sen ça de seis tes te mu nhas ma i o res de 18 anos, que não se jam
pa ren tes em grau pro i bi do do en fer mo, ou que não o se jam mais dele do
que do ou tro con tra en te. 

Art. 38. Estas tes te mu nhas, den tro de 48 ho ras de po is do ato,
de ve rão ir apre sen tar-se à au to ri da de ju di ciá ria mais pró xi ma para pe dir-lhe
que faça por ter mo as suas de cla ra ções. 

Art. 39. Estas de cla ra ções de vem afir mar: 
§ 1º Que as tes te mu nhas fo ram con vo ca das da par te do en fer mo.
§ 2º Que este pa re cia em pe ri go de vida, mas em seu ju í zo. 
§ 3º Que ti nha fi lho do ou tro con tra en te, ou vi via con cu bi na do

com ele, ou que o ho mem ha via rap ta do, ou de flo ra do a mu lher. 
§ 4º Que na pre sen ça de las re pe ti ram os dois as fór mu las do

ca sa men to, cada qual por sua vez. 
Art. 40. Au tu a do o pe di do e to ma dos os de po i men tos, o juiz

pro ce de rá às di li gên ci as ne ces sá ri as para ve ri fi car se os con tra en tes po di am 
ter-se ha bi li ta do nos ter mos do art. 1º para ca sar-se na for ma or di ná ria,
ou vin do os in te res sa dos pró e con tra, que lhe re que re rem, den tro de quin ze 
dias. 

Art. 41. Ter mi na das as di li gên ci as e ve ri fi ca da a ido ne i da de dos
con tra en tes para ca sar-se um com o ou tro, as sim o de ci di rá, se for ma gis tra do,
ou re me te rá ao juiz com pe ten te para de ci dir, e das de ci sões des te po de rão
as par tes agra var de pe ti ção ou ins tru men to. 

Art. 42. Se da de ci são não hou ver re cur so, ou logo que ela pas se
em jul ga do, ape sar dos re cur sos que lhe fo rem opos tos, o juiz man da rá
re gis trar a sua de ci são no li vro do re gis tro dos ca sa men tos. 

Art. 43. Este re gis tro fará re tro tra ir os efe i tos do ca sa men to, em
re la ção ao es ta do dos côn ju ges à data da ce le bra ção, e em re la ção aos fi lhos
co muns à data do nas ci men to se nas ce rem viá ve is. 
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Pa rá gra fo úni co. Se rão dis pen sa dos as for ma li da des dos arts. 38
a 42, se o en fer mo con va les cer e pu der ra ti fi car o ca sa men to em pre sen ça do 
juiz e do ofi ci al do re gis tro ci vil. 

Art. 44. Em caso ur gen te e de for ça ma i or, em que um dos con tra en -
tes não pos sa trans por tar-se ao lu gar da re si dên cia do ou tro, nem de mo rar
o ca sa men to, po de rá o no i vo im pe di do fa zer-se re pre sen tar no ato por um
pro cu ra dor bas tan te e es pe ci al para re ce ber em seu nome o ou tro con tra en te,
cuja de sig na ção cer ta de ve rá ser fe i ta no ins tru men to da pro cu ra ção. 

Art. 45. O es tran ge i ro, re si den te fora do Bra sil, não po de rá ca sar-se
nele com bra si le i ra por pro cu ra ção, sem pro var que a sua lei na ci o nal ad mi te
a va li da de do ca sa men to fe i to por este meio. 

Art. 46. Qu an do os con tra en tes fo rem pa ren tes den tro do 3º grau 
ci vil, ou do 4º grau du pli ca do, o seu pa ren tes co será de cla ra do no re gis tro
de que tra ta o art. 29, e nos ates ta dos das tes te mu nhas, a que se re fe re o § 4º
do art. 1º. 

CAPÍTULO V
Do Ca sa men to dos Bra si le i ros no Estran ge i ro

e dos Estran ge i ros no Bra sil

Art. 47. O ca sa men to dos bra si le i ros no es tran ge i ros deve ser fe i to
de acor do com as dis po si ções se guin tes: 

§ 1º Se am bos ou um dos con tra en tes é bra si le i ro, o ca sa men to
pode ser fe i to na for ma usa da no país onde for ce le bra do. 

§ 2º Se am bos os con tra en tes fo rem bra si le i ros, po dem tam bém
ca sar-se na for ma da lei na ci o nal, pe ran te o agen te di plo má ti co, ou con su lar 
do Bra sil. 

§ 3º Os ca sa men tos de que tra ta o pa rá gra fo an te ce den te es tão
su je i tos às for ma li da des e aos im pe di men tos pre vis tos nes ta lei, os qua is se rão
de vol vi dos ao co nhe ci men to do po der ju di ci al do Bra sil, e só de po is de
sol vi dos por ele se con si de ra rão le van ta dos onde fo ram opos tos. 

§ 4º Os mes mos ca sa men tos de vem ser re gis tra dos no Bra sil, à
vis ta dos do cu men tos de que tra ta o art. 1º, três me ses de po is de ce le bra dos, 
ou um mês de po is que os côn ju ges ou, ao me nos, um de les vol tar ao país. 

Art. 48. As dis po si ções des ta lei re la ti vas às ca u sas de im pe di -
men to e as for ma li da des pre li mi na res são apli cá ve is aos ca sa men tos de
es tran ge i ros ce le bra dos no Bra sil. 

CAPÍTULO VI

Das Pro vas do Ca sa men to

Art. 49. A ce le bra ção do ca sa men to con tra í do no Bra sil, de po is
do es ta be le ci men to do re gis tro ci vil, deve ser pro va da por cer ti dão ex tra í da
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do mes mo re gis tro, mas, pro van do-se a per da des te, é ad mis sí vel qual quer
ou tra es pé cie de pro va. 

Art. 50. Os ca sa men tos con tra í dos an tes do es ta be le ci men to
da que le re gis tro de vem ser pro va dos por cer ti dão ex tra í da dos li vros pa ro qui a -
is res pec ti vos, ou na fal ta des tes, por qual quer ou tra es pé cie de pro va. 

Art. 51. Nin guém pode, po rém, con tes tar o ca sa men to de pes so as
fa le ci das na pos se des se es ta do, em pre ju í zo dos fi lhos das mes mas pes so as, 
sal vo pro van do, por cer ti dão ex tra í da do re gis tro ci vil ou dos li vros pa ro qui a is,
que al gu ma de las era ca sa da com ou tra pes soa. 

Art. 52. O ca sa men to con tra í do em país es tran ge i ro po de rá
pro var-se por qual quer dos me i os le ga is, ad mi ti dos no mes mo país, sal vo o
caso do § 2º do art. 47, no qual a pro va de ve rá ser fe i ta na for ma do mes mo
ar ti go. 

Art. 53. Qu an do for con tes ta da a exis tên cia do ca sa men to, e fo rem
con tra di tó ri as e equi va len tes as pro vas exi bi das de par te a par te, a dú vi da
será re sol vi da em fa vor do mes mo ca sa men to, se os côn ju ges ques ti o na dos
ti ve rem vi vi do, ou vi ve rem na pos se des se es ta do. 

Art. 54. Qu an do hou ver in dí ci os de que, por cul pa ou fra u de do
ofi ci al, o ato do ca sa men to de i xou de ser ins cri to no li vro do re gis tro, os
côn ju ges po de rão pro vá-lo pe los me i os sub si diá ri os ad mi ti dos para su prir a 
fal ta do re gis tro dos atos do es ta do ci vil. 

Art. 55. Qu an do a pro va da ce le bra ção le gal de um ca sa men to
re sul tar de um pro ces so ju di ci al, a ins cri ção do jul ga do no res pec ti vo re gis tro
pro du zi rá, quer a res pe i to dos côn ju ges, quer dos fi lhos, to dos os efe i tos ci vis,
des de a data da ce le bra ção do mes mo ca sa men to. 

CAPÍTULO VII

Dos Efe i tos do Ca sa men to

Art. 56. São efe i tos do ca sa men to: 
§ 1º Cons ti tu ir fa mí lia le gí ti ma e le gi ti mar os fi lhos an te ri or men te

ha vi dos de um dos con tra en tes com o ou tro, sal vo se um des tes ao tem po
do nas ci men to, ou da con cep ção dos mes mos fi lhos, es ti ver ca sa do com ou tra
pes soa. 

§ 2º Inves tir o ma ri do da re pre sen ta ção le gal da fa mí lia e da
ad mi nis tra ção dos bens co muns, e da que les que, por con tra to an te nup ci al,
de vem ser ad mi nis tra dos por ele.

§ 3º Inves tir o ma ri do do di re i to de fi xar o do mi cí lio da fa mí lia,
de au to ri zar a pro fis são da mu lher e di ri gir a edu ca ção dos fi lhos. 

§ 4º Con fe rir à mu lher o di re i to de usar o nome da fa mí lia do
ma ri do e go zar das suas hon ras e di re i tos, que pela le gis la ção bra si le i ra se
pos sam co mu ni car a ela. 
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§ 5º Obri gar o ma ri do a sus ten tar e de fen der a mu lher e os fi lhos.
§ 6º De ter mi nar os di re i tos e de ve res re cí pro cos, na for ma da

le gis la ção ci vil, en tre o ma ri do e a mu lher e en tre eles e os fi lhos. 
Art. 57. Na fal ta do con tra to an te nup ci al, os bens dos côn ju ges

são pre su mi dos co muns, des de o dia se guin te ao do ca sa men to, sal vo se
pro var-se que o ma tri mô nio não foi con su ma do en tre eles. 

Pa rá gra fo úni co. Esta pro va não será ad mis sí vel quan do ti ve rem
fi lhos an te ri o res, ou fo rem con cu bi na dos an tes dele, ou este hou ver sido
pre ce di do de rap to. 

Art. 58. Tam bém não ha ve rá co mu nhão de bens: 
§ 1º Se a mu lher for me nor de 14 anos, ou ma i or de 50. 
§ 2º Se o ma ri do for me nor de 16, ou ma i or de 60. 
§ 3º Se os côn ju ges fo rem pa ren tes den tro do 3º grau ci vil ou 4º

du pli ca do. 
§ 4º Se o ca sa men to for con tra í do com in fra ção do § 11 ou do § 12 

do art. 7º, ain da que nes te caso te nha pre ce di do li cen ça do pre si den te da
re la ção do res pec ti vo dis tri to. 

Art. 59. Em cada um dos ca sos dos pa rá gra fos do ar ti go an te ce -
den te, to dos os bens da mu lher, pre sen tes e fu tu ros, se rão con si de ra dos
do ta is, e como tais ga ran ti dos na for ma do di re i to ci vil. 

Art. 60. A fa cul da de con fe ri da pela se gun da par te do art. 27 do
Có di go Co mer ci al à mu lher ca sa da para hi po te car ou alhe ar o seu dote é
res tri ta às que, an tes do ca sa men to, já eram co mer ci an tes. 

CAPÍTULO VIII

Do Ca sa men to Nulo e Anu lá vel

Art. 61. É nulo e não pro duz efe i to em re la ção aos con tra en tes,
nem em re la ção aos fi lhos, o ca sa men to fe i to com in fra ção de qual quer dos
§§ 1º a 4º do art. 7º 

Art. 62. A de cla ra ção des sa nu li da de pode ser pe di da por qual quer
pes soa, que te nha in te res se nela, ou ex of fi cio pelo ór gão do mi nis té rio pú bli co.

Art. 63. É anu lá vel o ca sa men to con tra í do com in fra ção de qual quer
dos §§ 5º a 8º do art. 7º 

Art. 64. A anu la ção do ca sa men to, por co a ção de um dos côn ju ges,
só pode ser pe di da pelo co a to den tro dos seis me ses se guin tes à data em
que ti ver ces sa do o seu es ta do de co a ção. 

Art. 65. A anu la ção do ca sa men to, fe i to por pes soa in ca paz de
con sen tir, só pode ser pro mo vi da por ela mes ma, quan do se tor nar ca paz,
ou por seus re pre sen tan tes le ga is nos seis me ses se guin tes ao ca sa men to, ou 
pe los seus her de i ros den tro de igual pra zo, de po is de sua mor te, se esta se
ve ri fi car, con ti nu an do a in ca pa ci da de. 
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Art. 66. Se a pes soa in ca paz tor nar-se ca paz do ca sa men to e ra ti -
fi cá-lo an tes dele ser anu la do, a sua ra ti fi ca ção re tro tra i rá à data do mes mo
ca sa men to. 

Art. 67. A anu la ção do ca sa men to fe i to com in fra ção do § 7º do
art. 7º só pode ser pe di da pe las pes so as que ti nham di re i to de con sen tir e
não as sis ti ram ao ato, den tro dos três me ses se guin tes à data em que ti ve rem
co nhe ci men to do ca sa men to. 

Art. 68. A anu la ção do ca sa men to de me nor de 14 anos ou do
me nor de 16 anos só pode ser pe di da pelo pró prio côn ju ge me nor até seis
me ses de po is de atin gir aque la ida de, ou pe los seus re pre sen tan tes le ga is,
ou pe las pes so as men ci o na das no art. 15, ob ser va da a or dem em que o são,
até seis me ses de po is do ca sa men to. 

Art. 69. Se a anu la ção do ca sa men to for pe di da por ter ce i ro, fica
sal vo aos côn ju ges ra ti fi cá-lo quan do atin gi rem a ida de exi gi da no § 8º do
art. 7º, pe ran te o juiz e o ofi ci al do re gis tro ci vil, e a ra ti fi ca ção terá efe i to
re tro a ti vo, sal va a dis po si ção do art. 58, §§ 1º e 2º. 

Art. 70. A anu la ção do ca sa men to não obs ta à le gi ti mi da de do
fi lho con ce bi do na cons tân cia dele. 

Art. 71. Tam bém será anu lá vel o ca sa men to quan do um dos
côn ju ges hou ver con sen ti do nele por erro es sen ci al, em que ti ves se a res pe i to 
da pes soa do ou tro. 

Art. 72. Con si de ra-se erro es sen ci al so bre a pes soa do ou tro
côn ju ge: 

§ 1º A ig no rân cia do seu es ta do. 
§ 2º A ig no rân cia de cri me ina fi an çá vel e não pres cri to, co me ti do 

por ele an tes do ca sa men to. 
§ 3º A ig no rân cia de de fe i to fí si co ir re me diá vel e an te ri or como a 

im po tên cia, e qual quer mo lés tia in cu rá vel ou trans mis sí vel por con tá gio ou
he ran ça. 

Art. 73. A anu la ção do ca sa men to, nos ca sos do ar ti go an te ce den te,
só pode ser pe di da pelo ou tro côn ju ge den tro de dois anos, con ta dos da sua 
data ou da data des ta lei, se for an te ri or a ela. 

Art. 74. A nu li da de do ca sa men to não pode ser pe di da ex of fi cio,
de po is da mor te de um dos côn ju ges. 

Art. 75. Qu an do o ca sa men to nulo ou anu lá vel ti ver sido con tra í do
de boa fé, pro du zi rá os seus efe i tos ci vis, quer em re la ção aos côn ju ges,
quer em re la ção aos fi lhos, ain da que es ses fos sem ha vi dos an tes do mes mo 
ca sa men to. To da via, se só um dos côn ju ges o ti ver con tra í do de boa fé, o
ca sa men to só pro du zi rá efe i to em fa vor dele e dos fi lhos. 

Art. 76. A de cla ra ção de nu li da de do ca sa men to será pe di da por
ação su má ria e in de pen den te de con ci li a ção. 
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Art. 77. As ca u sas da nu li da de ou anu la ção do ca sa men to e de
di vór cio, mo vi das en tre os côn ju ges, se rão pre ce di das de uma pe ti ção do
au tor, do cu men ta da quan to bas te para jus ti fi car a se pa ra ção dos côn ju ges,
que o juiz con ce de rá com a pos sí vel bre vi da de. 

Art. 78. Con ce di da a se pa ra ção, a mu lher po de rá pe dir os ali -
men tos pro vi si o na is, que lhe se rão ar bi tra dos, na for ma do di re i to ci vil,
mes mo an tes da con ci li a ção. 

Art. 79. Qu an do o ca sa men to for de cla ra do nulo por cul pa de
um dos côn ju ges, este per de rá to das as van ta gens ha vi das do ou tro e fi ca rá, 
não obs tan te, obri ga do a cum prir as pro mes sas que lhe hou ver fe i to no res -
pec ti vo con tra to an te nup ci al.

CAPÍTULO IX

Do Di vór cio

Art. 80. A ação do di vór cio só com pe te aos côn ju ges e ex tin gue-se
pela mor te de qual quer de les. 

Art. 81. Se o côn ju ge, a quem com pe tir a ação, for in ca paz de
exer cê-la, po de rá ser re pre sen ta do por qual quer dos seus as cen den tes, des cen -
den tes ou ir mãos, e na fal ta de les pe los pa ren tes mais pró xi mos, ob ser va da
a or dem que são men ci o na dos nes te ar ti go. 

Art. 82. O pe di do de di vór cio só pode fun dar-se em al gum dos
se guin tes mo ti vos: 

§ 1º Adul té rio. 
§ 2º Se ví cia, ou in jú ria gra ve. 
§ 3º Aban do no vo lun tá rio do do mi cí lio con ju gal e pro lon ga do

por dois anos con tí nu os. 
§ 4º Mú tuo con sen ti men to dos côn ju ges, se fo rem ca sa dos a mais 

de dois anos. 
Art. 83. O adul té rio de i xa rá de ser mo ti vo para o di vór cio: 
§ 1º Se o réu for a mu lher e ti ver sido vi o len ta da pelo adúl te ro. 
§ 2º Se o au tor hou ver con cor ri do para que o réu o co me tes se. 
§ 3º Qu an do ti ver so bre vin do per dão da par te do au tor. 
Art. 84. Pre su me-se per do a do o adul té rio quan do o côn ju ge ino -

cen te, de po is de ter co nhe ci men to dele, hou ver co a bi ta do com o cul pa do. 
Art. 85. Para ob te rem o di vór cio por mú tuo con sen ti men to de ve rão 

os côn ju ges apre sen tar-se pes so al men te ao juiz, le van do a sua pe ti ção es cri ta
por um e as si na da por am bos, ou ao seu rogo, se não sou be rem es cre ver, e
ins tru í da com os se guin tes do cu men tos: 

§ 1º A cer ti dão do ca sa men to. 
§ 2º A de cla ra ção de to dos os seus bens e a par ti lha que hou ve rem

con cor da do fa zer de les. 
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§ 3º A de cla ra ção do acor do que hou ve rem to ma do so bre a pos se 
dos fi lhos me no res, se os ti ve rem. 

§ 4º A de cla ra ção de con tri bu i ção, com que cada um de les con cor -
re rá para a cri a ção e edu ca ção dos mes mos fi lhos, ou da pen são ali men tí cia
do ma ri do à mu lher, se esta não fi car com bens su fi ci en tes para man ter-se. 

§ 5º Tras la do da nota do con tra to an te nup ci al, se ti ver ha vi do. 
Art. 86. Re ce bi dos os do cu men tos re fe ri dos e ou vi dos se pa ra da -

men te os dois côn ju ges so bre o mo ti vo do di vór cio pelo juiz, este fi xar-lhes-á
um pra zo nun ca me nor de quin ze dias nem ma i or de trin ta para vol ta rem a 
ra ti fi car, ou re tra tar o seu pe di do. 

Art. 87. Se, fin do este pra zo, vol ta rem am bos a ra ti fi car o pe di do, 
o juiz de po is de fa zer au tu ar a pe ti ção com to dos os do cu men tos do art. 85,
jul ga rá por sen ten ça o acor do, no pra zo de duas au diên ci as, e ape la rá ex of fi cio. 
Se am bos os côn ju ges re tra ta rem o pe di do, o juiz res ti tu ir-lhes-á to das as
pe ças re ce bi das, se so men te um de les re tra tar-se, a este en tre ga rá as mes mas
pe ças, na pre sen ça do ou tro. 

Art. 88. O di vór cio não dis sol ve o vín cu lo con ju gal, mas au to ri za 
a se pa ra ção in de fi ni da dos cor pos e faz ces sar o re gi me dos bens, como se o
ca sa men to fos se dis sol vi do. 

Art. 89. Os côn ju ges di vor ci a dos po dem re con ci li ar-se em qual quer
tem po, mas não res ta be le cer o re gi me dos bens, que, uma vez par ti lha dos,
se rão ad mi nis tra dos e ali e na dos sem de pen dên cia de au to ri za ção do ma ri do, 
ou ou tor ga da mu lher. 

Art. 90. A sen ten ça do di vór cio li ti gi o so man da rá en tre gar os fi lhos
co muns e me no res ao côn ju ge ino cen te e fi xa rá a quo ta com que o cul pa do
de ve rá con cor rer para edu ca ção de les, as sim como a con tri bu i ção do ma ri do
para sus ten ta ção da mu lher, se esta for ino cen te e po bre. 

Art. 91. O di vór cio dos côn ju ges, que ti ve rem fi lhos co muns, não 
anu la o dote, que con ti nu a rá su je i to aos ônus do ca sa men to, mas pas sa rá a
ser ad mi nis tra do pela mu lher, se ela for o côn ju ge ino cen te. Se o di vór cio
for pro mo vi do por mú tuo con sen ti men to a ad mi nis tra ção do dote será
re gu la da na con for mi da de das de cla ra ções do art. 85. 

Art. 92. Se a mu lher con de na da na ação do di vór cio con ti nu ar a
usar o nome do ma ri do, po de rá ser acu sa da por este como in cur sa nas pe nas
dos arts. 301 e 302 do có di go cri mi nal. 

CAPÍTULO X

Da Dis so lu ção do Ca sa men to

Art. 93. O ca sa men to vá li do só se dis sol ve pela mor te de um dos
côn ju ges, e nes te caso pro ce der-se-á a res pe i to dos fi lhos e dos bens do ca sal 
na con for mi da de do di re i to ci vil. 
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Art. 94. To da via se o côn ju ge fa le ci do for o ma ri do, e a mu lher
não for bí nu ba, esta lhe su ce de rá nos seus di re i tos so bre a pes soa e os bens
dos fi lhos me no res, en quan to se con ser var vi ú va. Se po rém, for bí nu ba, ou
es ti ver se pa ra da do ma ri do por cul pa sua, não será ad mi ti da a ad mi nis trar
os bens de les, nem como tu to ra ou cu ra do ra. 

CAPÍTULO XI

Da Pos se dos Fi lhos

Art. 95. De cla ra do nulo ou anu la do o ca sa men to sem cul pa de
al gum dos con tra en tes, e ha ven do fi lhos co muns, a mãe terá di re i to à pos se
das fi lhas, en quan to fo rem me no res, e à dos fi lhos até com ple ta rem a ida de
de seis anos. 

Art. 96. Se, po rém, ti ver ha vi do cul pa de um dos con tra en tes só
ao ou tro com pe ti rá a pos se dos fi lhos, sal vo se o cul pa do for a mãe, que ain da
nes te caso, po de rá con ser vá-los con si go até a ida de de três anos, sem dis tin ção
de sexo. 

Art. 97. No caso de di vór cio, ob ser var-se-á o dis pos to nos arts. 85 
a 90, de acor do com a cláu su la fi nal do ar ti go an te ce den te. 

Art. 98. Fica sem pre sal vo aos pais con cor da rem par ti cu lar men te 
so bre a pos se dos fi lhos, como lhes pa re cer me lhor, em be ne fí cio des tes. 

CAPÍTULO XII

Dis po si ções Pe na is

Art. 99. O pai ou a mãe que se ca sar com in fra ção do § 9º do art. 7º
per de rá, em pro ve i to dos fi lhos, duas ter ças par tes dos bens que lhe de ve ri am
ca ber no in ven tá rio do ca sal, se o ti ves se fe i to an tes do se guin te ca sa men to,
e o di re i to à ad mi nis tra ção e usu fru to dos bens dos mes mos fi lhos. 

Art. 100. A mu lher, que se ca sar com in fra ção do § 10 do mes mo
ar ti go, não po de rá fa zer tes ta men to, nem co mu ni car com o ma ri do mais de
uma ter ça par te de seus bens pre sen tes e fu tu ros. 

Art. 101. O tu tor ou o cu ra dor, cul pa do de in fra ção do § 11 do
ci ta do art. 7º, será obri ga do a dar ao côn ju ge do pu pi lo ou cu ra te la do quan to
bas te para igua lar os bens da que le aos des tes. 

Art. 102. Na mes ma pena do ar ti go an te ce den te in cor re rá o juiz
ou o es cri vão cul pa do da in fra ção do § 12 do mes mo art. 7º, e bem as sim na
de per der o car go, com ina bi li ta ção para exer cer o ou tro, du ran te dez anos. 

Art. 103. A lei pre su me cul pa do o tu tor ou cu ra dor, o juiz e o
es cri vão, nos ca sos dos §§ 11 e 12 do art. 7º. 

Art. 104. O ofi ci al do re gis tro ci vil, que pu bli car pro cla mas sem
au to ri za ção de am bos os con tra en tes ou der a cer ti dão do art. 3º sem lhe te rem 
sido apre sen ta dos os do cu men tos exi gi dos pelo art. 1º, ou pen den do im pe -
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di men to ain da não jul ga do im pro ce den te, ou de i xar de de cla rar os im pe di -
men tos, que lhe fo rem apre sen ta dos, ou que lhe cons ta rem com cer te za e
pu de rem ser opos tos por ele ex of fi cio, fi ca rá su je i to à mul ta de 20$ a 200$
para a res pec ti va mu ni ci pa li da de. 

Art. 105. Na mes ma mul ta in cor re rá o juiz que as sis tir ao ca sa -
men to an tes de le van ta dos os im pe di men tos opos tos con tra al gum dos
con tra en tes, ou de i xar de re ce bê-los, quan do opor tu na men te ofe re ci dos,
nos ter mos do art. 13, ou de opô-los quan do lhe cons ta rem, ou de ve rem ser
opos tos ex of fi cio, ou re cu sar-se a as sis tir ao ca sa men to sem mo ti vo jus ti fi ca do. 

Art. 106. Se o ca sa men to for de cla ra do nulo, ou anu la do, ou de i xar
de efe tu ar-se por cul pa do juiz, ou do ofi ci al do re gis tro ci vil, o cul pa do
per de rá o seu lu gar e fi ca rá, du ran te dez anos, ini bi do de exer cer qual quer
ou tro car go pú bli co, ain da mes mo gra tu i to. 

Art. 107. As pe nas co mi na das nes te ca pí tu lo se rão apli ca das sem
pre ju í zo das que aos res pec ti vos de li tos es ti ve rem co mi na das no có di go
cri mi nal e no De cre to no 9.886, de 7 de mar ço de 1888. 

CAPÍTULO XIII

Dis po si ções Ge ra is

Art. 108. Esta lei co me ça rá a ter exe cu ção des de o dia 24 de maio
de 1890, e des ta data por di an te só se rão con si de ra dos vá li dos os ca sa men tos
ce le bra dos no Bra sil, se fo rem de acor do com as suas dis po si ções. 

Pa rá gra fo úni co. Fica, em todo caso, sal vo aos con tra en tes ob ser var, 
an tes ou de po is do ca sa men to ci vil, as for ma li da des e ce ri mô ni as pres cri tas
para ce le bra ção do ma tri mô nio pela re li gião de les. 

Art. 109. Da mes ma data por di an te to das as ca u sas ma tri mo ni a is
fi ca rão com pe tin do ex clu si va men te à ju ris di ção ci vil.

As pen den tes, po rém, con ti nu a rão o seu cur so re gu lar, no foro
ecle siás ti co. 

Art. 110. Enquan to não fo rem cri a dos os lu ga res de ofi ci al pri va -
ti vo do re gis tro ci vil, e de juiz de ca sa men tos, as fun ções da que le se rão
exer ci das pe los es cri vães de paz na for ma do De cre to no 9.886, de 7 de mar ço
de 1888, e as des te pelo res pec ti vo 1º juiz de paz, quan to à pre si dên cia do
ato, e quan to ao co nhe ci men to dos im pe di men tos pelo juiz de di re i to da
co mar ca res pec ti va ou pelo juiz es pe ci al de ór gãos, nas co mar cas onde hou ver, 
ou pelo da 1ª Vara, onde hou ver mais de um. 

Art. 111. Os im pe di men tos, a que se re fe re o art. 47, § 3º, se rão
de ci di dos pelo juiz do do mi cí lio do im pe di do, an tes de sair do Bra sil e se
ele hou ver sa í do a mais de dois anos, ou não ti ver de i xa do um do mi cí lio
no tó rio, se rão de ci di dos pelo juiz de ór fãos da ca pi tal do es ta do em que
ul ti ma men te hou ver re si di do. 

174 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 112. Ao juiz de di re i to da co mar ca, ou ao de ór fãos, con for me
as dis tin ções es ta be le ci das no art. 110, com pe te o co nhe ci men to das ca u sas
de nu li da de ou anu la ção de ca sa men to e as de di vór cio li ti gi o so, ou por
mú tuo con sen ti men to. 

Art. 113. Para as ca u sas do ar ti go an te ce den te não ha ve rá al ça da, 
nem fé ri as fo ren ses, e as de anu la ção de ca sa men to e do di vór cio se rão or -
di ná ri as. 

Art. 114. Nas ca u sas de di vór cio, mo vi das nos ter mos do art. 81,
será sem pre ou vi do o cu ra dor de ór fãos. 

Art. 115. Nas ca u sas de anu la ção do ca sa men to, o juiz no me a rá
um cu ra dor es pe ci al para de fen der a va li da de dele, até a ape la ção in clu si ve. 
Esse cu ra dor per ce be rá os mes mos emo lu men tos e ho no rá ri os ta xa dos para 
os cu ra do res dos ór fãos pe los arts. 90 e 91 do De cre to nº 5.737, de 2 de se tem bro 
de 1874. 

Art. 116. As sen ten ças que de ci di rem a nu li da de ou a anu la ção
do ca sa men to, ou o di vór cio, se rão aver ba das na casa das ob ser va ções do
res pec ti vo re gis tro ci vil, pelo ofi ci al des te ou pelo se cre tá rio da Câ ma ra
Mu ni ci pal, con for me as hi pó te ses pre vis tas no art. 24 do De cre to nº 9.886. 

Art. 117. A aver ba ção se fará, nos ca sos de nu li da de ou anu la ção
do ca sa men to, do se guin te modo: “De cla ra do nulo (ou anu la do) por sen ten ça
de … de … de … do juiz de … (es cri vão F.), con fir ma da por acór dão de …
de … de … do Tri bu nal de Ape la ção no … (es cri vão F.)”, e mu ta tis mu tan dis
para as sen ten ças do di vór cio. 

Art. 118. Antes de aver ba das no re gis tro ci vil, as re fe ri das sen ten -
ças não pro du zi rão efe i tos con tra ter ce i ros. 

Art. 119. Qu an do o ca sa men to for im pe di do, ou o im pe di men to
le van ta do em vir tu de de con fis são fe i ta nos ter mos do art. 8º ou do pa rá gra fo
úni co do art. 17, a par te in te res sa da em fa zer ou im pe dir o ca sa men to po de rá
ha ver vis ta dela no car tó rio, e re cla mar pe ran te o juiz, no 1º caso, con tra o
im pe di men to e, no 2º, con tra o le van ta men to dele, se, sen do in de fe ri do,
agra var de pe ti ção na for ma do § 12 do art. 14 do De cre to no 143, de 15 de
mar ço de 1842. 

Art. 120. Nos ou tros ca sos de im pe di men to ca be rá con tra as de ci -
sões do juiz o agra vo de pe ti ção, ou de ins tru men to, con for me a dis tân cia
do juiz ad quem. 

Art. 121. O ofi ci al do re gis tro terá mais um li vro, que po de rá ser
me nor que o dos ca sa men tos, mas de ve rá ser aber to e en cer ra do como este,
para o re gis tro dos edi ta is dos pro cla mas, na for ma do art. 6º. 

Art. 122. O juiz de paz per ce be rá, por as sis tir ao ca sa men to,
2$000, se for ce le bra do na casa das au diên ci as, é o do bro, além da con du ção,
se for fora. O ofi ci al do re gis tro per ce be rá me ta de da que le sa lá rio e a mes ma
con du ção por in te i ro, in clu í do no seu sa lá rio o cus to do ter mo do ca sa men to.
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Art. 123. Além da que le sa lá rio, o ofi ci al do re gis tro per ce be rá de
cada re gis tro dos ter mos la vra dos na con for mi da de do art. 35, das sen ten ças a
que se re fe rem os arts. 42 e 55, dos pre gões de edi ta is dos pro cla mas, das
cer ti dões de ha bi li ta ção dos con tra en tes ou da apre sen ta ção do im pe di men -
to, e das aver ba ções a que se re fe re o art. 116, por cada ato. 

Art. 124. Os de ma is atos do juiz de paz, ou do ofi ci al do re gis tro,
re la ti vos ao ca sa men to, que não es ti ve rem ta xa dos no re gi men to de cus tas,
ou no De cre to no 9.886, se rão grá tis, e os mes mos dos ar ti gos an te ce den tes
tam bém o se rão, no caso do art. 4º do re fe ri do de cre to. 

Art. 125. Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Pri me i ro
Fas cí cu lo. 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1889. Pág. 168.
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121.9 – PROMULGAÇÃO DO REGULAMENTO 
ELEITORAL – DECRETO Nº 200-A

(8 FEVEREIRO 1890) 

Oge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do 
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, re sol ve de cre tar que 

na ele i ção para de pu ta dos à Assem bléia Cons ti tu in te se ob ser vem as ins tru ções
cons tan tes do re gu la men to ane xo, as si na do pelo dr. Aris ti des da Sil ve i ra
Lobo, mi nis tro dos Ne gó ci os do Inte ri or. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 8 de fe ve re i ro de 1890;
2º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo.

Re gu la men to a que se re fe re o De cre to no 200-A, des ta data: 

DO ELEITORADO E DA SUA QUALIFICAÇÃO

Dis po si ção Pre li mi nar

A ele i ção para de pu ta dos à Assem bléia Cons ti tu in te da Re pú bli ca 
Fe de ral dos Esta dos Uni dos do Bra sil será fe i ta por no me a ção di re ta, em
que to ma rão par te to dos os ci da dãos bra si le i ros qua li fi ca dos ele i to res de
con for mi da de com o pre sen te de cre to re gu la men tar. 

CAPÍTULO I

Dos Ci da dãos Bra si le i ros

Art. 1º São ci da dãos bra si le i ros: 
I – To dos os que no Bra sil ti ve rem nas ci do, ain da que de pai de

ou tra na ção, sal vo se este re si dir na Re pú bli ca a ser vi ço de seu país. 



II – Os nas ci dos, no Bra sil, de pai de ou tra na ção a ser vi ço de seu 
país, si, quan do ma i o res ou eman ci pa dos con for me a lei bra si le i ra, de cla ra rem
que rer se guir a na ci o na li da de bra si le i ra. 

III – Os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,
nas ci dos em ou tra na ção, que vi e rem es ta be le cer do mi cí lio na Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Ou tros sim, os fi lhos de pais bra si le i ro e os ile gí -
ti mos de mãe bra si le i ra nas ci dos em ou tra na ção, ain da que aque le ou esta
te nha per di do os di re i tos de ci da dão bra si le i ro, se, de po is de sua ma i o ri da de
ou eman ci pa ção con for me a lei do país do seu nas ci men to, vi e rem es ta be le cer
do mi cí lio no Bra sil, ou de cla ra rem ace i tar a na ci o na li da de bra si le i ra. 

IV – Os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ve rem em ou tra na ção a
ser vi ço da Re pú bli ca, em bo ra não ve nham nela es ta be le cer do mi cí lio. 

V – Os fi lhos de ou tra na ção que se na tu ra li za rem bra si le i ros. 
VI – Os fi lhos de ou tra na ção que já re si di am no Bra sil no dia 15

de no vem bro de 1889, sal vo de cla ra ção em con trá rio fe i ta pe ran te a res pec -
ti va mu ni ci pa li da de, no pra zo de seis me ses da pu bli ca ção do de cre to da
gran de na tu ra li za ção (De cre to de 15 de de zem bro de 1889). 

VII – Os fi lhos de ou tra na ção que ti ve rem re si dên cia no Bra sil
du ran te dois anos, des de a data do re fe ri do de cre to, sal vo os que se ex clu í rem
des se di re i to me di an te de cla ra ção do art. 1º do mes mo. 

Art. 2º Per de a qua li da de de ci da dão bra si le i ro: 
I – O que se na tu ra li zar em ou tra na ção. 
II – O que, sem li cen ça do Go ver no Fe de ral, ace i tar em pre go que

im por te exer cí cio do po der pú bli co, pen são ou con de co ra ção de qual quer
go ver no de ou tra na ção. 

III – O que for de por ta do ou ba ni do, en quan to du ra rem os efe i tos
do ba ni men to ou de por ta ção. 

Art. 3º Sus pen de-se o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos: 
I – Por in ca pa ci da de men tal. 
II – Por sen ten ça con de na tó ria à pri são ou de gre do, en quan to

du ra rem os seus efe i tos. 

CAPÍTULO II

Dos Ele i to res

Art. 4º São ele i to res, e tem voto nas ele i ções: 
I – To dos os ci da dãos bra si le i ros na tos, no gozo dos seus di re i tos 

ci vis e po lí ti cos, que sou be rem ler e es cre ver (De cre to nº 6, de 19 de no vem bro
de 1889). 

II – To dos os ci da dãos bra si le i ros de cla ra dos tais pela na tu ra li za ção. 
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III – To dos os ci da dãos bra si le i ros de cla ra dos tais pelo de cre to
da gran de na tu ra li za ção. 

Art. 5º São ex clu í dos de vo tar: 
I – Os me no res de vin te e um anos, com ex ce ção dos ca sa dos,

dos ofi ci a is mi li ta res, dos ba cha réis for ma dos e dou to res, e dos clé ri gos de
or dens sa cras. 

II – Os fi lhos-fa mí li as, não sen do como tais con si de ra dos os ma i o res
de vin te e um anos, ain da que em com pa nhia do pai. 

III – As pra ças de pré do Exér ci to, da Arma da e dos cor pos po li ci a is, 
com ex ce ção das re for ma das. 

CAPÍTULO III

Da Qu a li fi ca ção Ele i to ral

Art. 6º A qua li fi ca ção dos ele i to res que têm de vo tar nos de pu ta dos 
á Assem bléia Cons ti tu in te será pre pa ra da em cada dis tri to da Re pú bli ca
por uma co mis são dis tri tal, e de fi ni ti va men te or ga ni za da nos mu ni cí pi os
por uma co mis são mu ni ci pal. 

I - Da Co mis são Dis tri tal

Art. 7º As co mis sões dis tri ta is se re u ni rão: 
– No Dis tri to Fe de ral, no Esta do do Rio de Ja ne i ro e no Esta do

de S. Pa u lo, no dia 7 de mar ço des te ano. 
– Nos es ta dos de Mi nas Ge ra is, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na, Rio

Gran de do Sul, Espí ri to San to, Ba hia, Ser gi pe, Ala go as, Per nam bu co, Pa ra í ba,
Rio Gran de do Nor te, Pi a uí, Ma ra nhão e Pará, no dia 7 de abril. 

– Nos es ta dos do Ma ra nhão, Go iás e Mato Gros so, no dia 21 de
abril. 

Estes pra zos, no caso de ne ces si da de, po de rão ser pror ro ga dos
pelo Go ver no. 

§ 1º Dez dias an tes des sa re u nião, o juiz de paz mais vo ta do do
dis tri to man da rá pu bli car por edi ta is, que se fi xa rão nos lu ga res mais pú bli cos, 
que se vai pro ce der à qua li fi ca ção dos ele i to res, de cla ran do o dia do seu
co me ço e con vi dan do os ci da dãos que se jul ga rem com di re i to a ser qua li fi -
ca dos a se apre sen ta rem pe ran te a co mis são, ou re que re rem pe ran te ela. 

Qu an do o juiz de paz com pe ten te de i xar por qual quer mo ti vo de 
fa zer a pu bli ca ção do edi tal pres cri to nes te ar ti go, o pri me i ro dos seus subs -
ti tu tos le ga is cum pri rá este de ver no pra zo de 24 ho ras, con ta das das 10 da
ma nhã do dia em que aque le juiz é obri ga do a pra ti car esse ato. 

Expi ra do o pra zo sem que a pu bli ca ção te nha sido fe i ta pelo dito 
subs ti tu to, cabe a qual quer dos ou tros de sem pe nhar ime di a ta men te o mes mo
de ver. 
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O tem po que as sim de cor rer até ao ato da pu bli ca ção não po de rá 
pre ju di car o dia mar ca do para a re u nião da co mis são e co me ço dos seus
tra ba lhos. 

Art. 8º As co mis sões dis tri ta is se rão com pos tas: 
a) do juiz de paz mais vo ta do do dis tri to, o qual será o seu pre si -

den te;
b) do sub de le ga do da pa ró quia; 
c) de um ci da dão com as qua li da des de ele i tor, re si den te no

dis tri to, no me a do pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia
Mu ni ci pal. 

Art. 9º O pre si den te da Câ ma ra ou da Inten dên cia Mu ni ci pal
no me a rá com a ne ces sá ria an te ce dên cia o ci da dão que ti ver de fa zer par te
da co mis são dis tri tal. 

Art. 10. No caso de fal ta ou im pe di men to do juiz de paz pre si -
den te da co mis são, será este subs ti tu í do su ces si va men te pe los seus ime di a tos 
em vo tos. 

§ 1º O juiz de paz mais vo ta do será sem pre o pre si den te da co -
mis são, es te ja ou não em exer cí cio, ou sus pen so por efe i to de pro nun cia em
cri me de res pon sa bi li da de. 

§ 2º No caso de não se apre sen tar o juiz de paz mais vo ta do a
pre si dir a co mis são, por es tar im pe di do, com pe tir-lhe-á to da via a pre si dên cia
des ta, des de que ces sar o seu im pe di men to. 

§ 3º No caso de ser a co mis são, pre si di da por ju í zes de paz subs -
ti tu tos, o que es ti ver na pre si dên cia ce de rá sem pre esta a qual quer dos seus
su pe ri o res em vo tos que se apre sen tar. 

§ 4º O sub de le ga do será subs ti tu í do pe los seus su plen tes le ga is. 
Art. 11. Na pri me i ra re u nião da co mis são, ela no me a rá dois ci da -

dãos que te nham as qua li da des de ele i tor, já para subs ti tu í rem o mem bro no -
me a do pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia em sua fal ta ou im pe di -
men to, já para fun ci o na rem efe ti va men te como mem bros da co mis são, se
esta o jul gar con ve ni en te ao ser vi ço ele i to ral. 

Art. 12. Estas subs ti tu i ções se fa rão, in de pen den te do avi so dos
im pe di dos ou de or dem pré via da au to ri da de su pe ri or, sem pre que de
qual quer modo cons tar aos subs ti tu tos a fal ta da que les a quem te nham de
subs ti tu ir. 

Do mes mo modo se pro ce de rá, quan do, ten do com pa re ci do no
pri me i ro dia, fal tar nos se guin tes, ou au sen tar-se em qual quer oca sião na
mar cha dos tra ba lhos da qua li fi ca ção al gum dos fun ci o ná ri os que fi zer par te
da co mis são. 

Art. 13. A co mis são se re u ni rá no lu gar de sig na do pelo pre si den te
da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal. 
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Se de po is da pu bli ca ção do edi tal ocor rer caso im pre vis to que
obs te à re u nião no lu gar de sig na do pelo pre si den te da Inten dên cia ou
Mu ni ci pa li da de, o juiz de paz es co lhe rá novo edi fí cio, co mu ni can do o fato
à co mis são por oca sião da pri me i ra re u nião, e fa zen do a trans fe rên cia; ou,
quan do pos sí vel, fará novo edi tal, pu bli can do o fato e a ra zão dele. 

Se du ran te os tra ba lhos da co mis são so bre vi er mo ti vo de for ça
ma i or que obri gue a mu dan ça do lu gar, à co mis são com pe ti rá de sig nar o
edi fí cio para o qual se trans fe ri rão os tra ba lhos. 

Pre ce de rá, po rém, a esta trans fe rên cia anún cio por edi tal, em
que se es pe ci fi que o mo ti vo dela. 

Na ata que se la vrar dos tra ba lhos se men ci o na rão es tas cir cuns -
tân ci as. 

Art. 14. O pre si den te da co mis são cha ma rá para ser vir nos tra ba lhos 
da mes ma o es cri vão de paz ou do sub de le ga do, as sim como os ofi ci a is de
jus ti ça que fo rem ne ces sá ri os; ou, se o jul gar con ve ni en te, po de rá no me ar
es cri vão ad hoc pes soa idô nea que sir va es pe ci al men te para os tra ba lhos da
qua li fi ca ção. 

Art. 15. O pre si den te da co mis são man da rá la vrar pelo es cri vão
uma ata de for ma ção dela, a qual será lan ça da em li vro es pe ci al e as si na da
pelo pre si den te e mais mem bros. 

Pa rá gra fo úni co. Esse li vro será aber to, en cer ra do, nu me ra do e
ru bri ca do em to das as suas fo lhas pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia. 

Art. 16. A co mis são ce le bra rá as suas ses sões em dias su ces si vos,
ex ce to aos do min gos, prin ci pi an do in va ri a vel men te às 10 ho ras da ma nhã e 
ter mi nan do às 4 da tar de, até se com ple ta rem 20 dias ao mais tar dar, con ta dos
do dia da sua ins ta la ção. 

Pa rá gra fo úni co. La vrar-se-á di a ri a men te a ata dos seus tra ba lhos. 

II – Do Pro ces so da Qu a li fi ca ção

Art. 17. Fe i ta a le i tu ra pú bli ca da ata, o pre si den te de cla ra rá em
voz alta que se vão ini ci ar ime di a ta men te os tra ba lhos da qua li fi ca ção dos
ci da dãos re si den tes no dis tri to, con vi dan do os ci da dãos pre sen tes a que
ve nham na mes ma oca sião se ha bi li tar ao alis ta men to. 

Art. 18. A co mis são com pre en de rá na lis ta ge ral dos ele i to res to dos
os ci da dãos a que se re fe re o art. 4º com bi na do com o art. 1º des te de cre to, e 
de i xa rá de alis tar os re fe ri dos no art. 5º com bi na do com os arts. 2º e 3º. 

Pa rá gra fo úni co. Fica en ten di do que se rão qua li fi ca dos os na tu ra is
de ou tro país, que já re si di am no Bra sil no dia 15 de no vem bro de 1889, que 
re u ni rem as qua li da des de ele i tor, uma vez que não cons te à co mis são que
nos ter mos do De cre to de 15 de de zem bro de 1889 de cla ra ram ter op ta do
pela sua na ci o na li da de. 
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Art. 19. Só na qua li fi ca ção do dis tri to em que ti ver re si dên cia ou
do mi cí lio po de rá ser in clu í do o ci da dão que re u nir as qua li da des de ele i tor.

§ 1º Para que se con si de re o ci da dão do mi ci li a do no dis tri to é
ne ces sá rio que nele re si da du ran te seis me ses ime di a ta men te an te ri o res ao
dia da qua li fi ca ção. 

§ 2º Os ci da dãos que re si di rem no dis tri to me nos tem po se rão
qua li fi ca dos no dis tri to em que dan tes re si di am. 

§ 3º Os ci da dãos que de novo se es ta be le ce rem no dis tri to, vin dos
de fora da Re pú bli ca ou de ou tro es ta do, qual quer que seja o tem po de re si -
dên cia na épo ca da qua li fi ca ção, se rão qua li fi ca dos, se mos tra rem âni mo de
ali fi xar re si dên cia. 

Art. 20. O dis tri to do do mi cí lio é aque le em que o ci da dão re si de
ha bi tu al men te. 

Pa rá gra fo úni co. Por do mi cí lio ou re si dên cia não se com pre en dem
os es cri tó ri os para o exer cí cio de qual quer pro fis são. 

Art. 21. A co mis são alis ta rá por co nhe ci men to pró prio os ci da dãos
que re u ni rem as qua li da des de ele i tor. 

Art. 22. O ci da dão que se jul gar nas con di ções le ga is de ser qua li -
fi ca do po de rá re que rer o seu alis ta men to à co mis são. 

Pa rá gra fo úni co. No caso de re que ri men to, a le tra da fir ma e
data lan ça da nes te será re co nhe ci da por qual quer es cri vão ou ta be lião. 

Art. 23. Po de rá tam bém o ci da dão com pa re cer pe ran te a co mis são
e re que rer ver bal men te o seu alis ta men to. 

Pa rá gra fo úni co. Nes te caso su je i tar-se-á a um rá pi do exa me a
que a co mis são in con ti nen ti sub me te rá, obri gan do-o a ler e es cre ver em sua
pre sen ça. 

Art. 24. Em to dos os ca sos em que a co mis são ig no rar ou ti ver
dú vi da se o ci da dão sabe ler ou es cre ver, con vi dá-lo-á a lan çar em uma fo lha
de pa pel, pe ran te ela, a data do dia, se gui da de sua as si na tu ra; ou pro ce de rá a
qual quer ou tro exa me, sem pre rá pi do, que jul gar con ve ni en te. 

Art. 25. No caso de la bo rar a co mis são em dú vi da so bre a ida de
le gal do ci da dão, po de rá exi gir do mes mo a pro va dela por qua is quer me i os
ad mis sí ve is em di re i to. 

Art. 26. Para a for ma ção das lis tas de qua li fi ca ção a co mis são
re qui si ta rá in for ma ções dos pá ro cos, e po de rá exi gi-las dos agen tes fis ca is
das ren das ge ra is dos es ta dos e mu ni cí pi os, e ain da de to das as au to ri da des 
e che fes de re par ti ções ad mi nis tra ti vas, ju di ciá ri as, po li ci a is, ci vis e mi li ta -
res, e de qua is quer ou tros em pre ga dos pú bli cos, e das pes so as que lhe ins -
pi ra rem con fi an ça. 

Pa rá gra fo úni co. Para isso po de rá pro ce der até a di li gên ci as
es pe ci a is. 

182 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 27. A lis ta ge ral da qua li fi ca ção será fe i ta por dis tri to de paz
e quar te i rão, e os no mes dos ele i to res se rão nu me ra dos su ces si va men te pela 
or dem na tu ral da nu me ra ção, de ven do o úl ti mo nú me ro mos trar o to tal dos
ele i to res. 

Pa rá gra fo úni co. Em fren te do nome de cada ele i tor se men ci o na rá
a sua ida de, ao me nos pro vá vel, fi li a ção, es ta do, pro fis são, do mi cí lio e data
da qua li fi ca ção; tudo con for me o Mo de lo nº 1. 

Art. 28. Fe i to o alis ta men to, será lan ça do no li vro de qua li fi ca ção, 
na com pe ten te ata as si na da pela co mis são.

Pa rá gra fo úni co. Dele se ex tra i rão duas có pi as no pra zo de três
dias: uma de las será re me ti da ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia
Mu ni ci pal e ou tra será afi xa da no edi fí cio em que se fi zer a qua li fi ca ção, em 
lu gar con ve ni en te e à vis ta de to dos. 

Art. 29. A có pia en vi a da ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên -
cia será acom pa nha da de duas re la ções: uma dos ci da dãos in clu í dos no alis ta -
men to fe i to em vir tu de da lei de 9 de ja ne i ro de 1881 que não ti ve rem sido
in clu í dos no novo alis ta men to, de con for mi da de com o art. 69 e seus pa rá -
gra fos das Dis po si ções Ge ra is des te de cre to, por ha ve rem per di do a ca pa ci -
da de po lí ti ca, fa le ci do ou mu da do de dis tri to, de cla ran do a data de sua
mor te ou sua nova re si dên cia. 

Pa rá gra fo úni co. Para isso po de rá a co mis são re qui si tar da au to -
ri da de com pe ten te in for ma ções ou cer ti dão. 

O mes mo dos ci da dãos que, ten do sido qua li fi ca dos, hou ve rem
du ran te o pe río do da qua li fi ca ção per di do esta qua li da de, de cla ran do em
se gui da o nome de cada um, o mo ti vo da per da, e in di can do-se os nú me ros
sob os qua is se acham ins cri tos na lis ta de qua li fi ca ção. 

Art. 30. O pre si den te da co mis são man da rá em se gui da pu bli car
por edi tal que os ci da dãos que se jul ga rem pre ju di ca dos pelo alis ta men to
po de rão apre sen tar suas re cla ma ções à co mis são mu ni ci pal no pra zo de
cin co dias a con tar da data do edi tal. 

Pa rá gra fo úni co. Du ran te vin te dias fica o pre si den te da co mis são
obri ga do a ins pe ci o nar se é con ser va da a lis ta afi xa da, bem como o edi tal,
fa zen do subs ti tui-los por có pia do li vro, no caso de de sa pa re ci men to. 

Art. 31. A re mes sa da có pia e mais pa péis do art. 29 e seus pa rá -
gra fos será fe i ta pelo cor re io sob re gis tro, por ofi ci al de jus ti ça ou por pes soa
de con fi an ça do pre si den te da co mis são, de modo que o mais tar dar até oito 
dias, con ta dos da que le em que se ti ver en cer ra do os tra ba lhos da mes ma,
se jam re ce bi dos pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia. Só no caso de
não ha ver no lu gar a agên cia de cor re io, ou de não po der ser fe i ta por este
no pra zo in di ca do a re fe ri da re mes sa, se re cor re rá a qual quer dos ou tros
me i os. 
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Pa rá gra fo úni co. O pre si den te da co mis são dis tri tal co mu ni ca rá
por ofí cio ao pre si den te da co mis são mu ni ci pal o en cer ra men to dos tra ba lhos,
bem como a re mes sa dos pa péis ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia. 

III - Da Co mis são Mu ni ci pal

Art. 32. Em to dos os mu ni cí pi os da Re pú bli ca ha ve rá co mis sões
mu ni ci pa is de re vi são para a or ga ni za ção de fi ni ti va da qua li fi ca ção dos ele i to res 
que têm de vo tar para de pu ta dos a Assem bléia Cons ti tu in te. 

Pa rá gra fo úni co. Essas co mis sões de ve rão re u nir-se dez dias de po is 
de en cer ra dos os tra ba lhos das co mis sões dis tri ta is. 

Art. 33. Essas co mis sões nas co mar cas ge ra is se rão com pos tas: 
a) do juiz mu ni ci pal do ter mo, como seu pre si den te; 
b) do pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal; 
c) do de le ga do de po lí cia. 
Pa rá gra fo úni co. Nas co mar cas es pe ci a is será a co mis são pre si di da

pelo subs ti tu to do juiz de di re i to, exer cen do este subs ti tu to em tudo o mais
as atri bu i ções con fe ri das por este de cre to aos ju í zes mu ni ci pa is. 

Nas co mar cas es pe ci a is que ti ve rem mais de um juiz de di re i to, a 
co mis são será pre si di da pelo subs ti tu to do juiz da pri me i ra vara. 

Art. 34. Na fal ta ou im pe di men to do juiz mu ni ci pal, será ele
subs ti tu í do pe los seus su plen tes le ga is. 

Na fal ta ou im pe di men to do pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal,
será ele subs ti tu í do pe los mais ve re a do res ou in ten den tes na or dem de sua
ele i ção ou no me a ção. 

Na fal ta ou im pe di men to do de le ga do de po lí cia, será ele subs ti -
tu í do pe los seus su plen tes na for ma le gal. 

Nas co mar cas es pe ci a is o subs ti tu to do juiz de di re i to será subs -
ti tu í do pe los mais subs ti tu tos como na or dem ju di ciá ria. 

Pa rá gra fo úni co. Onde hou ver mais de um de le ga do de po lí cia
cabe ao pri me i ro fa zer par te da co mis são. 

Art. 35. A co mis são mu ni ci pal re u nir-se-á na sede do mu ni cí pio,
na casa da Câ ma ra. 

Art. 36. O pre si den te da co mis são man da rá la vrar uma ata da
sua ins ta la ção, a qual será lan ça da em li vro es pe ci al e as si na da por ele e
mais mem bros. 

Pa rá gra fo úni co. Esse li vro será aber to, en cer ra do, nu me ra do e
ru bri ca do em to das as suas fo lhas pelo juiz de di re i to da co mar ca e em sua
fal ta pelo pre si den te da Inten dên cia. 

Art. 37. O pre si den te da co mis são cha ma rá para ser vir nos tra ba lhos 
des ta, o se cre tá rio da Câ ma ra ou Inten dên cia, as sim como os ofi ci a is de
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jus ti ça que fo rem ne ces sá ri os; ou, se jul gar con ve ni en te, po de rá no me ar
es cri vão ad hoc pes soa idô nea que sir va para os tra ba lhos. 

Art. 38. No mes mo dia da ins ta la ção da co mis são, o pre si den te
da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal lhe fará pre sen tes to das as có pi as das
lis tas de qua li fi ca ção e mais pa péis que lhe ti ve rem sido re me ti dos pe las
co mis sões dis tri ta is, nos ter mos do art. 28.

Pa rá gra fo úni co. O pre si den te da Inten dên cia pas sa rá re ci bo dos
pa péis que lhe ti ve rem sido en vi a dos, com de cla ra ção do dia do re ce bi men to. 

Qu an do, até ao úl ti mo dia do pra zo do art. 31, não re ce ber o pre si -
den te da Câ ma ra ou Inten dên cia es ses pa péis, ime di a ta men te os re cla ma rá
do pre si den te da co mis são dis tri tal. 

Se não re ce bê-los com ple tos, ime di a ta men te re cla ma rá os que
fal ta rem. 

Se em al gum de les en con trar ví cio, cha ma rá na mes ma oca sião
duas tes te mu nhas que ve ri fi quem o fato, e pro ce de rá a auto de cor po de de li to 
com pe ri tos. 

Ou tros sim, quan do achar vi o la do o in vó lu cro dos li vros e pa péis,
ou sus pe i tar que o fo ram, pro ce de rá do mes mo modo. 

Art. 39. A co mis são ce le bra rá suas ses sões, que se rão pú bli cas,
em dias su ces si vos, ex ce to aos do min gos, prin ci pi an do in va ri a vel men te
seus tra ba lhos às 10 ho ras da ma nhã e ter mi nan do às 4 da tar de, até se
com ple ta rem vin te dias, a con tar da sua ins ta la ção, de ven do la vrar di a ri a -
men te a ata de seus tra ba lhos. 

Art. 40. São atri bu i ções da co mis são mu ni ci pal: 
I – Re ver as lis tas de qua li fi ca ção cu jas có pi as lhe fo rem re me ti das

pe las co mis sões dis tri ta is, po den do eli mi nar os ci da dãos que jul gar não te rem
as qua li da des de ele i tor, de con for mi da de com os ar ti gos res pec ti vos des te
de cre to. 

II – Ou vir e de ci dir to das as que i xas, de nún ci as e re cla ma ções
que lhe fo rem apre sen ta das con tra as qua li fi ca ções dis tri ta is nos dez pri me i ros 
dias de seus tra ba lhos. 

§ 1º As que i xas, de nún ci as e re cla ma ções a que se re fe re este ar ti go, 
e que qual quer ci da dão po de rá apre sen tar, se rão re ce bi das por es cri to as si -
na do pelo re cla man te, e se as acom pa nha rem do cu men tos, o pre si den te da
co mis são pas sa rá re ci bo des tes, sen do pe di do. 

Antes de as de ci dir, po de rá a co mis são re qui si tar para seu es cla -
re ci men to os pre ci sos do cu men tos e in for ma ções, e re ce be rá qua is quer
con tes ta ções, que se rão opos tas por es cri to e as si na das pe los ci da dãos que
as apre sen ta rem. 

§ 2º As co mis sões mu ni ci pa is não po de rão re ce ber re que ri men to
de pre ten den te a ser alis ta do que não te nha sido su je i to à de li be ra ção da
co mis são dis tri tal. 
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Art. 41. Para a efe ti vi da de das atri bu i ções de que tra ta o ar ti go
an te ce den te, po de rá a co mis são exi gir in for ma ções dos fun ci o ná ri os re fe ri dos
no art. 26, e ain da obtê-las das pes so as que lhe ins pi ra rem con fi an ça, po den do
para isso pro ce der a di li gên ci as es pe ci a is. 

Art. 42. Fin dos os vin te dias de que tra ta o art. 39, a co mis são
en cer ra rá seus tra ba lhos, la vran do a com pe ten te ata, de cla ran do os no mes
dos ele i to res que fo ram no va men te qua li fi ca dos, as re cla ma ções que fo ram
ou não aten di das, e as eli mi na ções que se fi ze ram nas lis tas das co mis sões
dis tri ta is. 

Pa rá gra fo úni co. Se o ter mo dos 20 dias ti ver lu gar em do min go,
o en cer ra men to será no dia ime di a to. 

Art. 43. O alis ta men to ge ral dos ci da dãos qua li fi ca dos será lan ça do
no li vro das atas, por dis tri to de paz, e quar te i rão, por or dem al fa bé ti ca em
cada quar te i rão, e com os no mes dos ele i to res nu me ra dos su ces si va men te
pela or dem na tu ral, con for me o art. 27. 

Art. 44. Con clu í do as sim o alis ta men to, o pre si den te da co mis são 
o fará pú bli co, pela im pren sa, se hou ver e for pos sí vel; e por edi tal afi xa do
em lu gar pú bli co, no qual se de cla ra rá que os in te res sa dos po de rão re cor rer 
para o juiz de di re i to du ran te o pra zo de dez dias. 

Art. 45. Do alis ta men to se ex tra i rão três có pi as as si na das pela
co mis são, das qua is uma será re me ti da para o mi nis tro do Inte ri or na ca pi tal
fe de ral, ou tra para o go ver na dor do res pec ti vo es ta do, e ou tra afi xa da na
casa da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, em lu gar con ve ni en te e à vis ta
de to dos. 

Pa rá gra fo úni co. No Dis tri to Fe de ral ou mu ni cí pio ne u tro se ex tra i -
rão ape nas duas có pi as: uma que será re me ti da ao mi nis tro do Inte ri or, e
ou tra que será afi xa da na for ma des te ar ti go. 

Art. 46. De po is de ex tra í das as có pi as de que tra ta o ar ti go an te -
ce den te, fi ca rá o li vro das atas em po der do se cre tá rio da Câ ma ra ou Inten -
dên cia Mu ni ci pal, que é obri ga do a de i xá-lo ver por qual quer pes soa, te nha
ou não in te res se, e a pas sar, in de pen den te de des pa cho, as cer ti dões po si ti -
vas ou ne ga ti vas que lhe fo rem pe di das. 

CAPÍTULO IV

Dos Re cur sos

Art. 47. Das de li be ra ções da co mis são mu ni ci pal, ex clu in do ci da dãos 
do alis ta men to dos ele i to res, ha ve rá re cur so para o juiz de di re i to da res -
pec ti va co mar ca. 

Pa rá gra fo úni co. Nas co mar cas es pe ci a is que ti ve rem mais de
um juiz de di re i to, o re cur so será in ter pos to para qual quer dos ju í zes de
di re i to à es co lha do re cor ren te. 
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Art. 48. Este re cur so não terá efe i to sus pen si vo, e será apre sen ta do
à au to ri da de su pe ri or no pra zo de dez dias a con tar-se do da sua in ter po si ção. 

Art. 49. Pode re cor rer: 
I – Todo o ci da dão ex clu í do do alis ta men to. 
II – Qu al quer ele i tor do mu ni cí pio, no caso de ex clu são in de vi da.
§ 1º O re cur so que com pe te a qual quer ele i tor no caso do no 2

des te ar ti go não fica pre ju di ca do pelo fato de já ha ver re cur so in ter pos to
por ou tro ele i tor so bre a mes ma ex clu são. 

§ 2º Em qual quer dos ca sos des te ar ti go cada re cur so se re fe ri rá
so men te a um in di ví duo. 

Art. 50. O re cur so será in ter pos to por qual quer das for mas se -
guin tes: 

a) Por meio de re que ri men to di ri gi do ao juiz de di re i to, as si na do 
pelo re cor ren te ou seu es pe ci al pro cu ra dor; 

b) Por ter mo la vra do por qual quer ta be lião em seu li vro de no tas,
in de pen den te de des pa cho. 

Art. 51. Inter pos to o re cur so pela for ma aci ma, o re cor ren te, den tro
do pra zo des te de cre to, com o ter mo la vra do em seu re que ri men to que lhe
será en tre gue, ou com uma có pia do ter mo la vra do pelo ta be lião, ale ga rá as
ra zões e jun ta rá os do cu men tos que en ten der se rem a bem de seu di re i to. 

Art. 52. Apre sen ta do o re cur so ao juiz de di re i to, será jul ga do no
pra zo de 10 dias a con tar-se do dia da apre sen ta ção. 

Fin do este pra zo sem de ci são, en ten der-se-á con ce di do o pro vi -
men to ao re cur so. 

Art. 53. De ci di do o re cur so pelo juiz de di re i to, será en tre gue à
par te caso não te nha dado pro vi men to. 

§ 1º No caso con trá rio, o juiz de di re i to re me tê-lo-á ao pre si den te 
da co mis são mu ni ci pal para o de vi do cum pri men to, de ven do este acu sar o
re ce bi men to. 

§ 2º No caso da se gun da par te do art. 52, o juiz de di re i to tam bém
re me te rá o re cur so ao pre si den te da co mis são mu ni ci pal. 

Art. 54. O juiz pu bli ca rá em se gui da uma re la ção dos re cur sos a
que hou ver dado pro vi men to, e ou tra dos que hou ver in de fe ri do. 

Esta pu bli ca ção se fará pela im pren sa, onde hou ver, e sem pre
por edi tal, na sede da co mar ca, e tam bém na de to dos os ter mos, quan do se
tra tar de co mar ca que se com po nha de mais de um ter mo. 

Art. 55. Co nhe ci do o re sul ta do de to dos os re cur sos pela pu bli ca ção 
cons tan te do ar ti go an te ce den te, a co mis são mu ni ci pal re u nir-se-á de novo
para or ga ni zar de fi ni ti va men te o alis ta men to. 
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Pa rá gra fo úni co. Esse tra ba lho de ve rá fi car con clu í do den tro do
pra zo im pror ro gá vel de cin co dias. 

Art. 56. Con clu í do de fi ni ti va men te o alis ta men to, será re gis tra do 
pelo se cre tá rio da Câ ma ra Mu ni ci pal em um li vro es pe ci al aber to, nu me ra do, 
ru bri ca do e en cer ra do pelo juiz de di re i to ou pelo pre si den te da Inten dên -
cia ou Câ ma ra Mu ni ci pal na fal ta da que le. 

Art. 57. Da lis ta dos ci da dãos in clu í dos em grão de re cur so se
ex tra i rão có pi as, que se rão re me ti das pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten -
dên cia, na for ma do art. 45.

CAPÍTULO V

Dos Tí tu los dos Ele i to res

Art. 58. A to dos os ci da dãos in clu í dos no alis ta men to, à ex ce ção
dos já ti tu la dos em vir tu de do De cre to nº 3.029, de 9 de ja ne i ro de 1881,
se rão con fe ri dos tí tu los pelo modo de cla ra dos nos ar ti gos se guin tes, e pelo
Mo de lo nº 2. 

Pa rá gra fo úni co. Os ci da dãos de que tra ta a ex ce ção des te ar ti go
só se rão ad mi ti dos a vo tar exi bin do os tí tu los que já pos su em. 

Art. 59. Os tí tu los de ele i to res ex tra í dos dos li vros de ta lões,
se gun do o mo de lo jun to, se rão as si na dos pelo pre si den te da Inten dên cia ou 
da Câ ma ra Mu ni ci pal, ou, em sua fal ta ou im pe di men to, por seu subs ti tu to
le gal. 

Pa rá gra fo úni co. Con te rão: in di ca ção do es ta do, co mar ca, mu ni -
cí pio, dis tri to de paz e quar te i rão a que per ten cer o ele i tor; seu nome, ida de, 
fi li a ção, es ta do, pro fis são, do mi cí lio, e o nú me ro e data do alis ta men to. 

Art. 60. Os ta lões cor res pon den tes aos tí tu los se rão ru bri ca dos
pelo pre si den te da Inten dên cia ou Câ ma ra Mu ni ci pal; e nele se es cre ve rão o 
nú me ro de or dem no alis ta men to de ele i to res e o do tí tu lo, e o nome do ele i tor 
de cla ran do o dis tri to de paz a que per ten cer. 

Art. 61. Ime di a ta men te e ao mais tar dar no pra zo de qua ren ta e
oito ho ras de po is de ter re ce bi do os tí tu los, o pre si den te da Câ ma ra ou
Inten dên cia con vi da rá por edi ta is pu bli ca dos em to dos os dis tri tos de paz,
os ele i to res com pre en di dos no alis ta men to, para, na se cre ta ria da Câ ma ra
ou Inten dên cia, re ce be rem das mãos do se cre tá rio seus tí tu los até ao dia da
ele i ção. 

Pa rá gra fo úni co. Em todo caso o ci da dão po de rá em qual quer
tem po re cla mar e re ce ber o seu tí tu lo. 

Art. 62. Esses tí tu los de ve rão es tar na se cre ta ria pelo me nos
quin ze dias an tes da ele i ção. 
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Art. 63. Os tí tu los se rão en tre gues aos pró pri os ele i to res ou aos
seus es pe ci a is pro cu ra do res; e o pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia
Mu ni ci pal exi gi rá o com pe ten te re ci bo. 

Pa rá gra fo úni co. No caso de não po der o ele i tor as si nar o re ci bo,
será ad mi ti do a fazê-lo ou trem por ele in di ca do. 

Art. 64. O ele i tor que ti ver per di do o seu tí tu lo, ou de qual quer
for ma o hou ver inu ti li za do, po de rá re que rer ou tro que lhe será en tre gue
com a de cla ra ção de ser se gun da via. 

Pa rá gra fo úni co. A mes ma de cla ra ção se fará no ta lão do qual se
ti ver ex tra í do o tí tu lo subs ti tu í do pelo novo; e no ta lão de que for este ex tra í do. 

Art. 65. Tam bém no caso de ve ri fi car-se erro no tí tu lo de al gum
ele i tor será pas sa do a este novo tí tu lo, pro ce den do-se na for ma do ar ti go
an te ri or. 

Pa rá gra fo úni co. Os tí tu los que nos ter mos des te ar ti go fo rem
subs ti tu í dos por no vos se rão re co lhi dos e ar qui va dos na se cre ta ria da
Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, fa zen do-se nos mes mos a de cla ra ção do
mo ti vo da subs ti tu i ção. 

Art. 66. Qu an do o pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia re cu sar
ou de mo rar, por qual quer mo ti vo, a as si na tu ra do tí tu lo e a re mes sa ao
se cre tá rio, o ele i tor re que rer ao juiz pre si den te da Co mis são mu ni ci pal que
o tí tu lo lhe seja en tre gue. 

Pa rá gra fo úni co. O juiz mu ni ci pal or de na rá in con ti nen ti a en tre ga 
do tí tu lo, as si nan do-o nes te caso. 

CAPÍTULO VI

Dis po si ções Pe na is

Art. 67. Além das pe nas em que in cor re rem, de con for mi da de
com o có di go cri mi nal, se rão mul ta dos ad mi nis tra ti va men te quan do, na
par te que lhes to car, se mos tra rem omis sos ou trans gre di rem as dis po si ções 
do pre sen te re gu la men to: 

§ 1º Pelo go ver na dor nos es ta dos e pelo mi nis tro do Inte ri or no
Dis tri to Fe de ral: 

I – O juiz de di re i to, na quan tia de tre zen tos a se is cen tos mil-réis;
II – Os pre si den tes das co mis sões mu ni ci pa is, na quan tia de

du zen tos a qua tro cen tos mil-réis; 
III – As Câ ma ras ou Inten dên ci as Mu ni ci pa is, re par ti da men te

pe los seus mem bros em exer cí cio, na quan tia de qua tro cen tos a oi to cen tos
mil-réis; 

IV – O pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, na
quan tia de du zen tos a qua tro cen tos mil-réis; 
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V – As co mis sões dis tri ta is e mu ni ci pa is, na quan tia de tre zen tos
a se is cen tos mil-réis re par ti da men te pe los seus mem bros; 

VI – Os ci da dãos que por este re gu la men to fo rem cha ma dos a
fa zer par te das co mis sões dis tri ta is ou mu ni ci pa is, e se re cu sa rem sem
mo ti vo jus ti fi ca ti vo, na quan tia de cem a du zen tos mil-réis. 

§ 2º Pe las co mis sões dis tri ta is e mu ni ci pa is: 
I – Os mem bros das mes mas que sem mo ti vo jus ti fi ca ti vo se

au sen ta rem, não com pa re ce rem ou de i xa rem de as si nar as atas, na quan tia
de cem a cen to e cin qüen ta mil-réis; 

II – Os fun ci o ná ri os e em pre ga dos pú bli cos que de i xa rem de
pres tar as in for ma ções que fo rem exi gi das para o alis ta men to dos ele i to res,
na quan tia de cin qüen ta a cem mil-réis. 

§ 3º Pe las co mis sões dis tri ta is: 
Os es cri vães de paz e ofi ci a is de jus ti ça cha ma dos para qual quer

ser vi ço, em vir tu de des te re gu la men to, na quan tia de vin te a trin ta mil-réis. 
§ 4º Pe las co mis sões mu ni ci pa is: 
O se cre tá rio da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal e os ofi ci a is de 

jus ti ça cha ma dos para qual quer ser vi ço, em vir tu de des te re gu la men to, na
quan tia de vin te a qua ren ta mil-réis. 

Art. 68. As mul tas co bra das de con for mi da de com este re gu la -
men to o se rão exe cu ti va men te e fa rão par te da ren da mu ni ci pal do ter mo
em que re si dir a pes soa mul ta da, para o que se rão fe i tas as co mu ni ca ções
ne ces sá ri as ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal. 

CAPÍTULO VII

Dis po si ções Ge ra is

Art. 69. Os ci da dãos atu al men te alis ta dos ele i to res, em vir tu de
da lei de 9 de ja ne i ro de 1881, se rão in clu í dos ex of fi cio no alis ta men to ele i to ral
pe las co mis sões dis tri ta is e mu ni ci pa is, sal vo se ti ve rem per di dos a ca pa ci -
da de po lí ti ca, fa le ci do ou mu da do de do mi cí lio para mu ni cí pio ou país
di fe ren te. 

§ 1º No pri me i ro des tes ca sos, a eli mi na ção não pode ter lu gar
se não em vir tu de de re que ri men to de al gum ci da dão e de pro va com ple ta,
por este pro du zi da, de ha ver per di do o alis ta do a ca pa ci da de po lí ti ca, por
ter-se na tu ra li za do em ou tro país, ou ter ace i ta do, sem li cen ça do Go ver no
Fe de ral, em pre go, pen são ou con de co ra ção de qual quer go ver no es tran ge i ro. 

Esta pro va con sis ti rá em cer ti dão au tên ti ca de qual quer dos
di tos fa tos, ou sen ten ça pro fe ri da pelo juiz de di re i to da co mar ca em pro -
ces so re gu lar, ins ta u ra do com ci ta ção pes so al do ci da dão cuja eli mi na ção se
re que rer, quan do se achar em lu gar co nhe ci do; e, em todo caso, com ci ta ção 
por edi tal de qua is quer ter ce i ros in te res sa dos. 
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§ 2º A co mis são não qua li fi ca rá os ba ni dos e de por ta dos por
de cre to do go ver no da Re pú bli ca. 

§ 3º Nos ou tros dois ca sos re fe ri dos nes te ar ti go a eli mi na ção
po de rá ser fe i ta ex of fi cio pela co mis são mu ni ci pal; no caso de mor te, só à
vis ta de cer ti dão de óbi to que lhe for apre sen ta da, ou que ela hou ver re qui si -
ta do da au to ri da de ou re par ti ção com pe ten te; e no de mu dan ça de do mi cí lio,
pelo co nhe ci men to que a co mis são ti ver do fato, ou pe las in for ma ções que
lhe fo rem da das, e no ter ce i ro caso pelo que se acha pre vis to na lei de 1831.

Art. 70. Os re que ri men tos e qua is quer do cu men tos que fo rem
apre sen ta dos às au to ri da des ele i to ra is re fe ren tes ao alis ta men to e re cur sos,
se rão isen tos de selo e de qua is quer ou tros di re i tos. 

Pa rá gra fo úni co. Os emo lu men tos dos es cri vães, ta be liães e mais
fun ci o ná ri os se rão pa gos pela me ta de, de con for mi da de com os seus re gi -
men tos. 

Art. 71. As Câ ma ras ou Inten dên ci as Mu ni ci pa is for ne ce rão os
li vros ne ces sá ri os para os tra ba lhos do alis ta men to dos ele i to res, e os de ta lões, 
de ven do es tes con ter im pres sos os tí tu los dos ele i to res; bem como for ne ce -
rão os mais ob je tos e fa rão as des pe sas que fo rem ne ces sá ri as. 

Pa rá gra fo úni co. A sua im por tân cia será paga pelo go ver no do
res pec ti vo es ta do, quan do as Câ ma ras ou Inten dên ci as não pu de rem sa tis -
fa zê-las. 

Art. 72 Qu al quer mem bro das co mis sões dis tri ta is ou mu ni ci pa is 
pode as si nar a ata com a de cla ra ção de ven ci do, ex pon do su cin ta men te as
ra zões em que fir mar o seu voto, bem como re pre sen tar con tra as de ci sões
que lhe não pa re ce rem jus tas, e fa zer as de cla ra ções que jul gar con ve ni en tes. 

Art. 73. Qu an do al gum dos mem bros das co mis sões de i xar de
as si nar a ata, po de rá pres cin dir-se des ta for ma li da de, de cla ran do-se nela o
nome do mem bro da co mis são que a não as si nou e o mo ti vo. 

Art. 74. Qu al quer de li be ra ção que se haja de to mar an tes de
cons ti tu í das as co mis sões per ten ce ao res pec ti vo pre si den te; com pe tin do à
co mis são as que se hou ve rem de to mar de po is de or ga ni za da. 

Art. 75. As de nún ci as, que i xas e re cla ma ções con tra a qua li fi ca ção
só se rão ad mi ti das as si na das, e quan do fo rem acom pa nha das de do cu men tos
jus ti fi ca ti vos. 

Art. 76. Não po de rão es tar com ar mas as pes so as que as sis ti rem
aos tra ba lhos ele i to ra is. 

Art. 77. A po lí cia das ses sões com pe ti rá ex clu si va men te aos
pre si den tes das co mis sões, que de ve rão exi gir a ma i or or dem das pes so as
pre sen tes, po den do fa zer re ti rar de au to ri da de pró pria, ou por meio de for ça
que re qui si ta rão, to das aque las que de qual quer modo per tur ba rem a mar cha
e so le ni da de dos tra ba lhos. 
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Art. 78. É ab so lu ta men te pro i bi da a pre sen ça de tro pa, ou qual quer 
ou tra os ten ta ção de for ça mi li tar du ran te os tra ba lhos ele i to ra is a uma
dis tân cia me nor de qua tro qui lô me tros do lu gar em que se fi zer a qua li fi ca ção
ou re vi são. 

Sal va-se o caso de per tur ba ção da or dem pú bli ca, de ven do en tão 
ser a for ça re qui si ta da por es cri to as si na do pelo pre si den te e mais mem bros 
das co mis sões. 

Art. 79. O tra ba lho ele i to ral pre fe re a qual quer ou tro ser vi ço
pú bli co.

Art. 80. Fi cam re vo ga das to das as dis po si ções em con trá rio. 
Rio de Ja ne i ro, 8 de fe ve re i ro de 1890. – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. I. Se na do 
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 364-374.
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122 
PASTORAL COLETIVA DO EPISCOPADO BRASILEIRO

(19 MARÇO 1890) 

Oe pis co pa do bra si le i ro, ao cle ro e aos fiéis da igre ja do Bra sil.
O ar ce bis po me tro po li ta no pri maz e mais bis pos bra si le i ros ao

       cle ro e fiéis da igre ja do Bra sil, sa ú de, paz, bên ção e sal va ção
com Nos so Se nhor Je sus Cris to.

Melindrosa cheia de perigos, de imensas conseqüências para o
futuro, dignos cooperadores e filhos muito amados, é a crise, que, neste
revolto período de sua História, vai atravessando nossa pátria. Crise para a
vida ou para a morte. Para a vida, se todo o nosso progresso social for baseado 
na religião; para a morte se o não for. Acabamos de assistir a um espetáculo 
que assombrou o universo; a um desses acontecimentos pelos quais dá o
Altíssimo, quando lhe apraz, lições tremendas aos povos e aos reis; um trono
afundado de repente no abismo que princípios dissolventes, medrados à
sua sombra, em poucos anos lhe cavaram! Desapareceu o trono… E o altar?
O altar está em pé, amparado pela fé do povo e pelo poder de Deus. O altar
está em pé, todo embalsamado com a dor do Sacrifício, sustentando o
Tabernáculo, onde está o Tesouro dos Tesouros, o que há mais puro no
Cristianismo, centro radioso donde brotem incessantemente as enchentes
da vida, da misericórdia, da salvação; os confortos, as luzes, as graças que
santificam as almas, as influências divinas e misteriosas que fundam a
família que dão esposos, pais, filhos, ornamento, forças e glória da própria
sociedade civil. O altar está em pé. E a honra desta nossa nação é tê-lo sempre
mantido assim. E é de junto desse altar, abraçados com ele protegendo-o com
os nossos peitos contra os ausos temerários de quem quer que o queira
profanar ou derruir; é de junto desse altar sobre o qual se encontram e se
confundem a prece humilde do homem e a bondade infinita de Deus, e em
torno do qual a justiça e a paz se osculam fraternalmente; é de junto desse
altar, penhor de união, de bênção e de prosperidade para todos os povos
cultos e pelo qual, assim como pelo lar, combatiam com gentilezas de valor



os nossos maiores pro aris et focis, é daqui, do altar sagrado da religião, que
vamos dizer a esta nossa querida nação a verdade que pode e há de salvar. 

A ca u sa que de fen de mos, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to
ama dos, não pre ci sa men te a da nos sa fé ca tó li ca como tal, é a ca u sa da re li gião,
é a ca u sa de Deus. Qu e re mos que a so ci e da de bra si le i ra toda in te i ra,
com pre en di da sua par te di ri gen te, res pe i te a re li gião, ame a re li gião, não se
se pa re da re li gião, an tes em seus atos pú bli cos ou pri va dos, se ins pi re nos
di ta mes sa gra dos que ela im põe à cons ciên cia. Qu e re mos os in di ví du os, as
fa mí li as, a so ci e da de, ob ser van do fi el men te o de cá lo go, ob ser vân cia que,
se gun do o gran de eco no mis ta Le Play e sua sá bia es co la, é o se gre do da
es ta bi li da de e do bem-es tar das fa mí li as, da re ge ne ra ção das ra ças, da hon ra
e es plen dor dos gran des po vos prós pe ros. Se nos di ri gi mos a vós por meio
de uma car ta co le ti va, se nos sa pa la vra re ves te tão ex tra or di ná ria so le ni da de, 
é por que de se ja mos cha mar mais for te men te a vos sa aten ção para a si tu a ção
atu al de nos so país e de tan tos ou tros em re la ção à re li gião, si tu a ção que
nun ca foi tão gra ve e tão pe ja da de ame a ças. 

Qu an do um pe ri go ma i or se anun cia imi nen te, as sen ti ne las pos tas
por Deus so bre a casa de Isra el de vem re for çar a voz e cla mar to das jun tas:
Aler ta! É que, com efe i to, como ob ser va um ilus tre pre la do, a luta em pe nha da
hoje no mun do che ga a es tes dois ter mos, que mu i tos ho mens, pre o cu pa dos 
por ques tões se cun dá ri as de or dem eco nô mi ca ou po lí ti ca, não têm ain da
as saz com pre en di do. Tra ta-se de sa ber se a so ci e da de mo der na, nas ci da do
Evan ge lho, fi ca rá cris tã ou se ela ces sa rá de o ser para ser subs ti tu í da por
uma so ci e da de don de o nome de Deus e o de Nos so Se nhor Je sus Cris to se rão
ba ni dos. Di ze mos a so ci e da de por que a ques tão não é ques tão par ti cu lar ao
nos so país; é co lo ca da de ma ne i ra mais ou me nos ex pres sa para to das as
na ções. 

“Vós co nhe ce is os tem pos atu a is”, diz-nos Leão XIII no preâm -
bu lo de uma de suas es tu pen das en cí cli cas, “tem pos tão ca la mi to sos para a
so ci e da de cris tã como os não hou ve nun ca. Ve mos a fé, prin cí pio de to das
as vir tu des, pe re cer em um gran de nú me ro; res fri ar-se a ca ri da de; a mo ci -
da de cres cer sob a in fluên cia de dou tri nas e cos tu mes per ver sos; a igre ja de
Je sus Cris to ata ca da de to dos os la dos pela as tú cia e pela vi o lên cia; guer ra
en car ni ça da con tra o so be ra no pon tí fi ce; os fun da men tos da re li gião aba la -
dos com au dá cia que vai cres cen do to dos os dias. Em que abis mo es ta mos
já ca í dos, qua is pro je tos se es tão agi tan do nos es pí ri tos, sabe-se de ma is para 
que seja pre ci so ex pli cá-lo.” Fiel às suas tra di ções, ten do até aqui de fen di do 
sem pre co ra jo sa men te a ca u sa sa gra da, con fi a da à sua tu te la, não há de o
epis co pa do bra si le i ro fal tar des ta vez ao seu de ver. Qu an do no i te tem pes tu o sa 
ne gre ja so bre as on das, o ve lho pes ca dor acen de em cima dos ar re ci fes da
pra ia de sa bri ga da um fogo sal va dor. Não é em ver da de um fa rol, de lu zes
cam bi an tes, pro dí gio da in dús tria, a pro je tar mu i to ao lon ge so bre a so li dão 
dos ma res seus es plên di dos cla rões; é um fogo hu mil de, ape nas su fi ci en te
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para apon tar o por to de sal va men to aos en tes que ri dos que na que las ho ras
ca la das e te me ro sas na ve gam. Nós fa re mos como o mo des to pes ca dor:
acen de re mos o nos so fogo pre ci sa men te no lu gar que ame a ça na u frá gio; e o 
acen de mos por amor, por amor dos que go ver nam, por amor dos que são
go ver na dos; para que este Bra sil não se tor ne uma ter ra mal di ta de Deus,
uma na ção que ele que bre como se que bra um vaso de ar gi la; para que não
sir va a nos sa que ri da pá tria de exem plo, ain da uma vez na His tó ria do
mun do, de como de cai e aca ba des gra ça do um povo des cren te, um povo de 
que se ba niu o res pe i to e o cul to da Di vin da de.

Que será de ti, co i ta do e que ri do povo do Bra sil; se além de tudo
te rou bam tam bém a tua fé, e fi cas sem Deus, sem Deus na fa mí lia, sem
Deus na es co la, sem Deus no go ver no e nas re par ti ções pú bli cas, sem Deus
nos úl ti mos mo men tos da vida, e até na mor te e na se pul tu ra sem Deus!
Será pos sí vel! Bas ta, que te não há de su ce der ta ma nha des gra ça! Povo ca tó li co,
tu ou vi rás a voz de teus pas to res, que só se ins pi rem no vivo de se jo de
sal var-te. E pri me i ra men te, que se há de pen sar des sa se pa ra ção da igre ja e
do Esta do, que in fe liz men te está con su ma da en tre nós pelo de cre to do
go ver no pro vi só rio de ja ne i ro do cor ren te ano? É por ven tu ra, em si, boa e
deve ser ace i ta e apla u di da por nós ca tó li cos? Em se gun do lu gar, que ha ve -
mos de pen sar do de cre to en quan to fran que ia li ber da de a to dos os cul tos?
Em ter ce i ro lu gar, en fim, que te mos de fa zer os ca tó li cos do Bra sil em face
da nova si tu a ção cri a da à nos sa igre ja? Aju de-nos a gra ça di vi na para que fi -
quem es tes três pon tos bem acla ra dos. 

– I –

É fato ates ta do, como já vi mos pela lu mi no sa pa la vra de Leão
XIII, e de tal mag ni tu de, de tal al can ce e gra vi da de, que nun ca pa de ce rá por 
mu i to pro pos to e me di ta do: o es pí ri to hu ma no, dig nos co o pe ra do res e fi lhos
mu i to ama dos, pa re ce nes tes úl ti mos tem pos pos su í do de ex tra or di ná ria
ver ti gem, e flu tua in cer to ao ven to das mais ex tra va gan tes dou tri nas. Nun ca
se viu mo vi men to se me lhan te des de a ori gem do Cris ti a nis mo. Uma ne ga ção
uni ver sal ten de a pre ci pi tar no abis mo da apos ta sia in di ví du os e na ções. A
re li gião ca tó li ca ma i or men te é alvo pri má rio de to dos os ata ques da im pi e -
da de mo der na. Em nome dos prin cí pi os de uma fal sa ciên cia, que veio
subs ti tu ir a gar ga lha da, já mu i to de sa cre di ta da, com o in fa me Vol ta i re
es car ne cia de quan to há mais sa gra do, ne gam-se os di vi nos fun da men tos
da nos sa au gus ta re li gião, des men tem-se os seus li vros san tos, im pug nam-se
os seus dog mas, de tur pa-se a sua mo ral, ca lu nia-se a sua his tó ria, me nos -
pre zam-se os seus sa cra men tos, dá-se ri dí cu la ori gem ao seu cul to; co brem
de bal dões os seus sa cer do tes, con tes tam os seus ser vi ços, cer ce i am a sua
li ber da de de ação, des po jam e apri si o nam o seu che fe su pre mo, e, sob o
nome que se pre ten de tor nar odi o so, de “cle ri ca lis mo”, apon tam-na como a
mais te me ro sa ini mi ga, de que cum pre a todo cus to pre ca ver e li vrar o
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gê ne ro hu ma no! “Com que en car ni ça men to e de quan tos mo dos está ar den do
a guer ra con tra a igre ja, não é qua se ne ces sá rio lem brá-lo”, diz na sua úl ti ma
en cí cli ca, “Sa pi en tiæ Chris ti anæ”, o sa pi en tís si mo Papa Leão XIII.

De ter sido dado à ra zão, ar ma da com as in ves ti ga ções da ciên cia,
ar ran car à na tu re za gran de nú me ro de seus se gre dos mais ocul tos, e
fazê-los ser vir aos di ver sos usos da vida, a tal pon to se en so ber be ce ram os
ho mens, que jul gam po der ex pul sar da vida so ci al a au to ri da de e o im pé rio
da Su pre ma di vin da de. “Trans vi a dos pelo erro, trans fe rem à na tu re za
hu ma na aque le prin cí pio de que pre ten dem des po jar a Deus. Ensi nam que
à na tu re za cum pre pe dir o prin cí pio e a nor ma de toda a ver da de; que da
or dem na tu ral di ma nam e a ela de vem re fe rir-se to dos os de ve res da re li gião.
Por con se guin te, ne ga ção de toda ver da de re ve la da, ne ga ção da mo ral cris tã e
da igre ja. Esta, se gun do meio de nós no Sa cra men to do al tar, na ado rá vel
pes soa do Nos so Se nhor Je sus Cris to, o Deus que fez a Igre ja, e que pelo
mi nis té rio dela nos es cla re ce e nos rege, o Deus cuja po lí ti ca se re su me toda 
nes tas duas pa la vras: amar-nos e exi gir o nos so amor”. Para tor nar mais
efi ci en te o seu de síg nio de in gra ta e sa crí le ga ex clu são, en vol veu-o e dis si -
mu lou-o a as tú cia sec tá ria na fór mu la de um prin cí pio que se duz as in te li -
gên ci as in ca u tas, de uma fra se que ape nas se im põe pela sua so no ri da de.
“Igre ja li vre no Esta do li vre”, dis se-o há tem pos o ca vi lo so lou vor, lou vor
eco de mais an ti go an ti gos no va do res, igre ja se pa ra da do Esta do, Esta do
se pa ra do da igre ja. “Eccle sia a Sta tu, Sta tus que ab Eccle sia se jun gen dus est”,
di zem hoje, à hoje che ia, to dos os co ri fe us do ra di ca lis mo mo der no. Assim,
não há de an dar a Igre ja con jun ta com o Esta do. Um e ou tro po der exer ce rão
ação se pa ra da e iso la da, sem se quer se co nhe ce rem mu tu a men te. Nada
mais de União en tre eles. Se pa ra ção! Eis o que se pro cla ma, como uma das
gran des con quis tas in te lec tu a is da épo ca! O mun do so ci al nada tem que ver 
com re la ção a re li gião teó ri ca que se pre ten de hoje em dia re du zir a prá ti ca,
e com que se dá como re sol vi do o mo men to so pro ble ma das re la ções en tre
a igre ja e o Esta do.

Esta dou tri na não a po de mos os ca tó li cos ad mi tir, por que está
con de na da pela San ta Sé Apos tó li ca na 55ª pro po si ção do “Sil la bus”, ou rol
de er ros con tem po râ ne os, que acom pa nha a me mo rá vel Encí cli ca: Qu an ta
cura, di ri gi da por Pio IX, de glo ri o sa me mó ria, a todo o orbe ca tó li co. Já em
1832 en ten de ra Gre gó rio XVI que im pe ri o so lhe cor ria o de ver de de nun ciá-la
à re pro va ção da cons ciên cia cris tã. Ouvi as suas pró pri as pa la vras: “Não te mos
que pres sa gi ar”, diz o ve ne ran do pon tí fi ce, “nada fe liz para a re li gião e
para os go ver nos, dos de se jos da que les que que rem a igre ja se pa ra da do
Esta do, e que se rom pa a mú tua con cór dia do im pé rio e do sa cer dó cio; por que 
é cer to que esta con cór dia, tão fa vo rá vel sem pre e tão sa u dá vel aos in te res ses 
da re li gião e da au to ri da de ci vil, é ob je to de ter ror para os par ti dos de uma
de sen fre a da li ber da de" (Encí cli ca Mi ra ri Vos). 
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Ve ja mos ago ra os fun da men tos da dou tri na ca tó li ca. Por or de na ção 
di vi na, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to ama dos, dois po de res per fe i ta -
men te dis tin tos e in di fe ren tes, cons ti tu in do so ci e da des di ver sas, re gem a
hu ma ni da de e, por me i os apro pri a dos, a en ca mi nham à con se cu ção do fim
pe cu li ar a cada uma de las, o po der ecle siás ti co e o po der ci vil, ou para ou tra, a 
Igre ja e o Esta do. A dis tin ção en tre as duas so ci e da des que aca ba mos de
no me ar ori gi na-se pri me i ro que tudo da di ver si da de de fins em que cada
um põe a mira. O Esta do tem por alvo um fim me ra men te na tu ral, que se
re a li za e com ple ta aqui na ter ra, e ele atin ge tal fim quan do, pro mo ven do a
or dem, a paz, a pros pe ri da de pú bli ca, con se gue en ca mi nhar os seus sú di tos 
à pos se da fe li ci da de tem po ral. A Igre ja tem um alvo in com pa ra vel men te
mais le van ta do. Ela olha para um ob je ti vo su pe ri or, pos to além dos li mi tes
do tem po, e que, por isso mes mo que trans cen de as for ças da na tu re za
hu ma na, se cha ma so bre na tu ral: este ob je ti vo é a fe li ci da de eter na, cujo
gozo se não pode al can çar se não me di an te in ter ven ção e au xí lio da gra ça
di vi na, co o pe ran do com ela o li vre al ve drio do ho mem. Assim a fe li ci da de
de les não está in ves ti da do po der de le gis lar de di re i to al gum: an tes ne nhum 
lu gar se lhe deve dar nas ins ti tu i ções ci vis. Para mais fa cil men te a mol da rem
por tais dou tri nas as leis e os cos tu mes dos po vos, fa zem to dos os es for ços
para se apo de ra rem da di re ção dos ne gó ci os e pôr a mão no leme dos es ta dos.
Assim em mu i tos pa í ses é o ca to li cis mo ou aber ta men te com ba ti do, ou
se cre ta men te ata ca do. Os mais per ni ci o sos er ros es tão cer tos da im pu ni da de
e nu me ro sos óbi ces são pos tos à pro fis são pú bli ca da ver da de cris tã”. 

Os con sec tá ri os for ça dos des sa luta in ces san te, au daz, in fer nal,
tra va da em todo o mun do con tra a or dem re li gi o sa e so ci al, são os que es ta mos
ven do: es mo re ci men to da fé, aban do no das prá ti cas re li gi o sas, de pra va ção
cres cen te dos cos tu mes, o ego ís mo subs ti tu in do a ca ri da de, o cál cu lo a
de di ca ção, per da do es pí ri to da fa mí lia, in su bor di na ção no lar do més ti co,
nas es co las, no exér ci to; de sa ca tos à au to ri da de, abu sos do po der pú bli co,
fal ta de res pe i to ge ral, de sen fre a men to do luxo com to das as con se qüên ci as, 
sa cri fí cio de tudo às mais vis es pe cu la ções, ân sia do en tia de go zar e en ri -
que cer a todo tran se; ado ra ção, en fim, ge ral, fa ná ti ca, fer vo ro sís si ma do
úni co Deus que im pe ra nes te sé cu lo e nes ta ter ra, de quem nin guém blas fe ma, 
pe ran te cujo cons pec to to dos se cur vam ve ne ra bun dos: O “be zer ro de
ouro”! 

A de sor ga ni za ção so ci al pro du zi da pelo ate ís mo, que tem hoje
em dia foro de ci da de, é tão vas ta, tão pro fun da, tão ra di cal, que os mais
emi nen tes pen sa do res con tem po râ ne os, pre ven do à luz da His tó ria, cu jas
leis não fa lham, ma les ain da mais te me ro sos, que em fu tu ro, não mu i to
re mo to, ela de sen ca de a rá so bre a so ci e da de, per gun tam es pa vo ri dos:
“Deus meu! Em tal cor rer, aon de ire mos pa rar?”. É que este tre men do di lú -
vio de er ros, cada qual mais per ni ci o so que ala ga a so ci e da de mo der na, má -
xi me na Eu ro pa e nas duas Amé ri cas, ame a ça ar ras tar e sub ver ter tudo em
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suas águas lo do sas e pes ti len tas, tudo: fa mí lia, ins ti tu i ções, leis, re li gião, so ci e -
da de! Con se gui rá, po rém, a im pi e da de le var ao cabo o seu ne fan do in ten to? 
Não. Pôs Deus ou tro ra as tran qüi las are i as da pra ia como di que po de ro so ao
fu ror do oce a no, di zen do-lhe: “Até aqui vi rás, não pas sa rás além, que bra rás 
aqui as tuas va gas em bra ve ci da!” (Jó 10,18 [38,11]). Cris tão! 

Te nha mos fé. Esse mes mo Deus, acu din do pres su ro so aos ur gen tes 
cha ma dos de sua es po sa per se gui da, re fre a rá a tem po a sa nha dos maus, e,
se gun do os de cre tos in son dá ve is de sua Pro vi dên cia mar car-lhes-á com o
seu dedo oni po ten te os li mi tes den tro dos qua is eles po de rão exer cer a sua
mão fu nes ta e de vas ta do ra. Não irão além. No me a mos há pou co o ate ís mo.
Des te mons tru o so erro, fon te en ve ne na da de mil de sor dens, nas ce o es for ço 
que vai for man do a se i ta em vá ri os pa í ses para exi lar o Cri a dor do mun do e 
o Sal va dor dos ho mens das re la ções pú bli cas da vida hu ma na. A enér gi ca
ex pres são é de Leão XIII: “Ipse hu ma ni ge ne ris Auc tor et Re demp tor ab omni
pu bli ca hu manæ vitæ con su e tu di ne exu la re co gi tur” (Encí cli ca Quod Apos to li ci
Hu me ris). 

Mas fa zei aqui um re pa ro. Este Deus que se pre ten de ex pul sar
da vida so ci al, como bem a pro pó si to ob ser va um pio es cri tor con tem po râ neo,
“não é Deus vago e frio das fi lo so fi as, que elas se com pra zem em de i xar lá
bem lon ge nas re giões hi per bó re as de uma eter ni da de de ser ta; é o Deus
vivo e pes so al, o Deus bom, o Deus que se re ve lou ao mun do e que ha bi ta
no eter no, que con sis te na pos se e fru i ção de Deus, ter mo fi nal a que visa a
igre ja, não se re a li za a com ple ta se não no céu. Entre tan to aqui na ter ra é
que essa fe li ci da de se pre pa ra pe los ár du os la bo res e com ba tes da vida cris -
tã; aqui na ter ra é que se em pe nham va lo ro sos es for ços e se sus ten tam re nhi -
das pe le jas para atin gi-la um dia; aqui na ter ra é que se ad qui rem, apu ram 
e en te sou ram mé ri tos para re ce bê-lo no céu, como glo ri o so ga lar dão que é.
“O tem po de mi nha mor te se avi zi nha”, diz che io de es pe ran ça o la bo ri o so
e va len te Após to lo.

“Eu pe le jei uma boa pe le ja, aca bei a mi nha car re i ra, guar dei a fé.
Está-me re ser va da uma co roa de jus ti ça, que o Se nhor, jus to juiz, me dará
na que le dia, e não só a mim, se não tam bém àque les que amam a sua vida”
(2 Tim 4,[6]7-8). Pos sui a lin gua gem cris tã uma pa la vra, de cri a ção ex clu si -
va men te sua, para de sig nar esse tra ba lho in te ri or de aper fe i ço a men to mo ral 
que dis põe as al mas para a sua glo ri fi ca ção nos es plen do res do céu, onde,
na pos se de seu Deus, elas po de rão ex cla mar com toda a for ça do sen ti men to:
Di lec tus meus mibi et ego illi. Cha ma-lhe “san ti fi ca ção”. A san ti fi ca ção das
al mas! Eis aí a mis são su bli me que a igre ja re ce beu de Je sus Cris to, seu di vi no
Fun da dor, e que, rom pen do por mil di fi cul da des sem pre re nas cen tes, de sem -
pe nha sem des can so, com amor e ale gria, du ran te o per pas sar da hu mil da de
so bre a ter ra. Em obe diên cia a esse di vi no man da to, a igre ja ilu mi na as in te -
li gên ci as pro je tan do so bre elas cla rões das ver da des eter nas, de que é fiel e
ati va de po si tá ria; ela no bi li ta os co ra ções e re ti fi ca as von ta des tra çan do
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com im per tur bá vel se gu ran ça as nor mas da vida prá ti ca e ve lan do pela
pu re za dos cos tu mes; ela des pen de com as al mas as opu lên ci as ina pre ciá ve is
da re den ção li be ral men te en te sou ra das nas suas mãos; ela as se gu ra a hu ma ni -
da de, atra vés dos sé cu los, até a de fi ni ti va con su ma ção de les, a per ma nên cia 
efe ti va de to dos es ses be ne fí ci os, per pe tu an do des ve la da o seu sa cer dó cio. 

Assim, de uma ex tre mi da de do mun do a ou tra, diz o elo qüen te
do mi ni ca no Mons bré, “o real po der da igre ja apre en de cada um da que les
que ela ini ci ou à vida cris tã, para con du zi-las, com su a ve e mi se ri cor di o sa
fir me za pe las sen das lu mi no sas da ver da de e do de ver até a bem-aven tu -
ran ça eter na”. Com pre en de-se que, para exer cer com efi cá cia o di vi no man -
da to que lhe foi co me ti do, não deve a igre ja fi car de sar ma da. So ci e da de
per fe i ta re ce beu de Je sus Cris to in ves ti du ra do trí pli ce po der sem o qual
ne nhu ma so ci e da de ci vil, con ve ni en te men te cons ti tu í da, pode atin gir o fim
que lhe é pró prio, o Po der Le gis la ti vo, o Po der Ju di ciá rio e o Po der Pe nal. O 
papa, em toda a igre ja, sem de pen dên cia al gu ma, e os bis pos, sob de pen -
dên cia do papa, nas suas res pec ti vas di o ce ses, exer cem esse trí pli ce po der
em or dem ao fim eter no a que deve a igre ja con du zir os seus mem bros; e
cum pre não es que cê-lo, no exer cí cio des se po der, que lhe foi di vi na men te
con fe ri do, ela não deve ao Esta do a mí ni ma su bor di na ção. 

Se a Igre ja, no tar bem, ain da não ces sa de re cla mar dos po de res
do sé cu lo, o re co nhe ci men to de sua ple na au to no mia e a sua li ber da de de
ação no re gí men das al mas, di re i tos que lhe não po dem ser re cu sa dos sem a 
mais fla gran te in jus ti ça, ela não ces sa ao mes mo tem po de acen tu ar a dis tin ção 
dos dois po de res e de pro cla mar a in de pen dên cia da so ci e da de ci vil na
ór bi ta de suas atri bu i ções tem po ra is. Com efe i to, é ela que, man dan do dar
“a Deus o que é de Deus”, in sis te com toda for ça de sua au to ri da de para
que se não ne gue “a Cé sar o que é de Cé sar” (Mt 22,21). Ela in cul ca a toda
alma, que es te ja sub mis sa aos po de res, por que não há po der que não ve nha 
de Deus: de modo que todo aque le que re sis te ao po der re sis te à or dem de
Deus (Rom 13,1). E ele ex pres sa men te re co men da a sub mis são, em nome de 
Deus, a toda a cri a tu ra hu ma na, quer ao rei como che fe, quer aos ge ne ra is
como a de le ga dos por ele (1 Ped 1[2],13). 

Assim, pois, se a igre ja se mos tra sem pre ex tre ma men te ze lo sa
de sua in de pen dên cia nas co i sas es pi ri tu a is, nela en con tra tam bém o Esta do 
o mais ex tre mo pro pug na dor de sua au to no mia e de seus di re i tos nas co i sas 
tem po ra is. Mas in de pen dên cia não quer di zer se pa ra ção. É mis ter que esta
ver da de fi que bem com pre en di da. A so ci e da de re li gi o sa e a so ci e da de ci vil, 
por se rem per fe i ta men te in de pen den tes e dis tin tas en tre si, têm en tre tan to
um pon to de con ta to: é a iden ti da de dos sú di tos que elas de vem en ca mi nhar
para o fim pró prio de cada uma. De onde se se gue que cons ti tu em a so ci e -
da de ci vil são, com efe i to, iden ti ca men te os mes mos fiéis que fa zem par te
da so ci e da de re li gi o sa, por ou tra, os mem bros do Esta do são ao mes mo
tem po os mem bros da igre ja. Aque le que os con duz à fe li ci da de do tem po,
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está à da eter ni da de. Ora, ten do cada uma des tas so ci e da des um po der
su pre mo, um go ver no, ins ti tu i ções, leis, ma gis tra dos para con se cu ção de
seu fim pe cu li ar, e exer cen do cada uma a sua ação den tro da de fe sa cir cuns -
cri ta pela sua na tu re za pró pria, se gue-se que os mem bros de que elas se
com põem re ce bem o im pul so de uma du pla vir tu de ope ra ti va, são re gi dos
por um du plo prin cí pio or de na dor, em uma pa la vra, es tão su je i tos a uma
du pla ju ris di ção. 

Ci da dãos de vem obe diên cia às leis do Esta do; fiéis de vem obe -
diên cia às leis da igre ja. Ora, bem! exi gir que o Esta do le gis le para os ci da dãos, 
pres cin din do do re li gi o so res pe i to de vi do à au to ri da de da igre ja, a que es tão
su je i tos os mes mo ci da dãos; e, vice-ver sa, que rer que a igre ja exer ça a sua
ju ris di ção so bre os fiéis sem olhar se quer para o Esta do de que são igual -
men te sú di tos os mes mos fiéis, é um sis te ma este, aos olhos do sen so co mum e 
da mais vul gar eqüi da de, in jus to em si im pos sí vel na prá ti ca. “Injus to”, diz
Mon sa bré, “por que não leva em con ta al gu ma, a mais no bre ne ces si da de
das so ci e da des hu ma nas, as qua is não po dem fi car pri va das de toda a
ex pres são re li gi o sa em sua vida na ci o nal; in jus to, por que ex põe o Esta do a
pa ra li sar o ma i or dos ser vi ços pú bli cos pres ta dos pelo sa cer dó cio, apli can do a
este, em vir tu de do di re i to co mum, leis que lhe to lhem as vo ca ções e o des vi am
de sua mis são sa cri fi can do as sim os in te res ses re li gi o sos dos ci da dãos”.
“Impos sí vel pra ti ca men te, por que não se pode con ce ber que a igre ja e o
Esta do go ver nem so be ra na men te, no mes mo lu gar, os mes mos sú di tos, sem 
se po rem de acor do, se qui se rem evi tar a le são re cí pro ca de seus di re i tos”.
Egre gi a men te o ilus tre do mi ni ca no. Admi ta mos que se dê uma au to no mia
[ile gí vel] e a or de na ção ci vil, que se se gui rá daí? Ne ces sa ri a men te, de sor dem,
con fu são, per tur ba ção da paz so ci al, in qui e ta ção das cons ciên ci as!... 

O caso não é im pos sí vel nem raro: a His tó ria está che ia des tes
la men tá ve is con fli tos en tre os dois po de res, que acen dem no seio de um
povo uma das lu tas mais te me ro sas - a luta re li gi o sa! Se qui sés se mos re cor dar
exem plos, não pre ci sa ría mos ir bus cá-los fora do nos so pró prio país. Atu a do
por duas leis an ti nô mi cas, a so li ci ta rem a um tem po as ho me na gens de sua
obe diên cia, que há de, for ço sa men te, fa zer o sú di to, se não vi o lar uma de las
com de tri men to da ou tra? Vede ago ra a con se qüên cia: opres são pun gen te
da sua cons ciên cia re li gi o sa, se a lei vi o la da for a da igre ja a que per ten ce;
vin di ta ine xo rá vel da lei ci vil, se esta for a me nos pre za da. 

Em tão do lo ro sa con tin gên cia, não há para ele nem meio-ter mo
nem con ci li a ção pos sí vel: ou apos ta sia ou per se gui ção! Apos ta sia, se, para
não in cor rer no de sa gra do do Cé sar, pro te ja os prin cí pi os de sua fé re li gi o sa;
per se gui ção, se, como é de seu ri go ro so de ver, pre fe re an tes obe de cer a
Deus do que aos ho mens. Está se ven do, mete-se pe los olhos: não, não pode 
ser este o ide al que um es ta dis ta sen sa to, ain da que não par ti lhe as nos sas
cren ças, deve que rer para a sua pá tria! Fora in tro du zir nela um ele men to
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per pé tuo de per tur ba ção e dis cór dia, que a todo o mo men to é ca paz de
ir rom per e pro du zir lon ga sé rie de ma les in cal cu lá ve is. 

Em nome, pois, da or dem so ci al, em nome da paz pú bli ca, em
nome dos di re i tos da cons ciên cia, re pe li mos os ca tó li cos a se pa ra ção da
igre ja do Esta do; exi gi mos a união en tre os dois po de res. Sim, que re mos a
união, por que Deus a quer: “Quod Deus con jun xit, homo non se pa ret” (Mt
19,6). Mas, no tai bem, não que re mos, não po de mos que rer essa união de
in cor po ra ção e de ab sor ção, como tem ten ta do re a li zá-la cer to fer re nho
re ga lis mo – mo nár qui co ou re pu bli ca no – união de tes tá vel, em que o re gi me
das al mas cons ti tui um ramo da ad mi nis tra ção pú bli ca com seu mi nis té rio
de cul tos pre pos tos aos in te res ses re li gi o sos. Cor ram pelo Mi nis té rio do
Inte ri or os ne gó ci os re la ti vos à ad mi nis tra ção do país. Incum bem-se dos da
Jus ti ça e Agri cul tu ra os mi nis tros en car re ga dos des tas pas tas. Gu ar de ile sos 
pe ran te os ou tros po vos a hon ra e os in te res ses da na ção o mi nis té rio dos
es tran ge i ros. Cu i dem da de fe sa dela os da Ma ri nha e da Gu er ra. Pre si da as
suas fi nan ças o da Fa zen da. Mas, ó ma gis tra dos! ho mens do Esta do! o que
per ten ce à re li gião de i xai-o sob a ex clu si va al ça da dos pas to res da igre ja!
Esta é a or dem. Não que re mos, não po de mos que rer essa união de avil tan te 
su bor di na ção que faz do Esta do o ár bi tro su pre mo de to das as ques tões
re li gi o sas, e con si de ra o sa cer dó cio, em toda a sua es ca la hi e rár qui ca, des de
o me no ris ta até o bis po; até o papa! como su bal ter no de um mi nis tro ci vil
dos cul tos e de pen den tes das de ci sões de sua se cre ta ria. Qu e re mos, sim, a
união, mas essa união que re sul ta do acor do e da har mo nia, que é a úni ca
com pa tí vel com o sa gra do dos in te res ses con fi a dos à nos sa guar da, com o
de co ro e a hon ra do nos so sa cer dó cio, com a pró pria dig ni da de e os ver da -
de i ros in te res ses do ou tro po der. .

É belo ou vir o San to Pa dre Leão XII ce le brar com a sua gran de
au to ri da de os be ne fí ci os so ci a is que di ma nam des sa fe liz har mo nia en tre a
igre ja e o Esta do! Ou ça mo-lo com res pe i to sa aten ção: “Tem po hou ve”, diz
ele, “em que a fi lo so fia do Evan ge lho go ver na va os Esta dos. Na que la épo ca 
a in fluên cia dos prin cí pi os cris tãos e a sua di vi na vir tu de pe ne tra ra as leis,
as ins ti tu i ções, os cos tu mes dos po vos, to das as clas ses e to das as re la ções
da so ci e da de ci vil”. Então, a re li gião ins ti tu í da por Je sus Cris to, so li da men -
te es ta be le ci da no grau de dig ni da de que lhe é de vi do, flo res cia por toda a
par te, gra ças ao fa vor dos prín ci pes e à pro te ção le gí ti ma dos ma gis tra dos.
Então o sa cer dó cio e o im pé rio es ta vam en tre si li ga dos pela con cór dia e
ami gá vel re ci pro ci da de dos bons ofí ci os.

Assim or ga ni za da, deu a so ci e da de ci vil fru tos su pe ri o res a toda
a ex pec ta ti va, cuja me mó ria sub sis te e sub sis ti rá, por isso que se acha
con sig na da em inú me ros do cu men tos que ne nhum ar ti fí cio dos ad ver sá ri os 
po de rá des tru ir ou obs cu re cer. “Se a Eu ro pa cris tã sub ju gou as na ções
bár ba ras e as fez pas sar da fe re za para a man si dão, da su pers ti ção para a
ver da de; se re pe liu vi to ri o sa men te as in va sões mu çul ma nas; se man te ve a
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su pre ma cia da ci vi li za ção, e se, em tudo quan to faz hon ra à hu ma ni da de,
mos trou-se por toda a par te guia e mes tre; se gra ti fi cou os po vos com a ver -
da de i ra li ber da de sob as suas di ver sas for mas; se fun dou sa pi en tis si ma -
men te uma mul ti dão de obras para alí vio de mi sé ri as, fora de dú vi da é que
tudo isto é al ta men te de ve do ra à re li gião, por ins pi ra ções e com au xí lio da
qual ela em pre en deu e le vou a cabo tão gran des co i sas.” To dos es tes be ne fí ci -
os du ra ri am ain da, se o acor do dos dois po de res hou ves se pre ser va do, e
bem se po de ri am es pe rar ou tros ain da ma i o res, se o en si no, se as ad ver tên -
ci as da igre ja hou ves sem en con tra do do ci li da de mais fiel e cons tan te. 

Por quan to deve-se ter por lei im pres cri tí vel o que es cre veu Ivo
de Char tes ao Papa Pas co al II: “Qu an do o im pé rio e o sa cer dó cio vi vem em
boa har mo nia, a Igre ja é flo res cen te e fe cun da. Mas quan do a dis cór dia se
mete en tre eles, não só as co i sas pe que nas não se au men tam, como ain da as
gran des de pe dre cem mi se ra vel men te” (Encí cli ca Immor ta le Dei). 

Nes ses ven tu ro sos tem pos de fé, dos qua is nos fala com tão jus to 
en ca re ci men to o gran de Papa, raro não era ver os che fes cris tãos ape lan do
es pon ta ne a men te para essa união dos dois po de res, a fim de se pres ta rem
re cí pro cos au xí li os no go ver no dos ho mens. Via-se en tão um Edgar do da
Ingla ter ra, che io de brio, ofe re cer aos bis pos, re u ni dos em con cí lio, o apo io
de sua es pa da, fa lan do-lhe nes tas elo qüen tes pa la vras que o sé cu lo XIX mal 
po de rá en ten der: “Entrai em com pe tên cia co mi go, ó sa cer do tes, re va li ze mos
de zelo nos ca mi nhos do Se nhor e nos pre ce i tos de nos so Deus. Tem po é de
nos in sur gir mos con tra aque les que dis si pa ram a lei di vi na. Te nho nas
mãos o glá dio de Cons tan ti no, vós o de Pe dro. Estre i te mos as des tras; una -
mos a glá dio, e lan ce mos fora dos ar ra i a is os le pro sos, e as sim se pu ri fi -
que o san tís si mo do Se nhor e nele mi nis trem os fi lhos de Levi” (“Ae mu la mi -
ni, oh sa cer do tes, Ae mu la mi ni vias Do mi ni et jus ti ti as Dei nos tri. Tem pus in sur -
gen di vos qui dis si pa runt le gem. Ego Cons tan ti ni, vos Pe tri gla di um ha be tis in ma -
ni gus. Jun ga mas dex te ras; gla di um gla dio co pu le mus et eji ci un tur ex tra cas tra le -
pro si et pur gen tur sanc tu a ri um Do mi ni et mi nis trent in tem plo fil li Levi”) (Brat
Edgar Re gis, anno 969. Har dou in Conc. Tom. VI, col. 675. Vid. Ci vil tà Cat -
to li ca, ser. Tom. 2, p. 146). 

Con clu a mos este pri me i ro pon to: em tese, em prin cí pio não po dem 
os ca tó li cos ad mi tir o di vór cio do Esta do com a igre ja. Como não o há en tre
a ra zão e a fé, duas lu zes ema na das do mes mo sol: en tre a na tu re za e a gra ça, 
dois in flu xos do mes mo prin cí pio de vida, não o há tam bém, nem o pode
ha ver, en tre os dois po de res, em que trans luz uma ima gem ain da que di ver -
sa da mes ma di vi na pa ter ni da de (æquo om nis pa ter ni tas) (Ef 3,15). Omnis po tes -
tas a Deo (Rom 13,1). 

“Ó vós, pois, mi nis tros da igre ja, e vós mi nis tros do Esta do”,
ex cla ma re mos como Bos su et em seu ser mão so bre a uni da de, “por que vos
de su nis? A or dem de Deus é opos ta a or dem de Deus? Oh! por que não
com pre en de is que vos sa ora ção é uma, que ser vir a Deus é ser vir ao Esta do, 
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e ser vir ao Esta do é ser vir a Deus?” Está, por tan to, evi den te que o acor do
mais per fe i to deve ser o prin cí pio fun da men tal das re la ções en tre os dois
po de res, acor do ba se a do, so bre tu do, no re gis tro dos mú tu os di re i tos.
Assim, as duas so ci e da des se en la çam sem con fun dir-se, e a hu ma ni da de
acha no seio de las os me i os ade qua dos para per fa zer seus glo ri o sos des ti nos. 

– II – 

Con si de re mos ago ra o de cre to por ou tra face, en quan to ele
fran que ia li ber da de a to dos os cul tos ao mes mo tem po que a Igre ja Ca tó li -
ca. Não pode, pri me i ra men te, de i xar de nos ca u sar má go as, dig nos co o pe ra -
do res e fi lhos di le tís si mos, ver essa igre ja que for mou em seu seio fe cun do a 
nos sa na ci o na li da de, e a cri ou e a vi go rou ao le i te for te de sua dou tri na; essa
igre ja que deu-nos após to lo, como os de que mais se hon ra rem os sé cu los
cris tãos, va rões es tu pen dos de co ra gem e ab ne ga ção, que pe ne tra ram em
nos sas imen sas flo res tas, na ve ga ram rios des co nhe ci dos, pal me a ram ser tões
de ser tos, trans pu se ram es car pa das ser ra ni as, e, ar ma dos só da Cruz e do
Evan ge lho, lá fo ram re du zir e con quis tar, como de fe i to re du zi ram e con -
quis ta ram, à for ça de bran du ra e de amor, tão nu me ro sas gen ti li da des,
essa igre ja que sa grou des de o prin cí pio a fron te do Bra sil com a un ção da
fé e o ba ti zou com o for mo so nome – Ter ra de San ta Cruz –, por que à som -
bra des te es tan dar te do Cris ti a nis mo ha via o Bra sil de me drar, de man ter a
sua uni da de po lí ti ca no meio das in va sões, de pros pe rar, de en gran de cer-se 
até vir a ser, como já é, a pri me i ra po tên cia da Amé ri ca do Sul: essa igre ja
que or nou as nos sas ci da des de mo nu men tos re li gi o sos, que le van tou por
toda a par te hos pi ta is, re co lhi men tos, asi los, co lé gi os, es co las li te rá ri as, de
onde sa í ram es cri to res como Vi e i ra, la ti nis tas como Car do so, pre la dos
como os dois Ro mu al dos, e D. Antô nio de Melo; sá bi os como frei Ma ri a no
Ve lo so, ora do res como Mon tal ver ne, po e tas como Cal das e Du rão; ver essa
igre ja, di ze mos, que tem toda a evo lu ção de nos sa His tó ria, que tem to ma -
do sem pre par te em to dos os nos sos gran des acon te ci men tos na ci o na is, con -
fun di da de re pen te e pos ta na mes ma li nha como al gu mas se i tas he te ro do xas,
que a alu vião re cen te da imi gra ção eu ro péia tem tra zi do às nos sas pla gas!
Ah! que pu de ra com ra zão a igre ja do Bra sil, afron ta da e sen ti da des te in -
gra to pro ce der, apli car a si aque la que i xa do rei pro fe ta! “Fac tus sum si cut
homo sine ad ju to rio, in ter mor tu os li ber”. Eu, se nhor, es tou fe i to uma pes soa de -
sam pa ra da e sem ne nhum so cor ro; li vre sim, mas ao mes mo tem po con fun -
di da com se i tas er rô ne as, vo ta das a dis so lu ção e a mor te. “Fac tus sum si cut
homo sine ad ju to rio, in ter mor tu os li ber” (Sal 87,6). 

Ora, em ver da de pa re ce que se de ve ra aten der mais à si tu a ção
le gi ti ma men te ad qui ri da pelo ca to li cis mo nes ta par te da Amé ri ca. O fato aí
está! so mos cer ca de doze mi lhões de bra si le i ros, e des tes, se gun do os cál cu los
sem dú vi da exa ge ra dos dos nos sos pró pri os ad ver sá ri os, obra de qui nhen tos
mil, ape nas, pen sam li vre men te so bre ou per ten cem a co mu nhões re li gi o sas 
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dis si den tes. Assim onze mi lhões e qui nhen tos mil ca tó li cos de um lado,
qui nhen tos mil aca tó li cos do ou tro! Tal é a si tu a ção.

Ora bem; a mi no ria, a mi no ria im per cep tí vel cla ma: “Tire-nos
toda a pro e mi nên cia à re li gião ca tó li ca nes te país e seja ela pri va da de qual quer
pri vi lé gio. Seja re ba i xa da da ca te go ria de re li gião do Esta do e do povo
bra si le i ro! Não olhe mais de ora em di an te para ela o go ver no, e tra te-a
como se não exis tis se”. E a re li gião de todo povo bra si le i ro, a re li gião de
toda a nos sa na ção há de ser de sa pos sa da do tro no de hon ra que há três
sé cu los ocu pa va, para ser pos ta na mes ma es te i ra de qual quer se i ta ad ven tí cia! 
Mas onde está en tão o po der de ci si vo das ma i o ri as? Como? A ma i o ria de ci de 
so be ra na men te de tudo no rumo da po lí ti ca: de ci de da Cons ti tu i ção e da
for ma de go ver no nos Esta dos, de ci de das leis no par la men to, de ci de das
sen ten ças nos tri bu na is; por toda a par te a ma i o ria é con sul ta da; a ma i o ria é 
res pe i ta da; a ma i o ria é ab so lu ta; tem, en fim, im pé rio in con tes tá vel, é lei e
lei so be ra na que a to dos se im põe, a ma i o ria. Só quan do se tra ta da re li gião
dos in te res ses sa gra dos que a ela se pren dem, é que ve mos tro ca dos os es ti los;
sub ver ti do, cal ca do aos pés, não le va do em con ta al gu ma o prin cí pio, tão
pro cla ma do pelo li be ra lis mo mo der no, da so be ra nia do nú me ro, do po der
in con tras tá vel das ma i o ri as. Pois a na ção bra si le i ra em peso quer que sua
re li gião seja res pe i ta da, que sua re li gião seja pro te gi da, que sua re li gião seja 
sus ten ta da pe los po de res pú bli cos, ain da que li ber da de se dê, leal e am pla,
aos ou tros cul tos! Quer sim, quer por cer to isto a na ção, mas não foi aten di da.
Não foi tam bém aten di da – isto é mais gra ve – a dou tri na ca tó li ca.

A dou tri na ca tó li ca en si na-nos, dig nos co o pe ra do res e fi lhos
di le tís si mos, que o tipo ide al da per fe i ção so ci al não con sis te na mul ti pli ci -
da de das se i tas re li gi o sas e na to le rân cia uni ver sal de las, mas sim na uni da de
per fe i ta dos es pí ri tos pela uni da de da mes ma fé den tro do grê mio do uni -
ver sal re ba nho de Cris to: “Unum ovi le et unus Pas tor” (Jo 10,16). 

Côns cia da di vi na mis são que lhe in cum be, se re a li zar, quan to é
pos sí vel so bre a ter ra, este su bli me ide al evan gé li co, sus ten ta rá sem pre a
igre ja o di re i to que ela só tem a pro te ção dos Esta dos e con de na rá o sis te ma 
de in di fe ren ça que pre ten de co lo cá-la no mes mo ní vel de igual da de com as
se i tas e re li giões fal sas. Nem se con ce be que a ver da de i ra igre ja de sis ta de
tão sa gra do di re i to, que é sua ra zão mes ma de exis tên cia. Estu de mos um
pou co à luz do Evan ge lho a na tu re za, a cons ti tu i ção, o es co po des ta ad mi -
rá vel so ci e da de. Não é uma as so ci a ção for tu i ta fe i ta ao lí bi to da von ta de
hu ma na, como as so ci e da des po lí ti cas, fi nan ce i ras, in dus tri a is, a que o
ho mem dá a for ma que lhe apraz, é cri a ção do Ho mem-Deus, e que de ve mos
ace i tar tal qual ele a con ce beu e exe cu tou.

Ve mos irem apa re cen do no Evan ge lho os li ne a men tos des ta ins -
ti tu i ção, cada vez mais acen tu a dos até a sua for ma der ra de i ra e de fi ni ti va. 

1º) Je sus Cris to es co lhe e cha ma os após to los, por onde in di ca já
bem cla ra a in ten ção de es pa lhar sua re li gião em todo o mun do por meio de 
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emis sá ri os, de en vi a dos seus – que isto quer di zer após to los – e para esta
gran de obra os vai dis pon do e apa re lhan do. 

2º) Du ran te esta pre pa ra ção co mu ni ca-lhes Je sus cada vez com
mais cla re za os seus de síg ni os, e es ta be le ce en tre eles uma or dem hi e rár qui ca.

3º) Enfim re a li za os seus pla nos, con fe re-lhe os seus po de res, fala 
aos de po si tá ri os de sua au to ri da de di vi na, para em seu lu gar, quan do Ele
não es ti ver mais so bre a ter ra, pre ga rem, ba ti za rem, re u ni rem to dos os
ho mens em seu gran de re i no, e o go ver na rem em seu nome. 

Esta cri a ção de uma so ci e da de, sem pre viva e pú bli ca para o en -
si no au tên ti co e a prá ti ca se gu ra da re li gião até o fim dos sé cu los, é uma
pro va de imen sa sa be do ria de Cris to, que bem co nhe cia a hu ma ni da de e as
exi gên ci as dela. O ho mem é um ente en si na do. Na so ci e da de e pela so ci e -
da de apren de tudo. Os ele men tos de sua vida in te lec tu al e mo ral no tra to
so ci al os de sen vol ve. Sem dú vi da só com a sua ra zão pode ele ele var-se ao
co nhe ci men to das pri me i ras ver da des, da exis tên cia e uni da de de Deus,
imor ta li da de da alma e ou tras se me lhan tes; mas tam bém é cer to que o con -
jun to dos ho mens não po de ria che gar a co nhe cer per fe i ta men te, de modo
com ple to es tas mes mas ver da des na tu ra is sem o ad ju tó rio do en si no re ce bi do
da so ci e da de.

Por ma i o ria de ra zão, o co nhe ci men to da re li gião re ve la da das
re la ções po si ti vas li vre men te es ta be le ci das por Deus para en con trar-se com
o ho mem, unir-se a ele, san ti fi cá-lo e fazê-lo par ti ci pan te de sua gló ria, o
ho mem terá por meio de uma so ci e da de di vi na e hu ma na, es pi ri tu al e vi sí vel,
aces sí vel a to dos, pro lon ga men tos de Cris to Deus-Ho mem, des ti na do a
con ti nu ar a obra da re den ção do gê ne ro hu ma no atra vés das vi cis si tu des
do tem po. A for ma de so ci e da de, uma cons ti tu i ção so ci al, era pois in dis -
pen sá vel. O cris ti a nis mo há de ser a igre ja. A igre ja há de ser o cris ti a nis mo. 
Um não se se pa ra rá do ou tro; an tes for ma rão a mes ma en ti da de, uni dos, in -
se pa rá ve is, con glu ti na dos, con fun di dos na mes ma vida, mais ain da que a
alma de Jô na tas e a alma de Da vid. 

Nun ca ha ve rá no mun do cris ti a nis mo pu ra men te es pe cu la ti vo,
teó ri co, es pé cie de fi lo so fia sus pen sa nos ares ou en cer ra da em um li vro,
en tre gue ao exa me e às es pe cu la ções da ra zão pri va da. O cris ti a nis mo es ta rá
eter na men te en car na do, con cre ti za do na gran de so ci e da de es pi ri tu al, a
igre ja. Sua vida, sua ação, todo o seu de sen vol vi men to his tó ri co re ves ti rá a
for ma so ci al, e re a li zar-se-á na igre ja e pela igre ja. Assim ins ti tu iu Je sus
Cris to a sua re li gião com a for ma es sen ci al de uma so ci e da de, a igre ja. Este
mes mo de ter mi nou os ele men tos cons ti tu ti vos dela - que são as de toda a
so ci e da de –, a sa ber: os mem bros, o fim, os me i os, o po der (Vid. L’Église et
l’État ou les deux pu is san ces, pelo C. Mou lart).

To dos os ho mens são cha ma dos e de vem per ten cer ao grê mio
des ta mais ar den te do glo bo; a hu ma ni da de toda, não iso la da men te, in di ví duo 
a in di ví duo, mas en quan to for ma na ci o na li da des, po vos, go ver nos, qua is quer
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que se jam suas for mas po lí ti cas, mo nar quia ou re pú bli ca, aris to cra cia ou
de mo cra cia, que com to das es sas for mas se aco mo da rá e vi ve rá a igre ja. Eis
os mem bros.

Eles de vem ten der to dos a um fim so bre na tu ral, que é, como já
dis se mos, a san ti fi ca ção das pró pri as al mas, re min do cada um a sua es cra -
vi dão do ví cio e do pe ca do, com au xí lio da gra ça re ge ne ran do-se, aper fe i ço an -
do-se mo ral men te na vida pru den te, no meio das obs cu ri da des do tem po,
para se rem de po is glo ri fi ca dos com a pos se e o gozo do bem su pre mo nos
es plen do res da eter ni da de. Eis o fim. 

Sen do este so bre na tu ral, os me i os tam bém de ve rão sê-lo, a fé e a
gra ça. A fé, sem a qual é im pos sí vel agra dar a Deus (Hb 11,6), e que deve
ser pro fes sa da em pú bli co (Ro 10,10), trans mi tir-se-á pelo ou vi do: o ou vi do
que re ce be rá a pa la vra de Cris to (Ro 10,17), po rém não de qual quer par te,
de in tér pre tes no va do res, he ré ti cos, ad ven tí cio (Tit 3,10 Ibid. 1.11), mas de
pre ga do res au to ri za dos re ves ti dos de le gí ti ma mis são da igre ja, se gun do a
or de na ção de Cris to (Ro 10,14-17). A gra ça, que se trans mi te às al mas ain da
por ca na is sen sí ve is, a ora ção e os sa cra men tos (Jo 15,5; Lc 21,36; Mc
16,16,20,40). Eis os me i os. 

Enfim, o que dá a for ma à so ci e da de, o que a cons ti tui tal, o que
tor na pos sí vel apli ca ção har mô ni ca e efi ci en te dos me i os, ao fim, é o po der.

Je sus Cris to es ta be le ce rá, pois, um po der na igre ja, um go ver no,
uma au to ri da de que a sus ten ta, ele dirá a Pe dro ao con fes sar este sua di vin -
da de pe las se guin tes pa la vras: “Tu és Cris to, Fi lho de Deus vivo”: “Pois eu te 
digo a ti que tu és Pe dro e que so bre esta pe dra eu edi fi ca rei a mi nha Igre ja,
e as por tas do Infer no não pre va le ce rão con tra ela” (Mt 15,19). Mu da ra-lhe
Cris to o nome de Si mão em Ce fas, pe dra. A fir me za da so ci e da de está no
po der que a go ver na, como a fir me za do edi fí cio está no ro che do ou na
pe dra em que está fun da do. Pe dro, ho mem mor tal, re ce be rá de Cris to
pe dra an gu lar, fun da men to dos fun da men tos, a ri gi dez e a so li dez para
sus ten tar todo o edi fí cio da Igre ja, o que quer di zer que ele re ce be rá de
Deus-Ho mem o po der su pre mo cen tral que a go ver na rá, que a sus ten ta rá
per pe tu a men te con tra to dos os ata ques do Infer no. “Eu te da rei as cha ves
do Re i no dos céus”, dirá ain da Cris to a Pe dro. “Tudo o que li ga res so bre a
Ter ra será li ga do nos Céus, e tudo o que de sa ta res so bre a Ter ra será de sa -
ta do nos Céus” (Mt. 15,19). Je sus Cris to nun ca en tre gou cha ves ma te ri a is a
Pe dro. Sua lin gua gem é fi gu ra da. As cha ves fo ram e são ain da o sím bo lo do 
po der. “Eu te da rei as cha ves do Re i no dos céus” quer di zer: eu te da rei o
po der, eu te da rei a su pre ma au to ri da de so bre o meu re i no, que é a Igre ja.
(Deve-se sa ber, como diz S. Gre gó rio Mag no, que mu i tas ve zes nas sa gra -
das le tras cha ma-se Re i no dos Céus a Igre ja aqui exis ten te no mun do.
Assim diz, e que no Re i no dos Céus há vir gens lou cas e pru den tes, que no
Re i no dos Céus se rão ba ni dos os es cân da los. Ora, isto só se pode en ten der
da igre ja ou Re i no de Cris to no seu es ta do pre sen te.) 
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Dirá ain da Cris to Je sus a Pe dro: “Apas cen ta meus cor de i ros,
apas cen ta mi nhas ove lhas” (Jo 21,15-17). Os cor de i ros são os fiéis, as ove lhas
são os pas to res. “Apas cen tar” é di ri gir, é go ver nar. Pas to res dos po vos
cha ma vam os an ti gos aos reis. Pe dro está por tan to cons ti tu í do pas tor su pre mo 
de todo o re ba nho es pi ri tu al do Re i no de Je sus Cris to. Com Pe dro e so bre
Pe dro es ta be le ce rá Je sus Cris to os bis pos para re ge rem a igre ja de Deus
(At 20, 28); es ta be le ce rá dou to res e pas to res para edi fi ca ção do seu cor po
mís ti co, que é a Igre ja, para que os ho mens não flu tu em a todo ven to da
dou tri na, mas se jam re du zi dos à uni da de da fé (Ef 4,11). Uma só fé, um só
Se nhor, um só ba tis mo (Ef 4,5). São Pe dro é quem as sim fala. 

Eis a Igre ja, a ra di o sa cri a ção do Sal va dor do mun do. Ela se es ta -
be le ce rá so bre a au to ri da de sa gra da dos pas to res; di la tar-se-á, flo res ce rá
por al guns anos bem or ga ni za da e che ia de vida, só com o en si no oral dos
após to los e dos bis pos, que es tes irão es ta be le cen do pe las ci da des e ter ras
por onde pas sa rem pre gan do, e quan do os Evan ge lhos e as Epís to las fo rem
apa re cen do no cor rer dos anos, es tas es cri tu ras di vi nas não se rão man da das 
aos fiéis para eles exa mi na rem e for ma rem por elas a sua fé, in de pen den tes
do en si no da tra di ção da igre ja, como que rem hoje pro tes tan tes: o con te ú do 
de las che ga rá por in ter mé dio dos pas to res, que, so le ne men te e à luz da
tra di ção as co men ta rão, as ex pli ca rão aos fiéis, con gre ga dos em roda de
suas ca de i ras para aí be be rem a ver da de i ra dou tri na. 

O en si no da Igre ja será para to dos a re gra ime di a ta da fé. Quem
de so be de cer aos pas to res, quem dis cre par des ta re gra in fa lí vel da au to ri da de
da igre ja, e sair, com in ter pre ta ções pe re gri nas, com no vi da des, com Evan -
ge lhos di fe ren tes do pre ga do pe los le gí ti mos pas to res, será con de na do
como um he re ge, ou um cis má ti co. Quem não ou vir a Igre ja, dis se o di vi no
Mes tre, seja tido como um pa gão e um pu bli ca no. (Mt 18,17). Quem vos
ouve a mim ouve, quem vos des pre za a mim des pre za (Lc 10,16) Ide, en si nai a 
to das as na ções ba ti zan do-as em nome do Pa dre e do Fi lho e do Espí ri to
San to, e eis que eu es tou con vos co to dos os dias até o fim dos sé cu los (Mt
18[28], 19). To dos os dias sem in ter rup ção. A as sis tên cia pro me ti da é ima -
nen te efi caz, inin ter rup ta, até o fim dos sé cu los. So bre isto não pode pa i rar
a me nor dú vi da. Ora, o en si no oral e au to ri za do dos pas to res, que foi no
prin cí pio a re gra ime di a ta da fé, per ma ne ce rá as sim até o fim. As es cri tu ras
do Novo Tes ta men to não fo ram fe i tas para mu dar esta or dem. Pelo con trá rio
elas as su põem.

Eis pois a Igre ja, as sis ti da do Espí ri to Je sus Cris to, ani ma da pela
se i va di vi na que des sa ca be ça ado rá vel es cor re por to dos os mem bros e ar -
ti cu la ções de seu cor po, ei-la atra ves san do os sé cu los, ten do sem pre nos lá bi os 
a sí la ba ful gu ran te, o Ver bo de Deus, em pro la ção con tí nua, é o seu pri me i -
ro po der, é o ma gis té rio, pelo qual ela tem man ti do a uni da de da fé, a uni -
for mi da de da dou tri na. Ei-la ain da or na da com o po der de or dem, con fe rin do
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a gra ça pe los sa cra men tos, so bre tu do da Eu ca ris tia e ma nan ci al de toda a
vida na Igre ja, e as sim tem ela man ti do a uni da de do sa cri fí cio e do cul to. 

Ei-la en fim re ves ti da da glo ri o sa ma gis tra tu ra das al mas, do
po der de ju ris di ção para to mar to das as pro vi dên ci as dis ci pli na res que exi gir o 
bem es pi ri tu al de seus fi lhos: po der le gis la ti vo, ju di ciá rio, ad mi nis tra ti vo,
com que ela tem re a li za do a uni da de do go ver no. Abri os olhos ó ho mens
ilu di dos, vede se acha is no mun do uma igre ja que cor res pon da a este tipo.
A Igre ja que Je sus Cris to fun dou aí deve es tar. Não pode ter de sa pa re ci do.
O in fer no não teve o gos to de pre va le cer con tra ela e dar uma gar ga lha da
so bre as suas ru í nas. O San tuá rio de Deus vivo não deve es tar sem teto, e a
chu va do céu ca in do so bre a laje do de ser to de ado ra do res e so bre o al tar
des mo ro na do. A Igre ja das di vi nas pro mes sas aí deve es tar fir me, in de fec tí vel, 
ilu mi na da, ama dís si ma, che ia de fiéis glo ri fi can do a Deus. “O céu e a ter ra
pas sa rão”, dis se a Ver da de, “mas as mi nhas pa la vras não pas sa rão” (Mt 24,35). 

Onde está, pois, a ver da de i ra Igre ja de Je sus Cris to? Onde está a
igre ja? Una na sua fé e na sua dou tri na. Ca tó li ca, Uni ver sal na sua ex ten são, 
abran gen do to das as na ci o na li da des; es ten den do a ação de seu apos to la do
a toda a Ter ra? Onde está a igre ja apos tó li ca, que mos tra uma ca de ia imen sa
e con tí nua de pon tí fi ces, de bis pos, trans mi tin do-se re gu lar men te os po de res
do sa cri fí cio real de Je sus Cris to, des de os tem pos dos após to los até nós?
Onde está a Igre ja san ta na sua ori gem, san ta na sua dou tri na, san ta nos
seus sa cra men tos, san ta em tan tos he róis de san ti da des nas ci dos, como flo res
do pa ra í so, em seus se i os fe cun dos? Onde está a igre ja in de fec tí vel, que te nha
vis to bro tar e de sa pa re cer no tur bi lhão da His tó ria, cons ti tu i ções e di nas ti as,
im pé ri os e re pú bli cas, que, te nha atra ves sa do de zo i to sé cu los de per se gui ções
san gren tas, de opres sões sem nú me ro, de lu tas en car ne ci das (sic), de ar den tes
po lê mi cas, su je i ta de con tí nuo ao con tras te da ciên cia in cré du lo, da ra zão
re vol ta; sem pre a mes ma, sem pre vi to ri o sa dos er ros e mi sé ri as dos ho mens 
e dos tem pos? Onde está, em suma a Igre ja fun da da so bre S. Pe dro, na qual
a au to ri da de des te Vi gá rio de Cris to, sem pre viva e per ma nen te nos seus
su ces so res , seja uni ver sal men te aca ta da, ve ne ra da, obe de ci da? Será o cis ma 
mos co vi ta, cur vo, trê mu lo ao me nor ace no do czar seu che fe? Será o cis ma
gre go, aga cha do aos pés das fun ções sa gra das? Será o pro tes tan tis mo,
con gé rie de se i tas di ver gen tes, de sa pre ga das, há tre zen tos anos ape nas, do
tron co ca tó li co, e de sa pre gan do-se su ces si va men te uma das ou tras, to das
lo ca is, to das efê me ras, Igre ja de Lu te ro, Igre ja de Cal vi no, Igre ja de Wes ley
e de tan tos ou tros; mas não a igre ja? Não, dig nos co o pe ra do res e fi lhos
mu i to ama dos, os li ne a men tos da ins ti tu i ção evan gé li ca, evi den te men te, só
os ve mos na gran de ins ti tu i ção da Igre ja Ca tó li ca. Pois bem! 

De po is des te li ge i ro exa me, po de is aca so com pre en der que a
igre ja ca tó li ca, a ver da de i ra igre ja de Je sus Cris to, con sin ta em ser equi pa ra da
a qual quer se i ta, a apro ve, e tome como re gra sua a cha ma da to le rân cia
mo der na, pro cla man do ela pró pria a igual da de dos cul tos? Com pre en de is
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a Igre ja Ca tó li ca, fun da da por Deus para es ta be le cer o re i no da ver da de em
todo o mun do, di zen do no prin cí pio logo ao pa ga nis mo: Tu tens tan to di re i to
como eu a se res ou vi dos; fi que mos, pois, em paz ao lado um do ou tro, to le -
ran do-nos mu tu a men te? Com pre en de is a Igre ja Ca tó li ca dan do o ós cu lo de
paz aos gnós ti cos, aos ma ni ques, aos ebi o ni tas, di zen do-lhes: Vós dis sol ve is Je -
sus Cris to, vós cor rom pe is o cris ti a nis mo, pro fes sa is er ros as que ro sos,
imun dos, mas sois li vres de pro pa gá-los, como eu de pro pa gar a ver da de?
To dos te mos o mes mo di re i to de nos fa zer ou vir? Com pre en de is a Igre ja
Ca tó li ca di zen do a Ário que ne ga va a di vin da de de Je sus Cris to, di zen do a
Nes tó rio, di zen do a Eu ti ques, di zen do a Be ren gá rio, di zen do a to dos os
cis má ti cos, a to dos os he re si ar cas que ela con de nou nos seus con cí li os e
ex pul sou de seu seio: Ten des o di re i to sa gra do de pro pa gar vos sas he re si as
como eu o de man ter a ima cu la da or to do xia de meus dog mas? Com pre en de is
a igre ja ca tó li ca di ri gin do igual lin gua gem às se i tas mo der nas, que for mi gam
em car du mes no seio da Ba bel pro tes tan te, ao tor pe ma o me tis mo, às ab sur das
da Ásia e Áfri ca pa gãs. Ide por toda a par te ide ao Bra sil; há lu gar para to dos;
vós ten des tan to di re i to como eu ao amor e à ade são dos po vos? Mas o que
pe dis à igre ja ca tó li ca é a to le rân cia ou é o su i cí dio? 

Ela não pode, sem con tra di zer toda a sua his tó ria, sem re ne gar a
sua pró pria es sên cia, sem anu lar-se, sem ani qui lar-se com ple ta men te, sem
tra ir a Je sus Cris to, ad mi tir o prin cí pio que to das as re li giões são igual men te
ver da de i ras, ou que to das são fal sas, ou que sen do uma só ver da de i ra, seja
in di fe ren te abra çar esta ou as ou tras; como se a ver da de e o erro ti ves sem
os mes mos di re i tos pe ran te a cons ciên cia! Impos sí vel, ab sur do. 

Não, a Igre ja Ca tó li ca não pode ad mi tir se me lhan te enor mi da de.
“Mas”, di zem, “o ho mem é ab so lu ta men te li vre de pen sar, de fa lar e es cre ver 
o que qui ser. Tem a li ber da de de cons ciên cia e por tan to de re li gião”. É fal so.
Uma co i sa é a li ber da de fí si ca, ou tra co i sa é a li ber da de mo ral. A von ta de no
ente ra ci o nal, deve gui ar-se pelo leme da reta ra zão. “O po der en ga nar-se e
en ga nar-se re al men te é de fe i to que acu sa a au sên cia da per fe i ção in te gral na
in te li gên cia, as sim, tam bém o ape gar-se a um bem fal so e en ga na dor, sen do
o in dí cio do li vre-ar bí trio, como a mo lés tia o é da vida, cons ti tui to da via um
de fe i to da li ber da de” (Encí cli ca Li ber tas, do SS. Pa dre Leão XIII).

O erro não tem, pois, di re i to ao as sen so das in te li gên ci as; o mal
não tem di re i to a au sên cia das von ta des. Isto é evi den te. O fa lar, o es cre ver
es tão por igual su je i tos às leis da ho nes ti da de, da jus ti ça e da ver da de.
Qu i sé ra mos sa ber se os par ti dá ri os da li ber da de de cons ciên cia per mi ti ri am 
em seu sa lão pa la vras e atos obs cu ros, sob pre tex to que aque les que as sim
pro ce dem nada nis so acham de mal, e é mis ter res pe i tar-lhes a li ber da de de 
cons ciên cia? “Mas, em re li gião”, in sis tem, “o que nos di zem ser ver da de, os 
ou tros ne gam. O que afir mas da igre ja ca tó li ca não é ad mi ti do pe los pro tes -
tan tes. Res pe i te-se, pois, a opi nião de to dos”. E des de quan do a con tes ta ção 
de um di re i to equi va le à sua des tru i ção? (Vid. Opus cit.). 
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Um prin cí pio é sem pre fal so to das as ve zes que dele se de du zem 
fal sas con se qüên ci as. Ora, a ad mis são de se me lhan te te o ria, che ga ria, como
de mons tra Bal mes, a esta con clu são que a so ci e da de não tem mais di re i to
de pu nir cer tos cri mi no sos. Os cri mes po lí ti cos, por exem plo, de vem pas sar
to dos im pu nes, por que os que os co me tem jul gam ter fe i to atos de he ro ís mo;
foi o amor da pá tria, e, às ve zes, o zelo da re li gião que os ins pi ra ram; to dos
os cons pi ra do res ten tan do des tru ir um po der por elas con si de ra do como
ile gí ti mo e ti râ ni co, têm a cer te za de bem obrar, de bem me re cer da na ção.
No en tan to, as mes mas re pú bli cas mais li be ra is pu nem, e pu nem de mor te
os cons pi ra do res. Nem po de ria ha ver go ver no e or dem so ci al sem esta jus ta 
se ve ri da de. 

Diga-se o mes mo dos que es tão in ti ma men te con ven ci dos da
li ce i da de da vin gan ça, do du e lo; diga-se o mes mo dos so ci a lis tas, que usam 
do pre tó rio para aca bar com a atu al so ci e da de que eles têm a pro fun da
con vic ção de não po der ser re for ma da, se não por este meio. Em face de to dos
es tes e de quan tos con tes tam a so ci e da de o di re i to de pu nir, como, os que
hoje sus ten tam que o ho mem é le va do pela fa ta li da de do meio de suas
in cli na ções, ou que não há mais réus, mas só en fer mos, nem deve ha ver
mais pri sões se não so men te ca sas de sa ú de, em face de to dos es ses er ros
de sar ma-se por ven tu ra a so ci e da de, e per de a cons ciên cia de seu di re i to de
pu nir? 

Assim a ver da de i ra re li gião, o cris ti a nis mo ca tó li co, úni ca re li gião,
que se de mons tra, su bli me nos seus dog mas, per fe i ta na sua mo ral, não
per de os seus di re i tos, só por que al guns o con tes tam. “Seja”, di rão. “Mas
este prin cí pio que adap ta is, que o Esta do deve ter uma re li gião, e a esta só
pro te ger, é tam bém es pa da de dois gu mes, que vós mes mos pode fe rir.
De ve is en tão con fes sar que ti nham ra zão os Cé sa res ro ma nos quan do de fen di -
am con tra os cris tãos e re li gião do im pé rio. 

“De ve is apla u dir a in to le rân cia dos pro tes tan tes, que até bem
pou co pri va vam de di re i tos ci vis os ca tó li cos da Ingla ter ra.” Res pon de mos:
não se deve sa cri fi car um prin cí pio, só por que dele se traz uma fal sa apli ca ção. 
Se o go ver no per se gui dor está em boa fé, se ela bo ra em erro, mas erro para
ele in ven cí vel, so bre a re li gião ca tó li ca, jul gan do-a fal sa e má, sua ação é só
ma te ri al men te in jus ta. Equi va le a sen ten ça de um tri bu nal que em boa fé
pune um ino cen te. Mas tem a ma i or par te dos per se gui do res da nos sa fé
uma cons ciên cia in ven ci vel men te er rô nea? Para isso era mis ter que de po is
de ma du ro, im par ci al e di li gen te exa me, eles se ti ves sem con ven ci do do
erro do ca to li cis mo da ver da de da re li gião que sus ten tam. Estão eles nes tes
ca sos? (Ibid.) 

“O ve lho pa ga nis mo”, como ob ser va um dou to es cri tor, “ad mi -
tia em seus la res to dos os de u ses e to dos os cul tos, até as re li giões mais imo ra -
is; com que di re i to re pe liu ele a igre ja? Com que di re i to re cu sou a li ber da de 
a esta pa cí fi ca ins ti tu i ção que por tan tos tí tu los a ele se apre sen ta va, como
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ben fe i to ra da so ci e da de e au xi li ar do po der?”. A cons pi ra ção ur di da no
sé cu lo XVI pe los Esta dos pro tes tan tes para des tru í rem a Igre ja exis ten te e
des pre zá-la dosa di re i tos que lhe as se gu ra va, além de sua ori gem di vi na,
uma pos se quin ze ve zes se cu lar, essa re vol ta foi por cer to tão sa crí le ga,
como a pre ten sa re for ma de que sa í ram os Esta dos. Além dis so, por sua
pró pria dou tri na so bre a na tu re za do cris ti a nis mo e a cons ti tu i ção da Igre ja, 
ti ra ram os pro tes tan tes a si pró pri os o di re i to de usar de in to le rân cia para
com os sec tá ri os de um cul to qual quer. “Se”, como eles di zem, “não exis te
no mun do au to ri da de re li gi o sa ex te ri or; se a Bí blia, com o sem ins pi ra ção
pes so al, é a úni ca re gra da fé; se o cris tão é ins tru í do in te ri or men te de quan to
deve co lo car-se en tre Deus e o cren te, quem po de rá ar ro gar a si o di re i to de
so men te cen su rar as dou tri nas e opi niões de ou trem?”. 

Enfim, pois, che ga ram ao pon to de di zer que para sal var bas ta
crer na di vin da de de Je sus Cris to, não po dem os pro tes tan tes ne gar que
seja pos sí vel sal var-se na Igre ja Ro ma na; por onde não há mais quem
pos sa jus ti fi car, nem mes mo ex pli car a in to le rân cia de que usam para com 
os ca tó li cos. “Mas vos sa to le rân cia”, di zem ain da, “bem que o in cul que is
como pu ra men te te o ló gi ca, che i ra a san gue e ame a ça-nos com os hor ro res
da in qui si ção”. De vê ra mos tal vez pas sar em si lên cio, não esta ob je ção,
mas esta afron ta. É iní quo con fun dir tem pos tão di ver sos e ar gu men tar do 
que se fez nas épo cas re mo tas, em um Esta do so ci al in te i ra men te di fe ren te 
do nos so, para ex pro brar a igre ja ca tó li ca in ten ções que ela não tem, nem
pode ter. 

Quem não sabe que os pa pas re a gi ram con tra os ex ces sos e abu sos
da ré gia in qui si ção es pa nho la, ins ti tu i ção an tes de tudo po lí ti ca e na ci o nal,
e que a Roma vi nham pro cu rar abri go e pro te ção os he re ges per se gui dos da 
Espa nha? Quem não sabe que, man ten do sem a me nor que bra os seus prin -
cí pi os e pro tes tan do pe los seus di re i tos, a Igre ja exer ce com as pes so as a
mais lon ga to le rân cia, e su je i ta-se re sig na da e pa ci fi ca men te a to dos os re gi mens 
e mo dus vi ven di que nes tes tem pos de anar quia in te lec tu al, no meio das agi -
ta ções e re vo lu ções da so ci e da de mo der na lhe que rem es ta be le cer? 

Os que nos acu sam não sa bem o es pí ri to que os ani ma. Não
so men te não que re mos mo les tar os dis si den tes es ta be le ci dos no Bra sil,
como os bis pos ca tó li cos da Fran ça, da Ale ma nha, da Ingla ter ra, dos Esta dos
Uni dos, não que rem mo les tar, nem mo les ta ram ja ma is os dis si den tes que
con vi vem com eles na que les pa í ses; mais ain da, como toda a Igre ja Ca tó li ca,
di la ta mos o nos so co ra ção na ca ri da de de Je sus Cris to para to dos os nos sos
ir mãos se pa ra dos, dis pos tos a der ra mar o nos so san gue, a per der a pró pria
vida, se este sa cri fí cio fora ne ces sá rio para os ver uni dos co nos co pe los
la ços da mes ma fé, no grê mio da san ta igre ja ca tó li ca, nos sa mãe co mum.
Qu e re mos ga nhar a to dos, não pela vi o lên cia, não pela opres são, não pe los
maus-tra tos, mas pela doce per su a são, pe las ar mas pa cí fi cas da pa la vra, de
ora ção, da ca ri da de. 
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Pa re ce-nos, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to ama dos, ha ver
vin di ca do com ar gu men tos ir res pon dí ve is a ver da de da dou tri na da Igre ja
Ca tó li ca so bre a se pa ra ção da igre ja e do Esta do, e a li ber da de de cul tos.
Não per de re mos de vis ta esta dou tri na. Mas, ao mes mo tem po que a man -
te mos como o ide al su bli me de nos sa fé, não des co nhe ce re mos que a apli ca -
ção prá ti ca des se ide al tem de adap tar-se às di fi cul da des e ma lí cia dos tem -
pos e dos ho mens. 

O que com por ta ria um es ta do so ci al per fe i to, não o com por ta
ou tro che io de des fa le ci men to e de im per fe i ções. “So bre o ter re no da dou -
tri na”, diz um gra ve au tor, “a igre ja ca tó li ca apa re ce como a obra pes so al de 
Deus, úni ca re li gião ver da de i ra, úni ca le gí ti ma, im pon do de di re i to a to dos
os ho mens uma só e mes ma fé e não to le ran do ou tro sím bo lo se não o seu;
exi gin do que so be ra nos e sú di tos a re co nhe çam, a ace i tem e con for mem
in te i ra men te com as má xi mas e pres cri ções dela não só o seu pro ce der
pri va do, se não tam bém to dos os atos do seu go ver no. No do mí nio dos fa tos,
pelo con trá rio, o que ve mos? De uma par te, até no seio dos Esta dos, cu jos
so be ra nos fa zem pro fis são de ca to li cis mo, con fis sões re li gi o sas de nome
di ver so, con fis sões ri va is e po de ro sas, que, se não pre ten dem go zar cada
uma hon ras e pri vi lé gi os de vi dos à ver da de, exi gem ao me nos se rem pos tas 
no mes mo pé que a igre ja ver da de i ra, e re cla mam para os pró pri os sec tá ri os 
a to le rân cia e a li ber da de po lí ti cas. Dir-se-á que es ses so be ra nos nun ca de vem
le var em con ta es sas re cla ma ções, qua is quer que se jam aliás as con se qüên ci as
des ta re cu sa no pon to de vis ta da or dem e tran qüi li da de in te ri or? Ou en tão, 
se eles to ma rem com pro mis sos pú bli cos com as se i tas dis si den tes,
ser-lhes-á lí ci to fal tar a pa la vra, a fé ju ra da? De ou tra par te ve mos go ver nos 
fora do ca to li cis mo. Uns ain da hoje es tão cur vos ao jugo do pa ga nis mo e da 
in fi de li da de, ig no ran do com ple ta men te a ori gem e a mis são di vi na da Igre ja.
“Enfim, al guns há que, afa di ga dos de lu tas e dis sen sões re li gi o sas, aca ba ram
por pôr-se em face de toda re li gião po si ti va, em es ta do de com ple ta in di fe -
ren ça, ou, ao me nos, se con ten tam de não ser que di re i to co mum que os
re ba i xa do ní vel das as so ci a ções vul ga res”. 

No nos so Bra sil não é mais ri so nha a si tu a ção. Por um sin gu lar
fe nô me no acús ti co, re pe te ele fi el men te, atra vés do Atlân ti co, to dos os ecos
das re vo lu ções eu ro péi as. O es pí ri to hos til à Igre ja en tre nós pre men te, ás pe ro
nas suas exi gên ci as, en car na do em uma se i ta po de ro sa e do mi nan te. Não,
in fe liz men te não po de mos es pe rar nem pro te ção nem fa vo res no es ta do em 
que nos acha mos. Enquan to a na ção não as sen tar com se re ni da de e re fle xão,
com a sa be do ria que, es pe ra mos que Deus, pre si di rá aos seus con se lhos, as
ba ses da nos sa cons ti tu i ção de fi ni ti va, só te mos uma co i sa que fa zer, é usar
da li ber da de que nos re co nhe ce o go ver no atu al da Re pú bli ca, li ber da de
que é o nos so di re i to ina u fe rí vel, e ar ma dos de pa ciên cia, abra ça dos com a
Cruz, tan to mais con fi a dos nos au xí li os ce les tes quan to nos fa le cem os ter re nos,
to mar alma nova, as pi rar for te um novo es pí ri to, es pí ri to de ca ri da de, es pí ri to
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de zelo, es pí ri to de sa cri fí cio, e tra ba lhar co ra jo sos na gran de e du pla obra
do re flo res ci men to de nos sa Igre ja e de nos sa pá tria. A Igre ja tem o se gre do
das gran des re no va ções so ci a is. O so pro que sai com um ge mi do do pe i to
di la ce ra do des ta Mãe é o so pro de Deus, é a vida. 

– III –

Ó San ta Igre ja Ca tó li ca! Igre ja de Deus vivo! (1 Tim 3,15) Eis-te,
pois, pri va da da co roa de hon ra com que nes ta ter ra te cin gi rem a fren te os
nos sos ma i o res, os ín cli tos es ta dis tas que fun da ram a nos sa na ci o na li da de!
Bem que im bu í dos no li be ra lis mo da re vo lu ção fran ce sa, eles te res pe i ta ram,
eles te man ti ve ram no pos to so be ra no que já ocu pa vas, e con sa gra ram na
car ta cons ti tu ci o nal os fo ros que ti nhas e te rás sem pre, de Igre ja do povo
bra si le i ro. 

Como to dos os gran des le gis la do res, como to dos os gran des fun -
da do res de na ções, eles vi ram que a re li gião de via fi car à base in con cus sa
do edi fí cio po lí ti co que fa bri ca vam. Não de ram aba lo nes te pon to de que
de pen de a es ta bi li da de de tudo. Hoje, tra tan do-se de fun dar nova for ma de
go ver no so bre as ru í nas da mo nar quia, tra tan do-se de re a li zar uma obra co los -
sal de re or ga ni za ção so ci al e po lí ti ca, mais di fí cil que a pri me i ra, afas tam-te, 
ó Mãe ben di ta, para bem lon ge, e não que rem mais ter con ti go o me nor
con ta to, nem ou vir os con se lhos da eter na sa be do ria que es tão ma nan do de
teus lá bi os! Mas ao me nos, as sim de i xa da, res pi ra rás li vre? A li ber da de da
igre ja ca tó li ca! Isto é, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to ama dos, a ma i or
ques tão que se tem agi ta do em to dos os sé cu los cris tãos. 

Não tra te mos mais da fe ri da que foi fe i ta à Igre ja em nos so país.
Ti nha ela du plo di re i to, à pro te ção e à li ber da de. Ti ra ram-lhe a pri me i ra.
Não co o pe ra mos para isso. Infe liz men te, po rém, é um fato: o Bra sil não é
mais uma po tên cia ca tó li ca! Que fa zer nes te caso con cre to, nes te novo re gi me,
nes te novo mo dus vi ven di que nos é im pos to pela for ça das cir cuns tân ci as,
no pe río do per tur ba do e in cer to que va mos atra ves san do? Três co i sas: 1º)
Bem apre ci ar a li ber da de da igre ja em si e a li ber da de tal qual nos é re co -
nhe ci da pelo de cre to. 2º) Apos sa dos des ta li ber da de que é nos so di re i to
sa gra do, ina u fe rí vel, fa zer vo tos e es for ços para que ela se com ple te e se
tor ne efe ti va. 3º) Cum prir com âni mo re so lu to, fir me, mais de di ca do que
nun ca, os nos sos de ve res cris tãos na nova era que se ina u gu ra para o cris ti a -
nis mo ca tó li co no nos so caro Bra sil. 

1º) Pri me i ra men te, bem apre ci ar a li ber da de da igre ja em si e a
li ber da de tal qual nos é con ce di da pelo de cre to. Será li ber da de da igre ja um 
bem? Incon tes ta vel men te o e, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to ama dos; e 
sumo e ina pre ciá vel. Ta ma nho tem, tão pre ci o so, tão es sen ci al ao ple no
de sen vol vi men to de sua vida, que a igre ja o pede de con tí nuo a Deus na
sua li tur gia: “Ut des truc tis ad ver si ta ti bus et mo ri bus uni ver sis, Eccle sia tua se cu ra
tibi ser vi at li ber ta te”. “Se nhor”, diz ela, “aca bai com as ad ver si da des que me
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opri mem, com to dos os er ros que me as sal tam e to lhem a ação, para que eu
vos pos sa ser vir em se gu ra li ber da de.” Tan to bem e de tão so be ra na va lia é
esta san ta li ber da de das al mas, que para lo grá-lo mor re ram mi lhões de
már ti res, e por ela não ces sa ram os bis pos de com ba ter em to das as ida des
do cris ti a nis mo. “Não há nada que Deus mais ame no mun do”, di zia um
san to dou tor, “do que a li ber da de de sua igre ja. Ele a quer não es cra va, mas 
li vre – non an cil lam, sed li be ram”. Por essa li ber da de afir ma va S. Ci pri a no
que de vi am os bis pos en tre gar o pes co ço ao glá dio dos per se gui do res: “Um
bis po”, di zia ele, “com o Evan ge lho de Deus em uma das mãos e a Cruz na
ou tra, pode ser mor to, ven ci do nun ca: oc ci di po test, vin ci non po test”. Por
essa li ber da de vi bra va as ar mas de sua po ten te di a lé ti ca San to Agos ti nho,
con de nan do a opres são da igre ja, por cer tos prín ci pes sob co lor e pre tex to de
pro te ção: “Não per mi ta Deus”, ex cla ma ele, “que a Igre ja che gue a tal es ta do
de pros tra ção, que de vós pre ci se a tal cus to!”. Por esta li ber da de ple i te a va S.
Ambró sio pe ran te o im pe ra dor Te o dó sio, di zen do: Sa i ba Vos sa Ma jes ta de
que está den tro da igre ja, mas não aci ma dela. E to dos os sé cu los cris tãos,
como diz um gran de pre la do, re pe ti ram a to das as po tên ci as hu ma nas a
ex pres são des tes sen ti men tos, com aque las no bres pa la vras de Ter tu li a no:
“Nós so mos de te mer, mas tam bém não te me mos: so men te de i xai-nos li vres 
e não com ba ta is con tra Deus”. 

Assim, quan do a igre ja não pode ter pro te ção, re cla ma, e quer
que to dos os seus fi lhos re cla mem, li ber da de. Qu an tas ve zes os fa vo res dos
reis têm de ge ne ra do em es cra vi dão para ela? “Se nho res”, ex cla ma va Bos su et – 
não sus pe i to, por tão ache ga do que era à cor te –, “tem mu i tas ve zes a igre ja
de que se que i xar de seus fi lhos que a opri mem: está-se de con tí nuo a in va -
dir-lhe os di re i tos sa gra dos: o po der tem po ral pa re ce que rer tê-la ca ti va”
(ora ção fú ne bre do Chan ce ler Le ter ri er). “Pois eu”, es cre via ele logo de po is, 
“por isso da ria mi nha ca be ça!” E Fe ne lon, o egré gio ar ce bis po de Cam bray,
no cé le bre dis cur so para a sa gra ção do Ele i tor da Co lô nia, ain da com ma i or
su bli mi da de e ener gia: “Oh! Ho mens que não pas sa is de ho mens, bem que
vos ten te a li son ja a ol vi dar des a hu ma ni da de e a vos er guer des aci ma dela; 
lem brai-vos que Deus pode tudo so bre vós, e vós nada con tra Ele. Per tur bar 
a igre ja em suas fun ções é ata car o Altís si mo no que ele tem mais caro, que
é a sua Igre ja; é blas fe mar con tra suas pro mes sas; é afo i tar-se ao im pos sí vel
é que rer des mo ro nar o re i no eter no”. 

Entre nós a opres são exer ci da pelo Esta do em nome de um pre -
ten so pa dro a do foi uma das prin ci pa is ca u sas do aba ti men to da nova Igre ja;
do seu atro fi a men to qua se com ple to. Era uma pro te ção que nos aba fa va.
Não eram só ins tru ções con tí nu as nos do mí ni os da Igre ja: era fri e za sis te -
má ti ca, para não di zer des pre zo res pon den do qua se sem pre a in gen tís si mas
re cla ma ções dela; era a prá ti ca de de i xar as di o ce ses por lar gos anos vi ú vas
de seus pas to res, sem se aten der ao cla mor dos po vos e à ru í na das al mas;
era o apo io ofi ci al dado a abu sos que es ta be le ci am a abo mi na ção da de so la ção
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no lu gar san to; ins ti tu tos re li gi o sos, a flo res cên cia ne ces sá ria da vida cris tã,
ve dan do-se o no vi ci a do, obs tan do-se a re for ma e es pi an do-se ba i xa men te o
mo men to em que ex pi ras se o úl ti mo fra de para se por mão viva so bre esse
sa gra do pa tri mô nio cha ma do de mão-mor ta. Che gou-se até a per se gui ção! 

E a Igre ja do Bra sil viu com hor ror dois de seus bis pos, como se
fo ram vis cri mi no sos, con de na dos por sen ten ça do Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti ça a car re gar bal des e a var rer pá ti os na casa de cor re ção por qua tro
anos, por que ou sa ram man ter a li ber da de de cons ciên cia ca tó li ca em face
da pre po tên cia do Ce sa ris mo. (A sen ten ça, como se sabe, foi co mu ta da pela
cle mên cia do po der mo de ra dor em qua tro anos de pri são nas for ta le zas!)
Um de les, que re pou sa em Deus, e de i xou no mun do me mó ria glo ri o sa,
es cre via de sua pri são es tas pa la vras, que vós ca tó li cos do Bra sil, não re me -
mo ra re is sem fru tos: “Pela li ber da de de nos sa cons ciên cia a ne nhum pe ri go
fu gi re mos, e se mil ve zes pu dés se mos mor rer, mil ve zes por ela mor re ría mos
ale gre men te” (“Hu jus per fectæ li ber ta tis con tem pla ti ons, nul lum vi ta bat pe ri cu lum,
nul lum hor re bat sup pli ci um et si mil li es pos set mori, nom pu ta bat se hanc dig ne
pos se ali qua ra ti o ne pro me re ri”. S. Au gus to. Serm. 41. “De Sanc tis”). 

Qu an do mes mo nos ati ras sem à face os mais vis in sul tos; quan do
mes mo nos co bris sem dos ma i o res im pro pé ri os e vi li pên di os; quan do mes mo
nos co bris se, nos di la ce ras sem a re pu ta ção com as mais ne gras e in fa man tes 
ca lú ni as; quan do mes mo nos sub me tes sem aos mais du ros e fe ros tra tos,
ja ma is de i xa ría mos de pug nar com to das as for ças de nos sa alma pe los
sa gra dos e ina u fe rí ve is di re i tos da San ta Ma dre Igre ja, e com S. Ba sí lio res pon -
de ría mos aos nos sos mo des tos: “Cos tu me li is nos af fi ce, com mi na ri; ne qua quam
non vin ces!” (“Co bre-nos de afron tas, ame a ça-nos, nun ca nos há de ven cer!”).
Pe çam-nos o sa cri fí cio de nos sos cô mo dos; pe çam-nos o sa cri fí cio de nos sas 
fa cul da des; pe çam-nos o sa cri fí cio de nos sa sa ú de; pe çam-nos o san gue de
nos sas ve i as; pe çam-nos o sa cri fí cio da pró pria vida; tudo da re mos pro bon
pa cis , tudo ge ne ro sa e ju bi lo sa men te sa cri fi ca re mos à ver da de i ra fe li ci da de
des te povo, em cujo seio vi mos a luz do dia, e a quem ama mos com o mais
puro, ar den te e pa trió ti co amor. Mas, pelo san to amor de Deus, não nos
pe çam o sa cri fí cio de nos sa cons ciên cia, por que nun ca fa re mos. Sic nos Deus
ad ju vet. Nun ca! Ah! foi um belo es pe tá cu lo, dig nos co o pe ra do res e fi lhos
mu i to ama dos, ver a igre ja do Bra sil nos dias do de ca í do re gi me sus ten tar
as sim com isen ção no bre e in tre pi dez – us que avin cu la – a li ber da de das
al mas! Ela mos trou-se en tão dig na de fi gu rar com hon ra nos ana is do cris -
ti a nis mo.

Esta é a nos sa san ta Igre ja Ca tó li ca! Esta é. Lan cem-na de si os
go ver nos; pri vem-na das in de ni za ções que lhe são de vi das pelo pú bli co
erá rio; des po jem-na mes mo de suas pro pri e da des, ela não se mos tra rá a
me nos dig na do seu glo ri o so pas sa do. No de sam pa ro, na in di gên cia, suas
an gús ti as, nos tra ba lhos, can ta rá o hino do rei pro fe ta: “Rom pes te, se nhor, os
meus gri lhões; a ti um sa cri fí cio de lou vor e de ação de gra ças!” (“Di rum pis tis
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vin cu la mea; tibi sa cri fi ca bo hos ti am la u dis!”). E a ver da de de Deus nun ca fi ca rá
ca ti va em seus lá bi os: ver bum dei non est al li ga tum. 

Que de ve mos de po is dis to pen sar da li ber da de ecle siás ti ca ga ran -
ti da pelo de cre to? Se nela há cláu su las que po dem fa cil men te abrir por ta a
res tri ções odi o sas des sa li ber da de, cum pre to da via re co nhe cer que, tal qual
está re di gi do o de cre to, as se gu ra à igre ja ca tó li ca no Bra sil cer ta soma de
li ber da des como ela nun ca lo grou no tem po da mo nar quia. Assim seja ele
fi el men te exe cu ta do! Ve ja mos o de cre to: O art. 1º, em re su mo, es ta tui que o
go ver no fe de ral não po de rá “ex pe dir leis, re gu la men tos ou atos ad mi nis tra -
ti vos so bre re li gião”. 

De ago ra em di an te, em vir tu de des te pri me i ro ar ti go, fi ca rão os
pas to res da Igre ja Ca tó li ca in te i ra men te sol tos da que la ema ra nha da rede de 
al va rás, leis, con sul tas, re so lu ções, avi sos e re gu la men tos, e cu jas ma lhas
tra zia o mi nis té rio do im pé rio em ba ra ça da a ação epis co pal e pa ro qui al na
di re ção e go ver no das ca u sas re li gi o sas. Não ve re mos mais mi nis tros, que
de vi am ocu par-se só de ne gó ci os ci vis, or de nan do ri di cu la men te aos bis pos 
o cum pri men to dos câ no nes do Con cí lio de Tren to no pro vi men to das pa ró qui as; 
pro i bin do-lhes a sa í da da di o ce se, sem li cen ça do go ver no, sob pena de cla -
ra da a Sé va can te e pro ce der o go ver no à no me a ção de um su ces sor; su je i -
tan do à apro va ção do go ver no aos com pên di os de te o lo gia por que se há de
es tu dar nos se mi ná ri os; re vo gan do dis po si ções dos es ta tu tos de cer tos ca bi dos 
e or de nan do-lhes pon tu al ob ser vân cia do Sa gra do Con cí lio Tri den ti no,
de cla ran do que, dado o caso de Sé va can te a ju ris di ção epis co pal pas se toda 
ao vi gá rio ca pi tu lar; e con ce den do por gra ça im pe ri al ao ca bi do me tro po li -
ta no o di re i to de no me ar um, de po is de ex pi ra do o pra zo do Con cí lio; isen -
tan do os ca pe lães mi li ta res da vi si ta dos pre la dos e dan do-lhes o di re i to de
usar de so li déu e anel; pro i bin do as or dens re gu la res re ce be rem no vi ços;
au to ri zan do os su pe ri o res re gu la res a li cen ci a rem os re li gi o sos para re si di rem
por seis me ses fora de seus con ven tos; apro van do as re so lu ções ca pi tu la res
dos fra des fran cis ca nos; con ce den do o uso de cin to e bor la en car na das aos
cô ne gos do Pará (1852), fi can do da que la data em di an te mu da da a cor de
que usa vam; de cla ran do que os pá ro cos não têm di re i to de exi gir as ve las
da ban que ta; fi can do a quem com pe te a no me a ção do por te i ro da Maçã nas
Ca te dra is! (Po de ría mos ci tar mu i tís si mos ou tros atos com suas da tas. Não o 
fa ze mos con sul tan do a bre vi da de. Vide no Ma nu al Ecle siás ti co o cu ri o so
re per tó rio de leis, de cre to con sul tas e avi sos do po der tem po ral so bre ques tões 
ecle siás ti cas (vai o rol das págs. 341 a 491). 

Bas ta! Não ve re mos mais este es pe tá cu lo! Ver da de é que qua se
toda a le gis la ção re ga lis ta, de que ci ta mos a mí ni ma par te, ja zia sem apli ca ção,
gra ças a no bre ati tu de do Epis co pa do; mas o re ga lis mo o mes mo es ta va
sem pre vivo em todo o seu vi gor, jul gan do-se o. Tudo isto de sa pa re ceu,
como um pou co de pó ex pos to ao ven to, pelo pri me i ro ar ti go do de cre to.
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O art. 2º de cla ra que a to das as con fis sões re li gi o sas (e por tan to a 
ca tó li ca) “per ten ce por igual a fa cul da de de exer ce rem o seu cul to, re ge rem-se
se gun do a sua fé e não se rem con tra ri a dos nos atos par ti cu la res ou pú bli cos,
que in te res sem o exer cí cio do pre sen te de cre to”. Por tan to, te mos di re i tos os
ca tó li cos de não ser mos in ter rom pi dos nem per tur ba dos, por quem quer
que seja, nas nos sas re li gi o sas fun ções, quer es tas se ce le brem den tro dos
tem pos, quer fora de les, con for me os pre ce i tos da nos sa li tur gia. Po de re mos 
as sim man ter como é tão de se ja do de to dos, ma i or res pe i to nas nos sas igre jas 
e ce ri mô ni as sa gra das, fa zen do ces sar to dos os abu sos e pro fa na ções. 

O art. 3º as se gu ra a li ber da de re li gi o sa “não só aos in di ví du os
como tais, mas às igre jas em que se acham agre mi a dos”. Se a li ber da de
dada aos ca tó li cos fos se uma li ber da de só pes so al, não a po de ría mos ace i tar.
Com efe i to a igre ja, so ci e da de le gi ti ma men te cons ti tu í da, tem di re i to es cri to 
de exer cer li vre men te sua ação so ci al. O sis te ma da li ber da de pu ra men te
in di vi du al se ria um con tra-sen so ou an tes a ne ga ção de nos sa re li gião.
Além dis so por toda a par te e sem pre o cul to re ves te fo ram pú bli ca e so ci al
ou de i xa de exis tir. Um cul to li mi ta do ao in di ví duo é tão con trá rio à na tu re za 
do ho mem como à na tu re za mes ma da re li gião. De ago ra em di an te, pois,
ar ri ma dos ao 2º e 3º ar ti gos do de cre to, po de re mos en trar fran ca men te na
prá ti ca de nos sa san ta re li gião, re gen do-nos se gun do a nos sa fé e a nos sa
dis ci pli na, sem re ce ar a mí ni ma in ter ven ção do po der pú bli co. 

E como as cons ti tu i ções dog má ti cas e dis ci pli na res do Con cí lio
Tri den ti no fa zem par te dos prin cí pi os de nos sa fé e das re gras de nos sa
dis ci pli na, per ma ne ce em ple nís si mo vi gor, como até aqui, a sua le gis la ção
ma tri mo ni al, quer em re la ção ao modo de ce le brar os ca sa men tos, quer em
re la ção às ca u sas ma tri mo ni a is. O es ta be le ci men to do cha ma do ca sa men to
ci vil, sa bei-o bem, cris tãos, não vem subs ti tu ir o úni co ca sa men to, o ver da -
de i ro que é o re li gi o so. Nós acre di ta mos como um dog ma da nos sa re li gião
que o ma tri mô nio é um dos sete sa cra men tos da Lei nova ins ti tu í da por
Nos so Se nhor Je sus Cris to, e que só ele san ti fi ca a união do ho mem e da
mu lher como o fim de for ma rem a fa mí lia cris tã. Nós, ca tó li cos, sa be mos, e
é ain da a dou tri na da nos sa igre ja, que o con tra to não se se pa ra do sa cra -
men to, por que é jus ta men te o con tra to que se acha ele va do por Je sus Cris to
a essa dig ni da de. 

Ten do o de cre to re co nhe ci do so le ne men te a li ber da de que te mos 
de pro fes sar par ti cu lar e pu bli ca men te a nos sa cren ça e pra ti car as nos sas
leis dis ci pli na res, es ta mos em nos so ple no di re i to, em face mes mo do go -
ver no ci vil, de só con si de rar mos como vá li do para os cris tãos o con tra to
ma tri mo ni al que é ce le bra do na igre ja, com a bênção de Deus. De fato só
en tão é que fi cam os nu ben tes le gi ti ma men te ca sa dos. Ou tra qual quer
união, ain da que a de co rem com apa rên ci as de le ga li da de, não pas sa de
ver go nho so con cu bi na to.
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Po de is pres tar-vos à for ma li da de do ca sa men to ci vil, para re gu lar a 
he ran ça de vos sos fi lhos: mas sa ben do bem que só con tra ís ver da de i ro
ma tri mô nio quan do ce le bra is o ato re li gi o so pe ran te Deus e a vos sa cons -
ciên cia, se gun do as pres cri ções da San ta igre ja ca tó li ca. 

O art. 4º, o mais im por tan te de to dos, ex põe: “Fica ex tin to o
pa dro a do com to das as ins ti tu i ções, re cur sos e prer ro ga ti vas”. Aqui abo liu
com toda a ra zão o go ver no pro vi só rio um pre ten so di re i to de que tan to
gar bo fa zia o Impé rio como prer ro ga ti va ine ren te à Co roa; quan do na re a li -
da de tal di re i to só po dia ser por ele ob ti do me di an te con cor da ta pro bono pa cis
o to le rou. Pois bem! Não per ten ce mais ago ra ao go ver no ci vil a apre sen ta ção
de bis pos, cô ne gos, pá ro cos, e mais fun ci o ná ri os ecle siás ti cos. A cri a ção ou
di vi são de pa ró qui as e di o ce ses, a fi xa ção ou mo di fi ca ções de seus res pec ti vos
li mi tes, são, da qui em di an te, da al ça da ex clu si va da Igre ja. O go ver no ci vil
não tem mais que in ter vir para to lher o pas so a bu las, bre ves e de cre tos,
ca u sa de tan tas lu tas, ori gem de tan tos dis sa bo res en tre os dois po de res.
Tam bém não to ma rá mais o go ver no ci vil co nhe ci men to de qual quer re cur so
para ele in ter pos to das sen ten ças dos ju í zes ecle siás ti cos. Em uma pa la vra
está der ro ga da toda a opres si va le gis la ção do an ti go es ta do re ga lis ta, pom -
ba li no, jo se fis ta, que tan tas pe las tra zia à li vre ação da au to ri da de ecle siás ti ca. 

Esta tu in do no art. 5º a “per so na li da de ju rí di ca para to das as igre jas
e con fis sões re li gi o sas e man ten do a cada uma o do mí nio de seus ha ve res
atu a is”, con sa gra o de cre to a ple ni tu de do di re i to de pro bi da de para a nos sa
igre ja ca tó li ca e seus ins ti tu tos. La men ta mos, to da via, que tal di re i to, re co -
nhe ci do e de cla ra do em ter mos tão am plos e ca ba is, pa re ça so frer logo
res tri ção gra ve com a cláu su la re fe ren te às leis de mão mor ta. Não cre mos
que se que ria, no re gi me de ins ti tu i ções li bér ri mas, exer cer toda essa le gis la ção 
ob so le ta, ei va da de ab so lu tis mo, e que só pode, en tre nós, pre ju di car a igre ja
ca tó li ca.

De fato, só as nos sas con fra ri as e os nos sos ins ti tu tos re li gi o sos
pos su em imó ve is. Só a ela po dem, pois fe rir as leis cha ma das de mão mor ta,
só ela fi ca rá com o seu di re i to de pro pri e da de li mi ta do e to lhi do. No en tan to
nes te ar ti go, como em to dos, co lo ca o de cre to as con fis sões re li gi o sas sem
ex ce ção al gu ma no pé da mais per fe i ta igual da de! É de es pe rar que uma
in ter pre ta ção au to ri za da dê a este ar ti go um sen ti do mais em con for mi da de 
com a jus ti ça, com a ra zão, com a boa po lí ti ca, que não ad mi tem leis odi o sas 
de ex ce ções con tra uma clas se de ci da dãos, vi o lan do-se a igual da de e li ber -
da de que a to dos abo nam os mes mos di re i tos. O 6º e úl ti mo ar ti go ga ran te
“aos atu a is ser ven tuá ri os do cul to ca tó li co a sua côn grua sus ten ta ção e
pro me te sub ven ci o nar por um ano as ca de i ras do se mi ná rio”. Foi, sem dú vi da,
na in ten ção do go ver no, um meio de fa ci li tar a tran si ção do re gi me pas sa do 
para o vo lun tá rio atu al. Cu i da rão tal vez os nos sos ad ver sá ri os ter sido isso
um enor me fa vor! Não pen sa ri am as sim se sou bes sem da ver go nho sa
exi güi da de des sas côn gru as que nos dava o Impé rio (bas ta di zer que um bis po
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no Bra sil tem 285$000 de côn grua men sal, um pá ro co ina mo ví vel 600$000
por ano, amo ví vel 300$000!), sen do sem pre de sa ten di das com de sa pre ço e
às ve zes com mofa as re pre sen ta ções de D. Ro mu al do e ou tros pre la dos no
sen ti do de dar-se uma de co ro sa do ta ção ao cle ro na ci o nal. Não pen sa ri am
ain da as sim os mes mos ad ver sá ri os se re fle tis sem que es sas côn gru as são
ver da de i ra in de ni za ção que o Esta do deve à igre ja pe los dí zi mos de que se
apos sou. 

A cada Esta do fica li vre o ar bí trio de man ter os fu tu ros mi nis tros 
des se cul to (ca tó li co) ou de ou tro, diz-se na se gun da par te do art. 6º. Como
to dos os Esta dos são em sua to ta li da de ca tó li cos, o be ne fí cio des sa cláu su la
só pode, ape sar da dis jun ti va, fa vo re cer à nos sa igre ja, pois, se ria uma in jus ti ça 
fla gran te apli car a sus ten ta ção de sua con fis são re li gi o sa, que cons ti tu i rá
uma mi no ria mi cros có pi ca, os re di tos for ne ci dos ao te sou ro do Esta do pela
gran de ma i o ria ou to ta li da de dos con tri bu in tes ca tó li cos. Tal é, em per func -
tó ria aná li se, dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to ama dos, o de cre to im por -
tan tís si mo la vra do pelo go ver no pro vi só rio em 7 de ja ne i ro des te ano e a
nova si tu a ção que ele cria para a igre ja do Bra sil. 

2º) Em se gun do lu gar, qua is de vem ser os nos sos vo tos nes ta
me mo rá vel con jun tu ra? Os nos sos pri me i ros vo tos, os vo tos mais ar den tes
de nos so co ra ção, os vo tos que con ti nu a men te fa re mos di an te de Deus com
todo fer vor, vós os sa be is, é que seja co lo ca da a Igre ja Ca tó li ca en tre nós em
po si ção de po der go zar a ple ni tu de de seus di re i tos; mas, pois, nas an gus ti o sas 
e di fí ce is cir cuns tân ci as em que nos acha mos, não nos é dado tan to es pe rar,
ao me nos que se man te nha e se tor ne efe ti va e real na prá ti ca a li ber da de
que nos é ga ran ti da pelo de cre to! Sim, ao me nos a li ber da de e o res pe i to de
nos sas cren ças! 

Este é o brado, o reclamo, o pregão que a grandes vozes levanta
todo o Brasil católico até ao governo da República. Ah! Não cedam os que
têm as tremendas responsabilidades do poder à torrente das opiniões
extremas de um radicalismo exaltado, insensato, que não só quer a igreja
desquitada do Estado, senão que, depois de desquitada, a traga o Estado
perseguida e espezinhada.

Li ber da de para to dos os cul tos, ex ce to para a re li gião ca tó li ca! É
a di vi sa de les. Aco lha-se, aca ri nhe-se, pro te ja-se toda a se i ta, seja qual for;
mas faça-se pe sar mão de fer ro so bre a ver da de i ra Igre ja de Je sus Cris to!
Fi quem to das as con fis sões re li gi o sas go zan do da mais am pla li ber da de de
cons ciên cia, de pen sa men to, de pro pa gan da sob a égi de de nos sas ins ti tu i ções
li vres: mas a Igre ja Ca tó li ca, a igre ja que per ten ce à nos sa na ção, fi que es cra va,
fi que de pen den te, abo ca nha da em seus di re i tos, hu mi lha da, des po ja da, e
pen se como nós ou emu de ça ao nos so ace no; em todo o caso, obe de ça às
leis nos sas opres so ras, se não qui ser ge mer nos cár ce res e no exí lio! 

É o que di zem es ses con se lhe i ros mal avi sa dos da im pren sa
ra di cal, que nem sa bem a que abis mo es tão ar ro jan do a nos sa na ção. Des ta
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ne fas ta ten dên cia, des te fa na tis mo ím pio, que quer ex tin guir a re li gião nas
es co las e por toda a par te, nas ce ram os hor ro res da Re vo lu ção Fran ce sa, que
nin guém cer ta men te de se ja ver, re pro du zi dos en tre nós. 

Não, a Re pú bli ca bra si le i ra não en ve re da rá por tal ca mi nho, que
vai dar, di-lo a His tó ria, em te me ro sas ca tás tro fes.

Não ve re mos en tre nós aque las ce nas lú gu bres e sa crí le gas,
aque las or gi as san gren tas que ma cu lam a His tó ria da Fran ça, e que mais
pa re cem so nhos si nis tros, de uma ima gi na ção des va i ra da, do que fa tos re a -
is pas sa dos, qua se em nos sos dias, no seio de uma das mais cul tas na ções
da Eu ro pa! Cle ro fo ra gi do, ou gui lho ti na do, afo ga do, me tra lha do; as
igre jas fe cha das ou pro fa na das, umas fe i tas ar ma zéns, ou tras es tre ba ri as:
cul to ca tó li co in ter rom pi do; cru ci fi xos ati ra dos ao rio Sena, e os fi lo so fan -
tes, de cima das pon tes, a aba nar com a ca be ça di zen do: Foi-se o rei, lá se
vai o Cris to! E os ani ma is imun dos ves ti dos de or na men tos sa cer do ta is, en tre
va i as da po pu la ção pa ri si en se, e em suma, para não di zer mais, uma mu -
lher nua en tro ni za da no al tar-mor da ca te dral de No tre Dame, fes te ja da,
ado ra da pu bli ca men te com o tí tu lo de De u sa-Ra zão! Não tam pou co ha ve -
mos de ver en tre nós o fu ror se cu la ri za dor do go ver no da atu al Re pú bli -
ca fran ce sa, ba nin do as re li gi o sas dos hos pi ta is, ex clu in do do en si no pú bli -
co os ir mãos das es co las cris tãs e todo ele men to re li gi o so. Não ve re mos as cru -
éis ex pul sões para o es tran ge i ro, as e fra ções de por tas, as vi o la ções dos
do mi cí li os, a bar ba ri da de que põe na rua ao de sam pa ro ve lhos, en fer mos, po -
bres se nho ras, não por ou tro cri me, se não pelo úni co, mas im per doá vel, de
per ten ce rem a ins ti tu tos ca tó li cos! E ou tras ar bi tra ri e da des, opres sões e ti ra -
ni as com que se hão ilus tra do os ho mens que têm ago ra nas mãos os des ti -
nos da que la gran de e glo ri o sa nau! A Eu ro pa, a Amé ri ca, que vi ram com
asco e con de na ram com in dig na ção mil ór gãos da im pren sa, quer ca tó li ca,
quer pro tes tan te, es tas gro tes cas in con se qüên ci as do ra di ca lis mo fran cês,
não olha ria de me lho res olhos para nós se ca ís se mos em imi tá-lo. 

O nos so mo de lo, não, não ire mos pro cu rá-lo nes ses go ver nos
que apon tam para o cris ti a nis mo ca tó li co como para o ini mi go; temo-los
mi lha res, mais ao nos so gos to e mais per to de nós, cá em nos sa Amé ri ca.
Te mos a Re pú bli ca Argen ti na, que os nos sos re pu bli ca nos não ces sam de
ad mi rar e elo gi ar, prós pe ra, com efe i to, che ia de se i va e de por vir; re pú bli ca,
to da via, ca tó li ca, onde flo res cem em paz e li vre men te to das as obras e ins ti -
tu tos do ca to li cis mo, e que con sig nou logo nas pri me i ras li nhas de sua Car ta
Cons ti tu ci o nal este glo ri o so ar ti go: “O go ver no fe de ral sus ten ta o cul to
ca tó li co apos tó li co ro ma no”. Do mes mo modo no seu art. 7º es ta tui a cons ti -
tu i ção da pro vín cia con fe de ra da de Bu e nos Ai res: “O go ver no da pro vín cia
co o pe ra em sus ten tar o cul to ca tó li co apos tó li co ro ma no, de acor do com as
pres cri ções da Cons ti tu i ção Na ci o nal”. E na Cons ti tu i ção da pro vín cia de
Cór do va lê-se: “A re li gião ca tó li ca, apos tó li ca e ro ma na é a re li gião da
pro vín cia; seu go ver no lhe pres ta rá a mais de ci di da e efi caz pro te ção, e to dos 
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os seus ha bi tan tes o ma i or res pe i to; não obs tan te isso, o Esta do res pe i ta e
ga ran te os de ma is cul tos que não re pug nam à mo ral e à ra zão na tu ral”. E
na cons ti tu i ção da pro vín cia da San ta Fé, no art. 4º: “Sua re li gião é a ca tó li ca 
apos tó li ca e ro ma na, à qual pres ta rá a mais de ci di da pro te ção e seus ha bi -
tan tes o ma i or res pe i to”. Tal é a Re pú bli ca Argen ti na ca tó li ca na sua Cons ti -
tu i ção, e sem em bar go pros pe ran do a olhos vis tos, e sem em bar go o pon to
mais pro cu ra do na Amé ri ca do Sul pela emi gra ção eu ro péia! 

Te mos a flor do Pa cí fi co, o Chi le, tão fes te ja do há pou co en tre
[ile gí vel] como o tipo de uma Re pú bli ca bem or de na da e flo res cen te, onde
es plen de uma ci vi li za ção já adi an ta dís si ma, com gran des de sen vol vi men tos 
na agri cul tu ra, na ciên cia, nas le tras, nas ar tes; Re pú bli ca tam bém ca tó li ca,
onde o cris ti a nis mo se ex pan de em uma mul ti dão de ins ti tu tos e obras re li -
gi o sas e de ca ri da de, e em cuja Cons ti tu i ção, art. 4º, o prin cí pio da re li gião
do Esta do, nes tes ter mos: “A re li gião da Re pú bli ca do Chi le é a ca tó li ca
apos tó li ca ro ma na, com ex clu são do exer cí cio pú bli co de qual quer ou tra”. 

Te mos o Equa dor, onde o gê nio do imor tal Gar cia Mo re no abriu
sul cos pro fun dos em que a se a ra ca tó li ca tem de sa bro cha do com ad mi rá vel
viço de en vol ta com o pro gres so mais flo res cen te. 

E veja-se em todo o res to da Amé ri ca se há ou hou ve numa re pú -
bli ca que se te nha cons ti tu í do, ou se que i ra re cons ti tu ir sem Deus, sem re li gião!
Será a pri me i ra no Bra sil em que se fará tão lou co e de sas tra do en sa io!

Mas ain da nos fica mu i to por di zer, nem po de re mos omi tir o
nome da ma i or e mais po ten te co le ti vi da de do nos so con ti nen te. Te mos, en -
fim, os Esta dos Uni dos, a cri a ção gi gan tes ca do gê nio de Was hing ton, que
mar cha hoje [ile gí vel] to dos os nos sos po lí ti cos como o per fe i to mo de lo
de uma re pú bli ca de mo crá ti ca. Seja as sim, bem que não par ti lhe mos o en -
tu si as mo dos que só que rem ver nas mar gens do Mis sou ri e do Hud son um 
Éden todo flo res, an tes co nhe ce mos bem as de sor dens e os gra ves pe ri gos
que ame a çam a so ci e da de ame ri ca na, seja as sim! Mas a se pa ra ção da igre ja
do Esta do na gran de re pú bli ca da Amé ri ca do Nor te terá sido ins pi ra da
pelo es pí ri to do ate ís mo, do po si ti vis mo, do ma te ri a lis mo? Terá sido obra
do ódio, do des pre zo da re li gião e do cris ti a nis mo? Mu i to ar re dio da ver da -
de an da ria quem o cu i das se. Sem dú vi da dá-se na que le país se pa ra ção en -
tre a igre ja e o Esta do, mas este fato não é ali a ex pres são de ódio ou des pre -
zo do prin cí pio re li gi o so. Mu i to ao con trá rio foi o úni co meio de ga ran tir
com efi cá cia o li vre exer cí cio do cul to às di ver sas e mul ti pli ca dís si mas con -
fis sões re li gi o sas em que se acha va des de seu co me ço, e se acha ain da re ta -
lha do aque le país. Não ten do ne nhu ma des sas nu me ro sís si mas con fis sões
pre e mi nên cia so bre as ou tras, fora um ato so be ra na men te im po lí ti co, ori -
gem de gra ves per tur ba ções, dar o go ver no pre fe rên cia ofi ci al a al gu ma de -
las. Não há ali, pois, re li gião de Esta do, nem po de rá havê-la, es tan do a na ção
di vi di da em tan tas se i tas an ta gô ni cas. Mas erro fora ca pa ci tar-se al gum
de que o go ver no ame ri ca no, por não re co nhe cer um cul to de ter mi na do, se
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de sin te res se da re li gião e a ne nhu ma res pe i ta. A cons ti tu i ção dos Esta dos
Uni dos tão fora está de ser in di fe ren te em ma té ria re li gi o sa, que está toda
ba se a da no prin cí pio que exis te uma re li gião que deve ser res pe i ta da e
man ti da, como o pri me i ro ele men to da or dem so ci al. 

Was hing ton, des pe din do-se de seus con ci da dãos em 1796, dis se
es tas me mo rá ve is pa la vras: “Re li gião e mo ra li da de, eis aqui os es te i os in -
dis pen sá ve is de qual quer Esta do. De i xem de ga bar-se de pa tri o tas aque les
que que rem aba lar es tas co lu nas fun da men ta is do edi fí cio so ci al. O ver da -
de i ro pa tri o ta deve hon rá-las e amá-las. Um li vro vo lu mo so não bas ta ria
para mos trar quan to elas pro mo vem a fe li ci da de do povo e de cada in di ví duo”. 
Ora vede ago ra se a le gis la ção dos Esta dos Uni dos, ins pi ra ção do gê nio
po ten te de Was hing ton, po dia exa lar o mau e pes ti len to es pí ri to do ate ís -
mo, do des pre zo da re li gião! De ne nhum modo. 

“A tris te má xi ma de que a lei é atéia e não pode de i xar de sê-lo”,
diz Cláu dio Ja net, má xi ma que des de 1789 ins pi rou qua se cons tan te men te a 
le gis la ção fran ce sa, “não se po de ria ar ti cu lar na Amé ri ca do Nor te sem
sus ci tar unâ ni me re pro va ção. O cris ti a nis mo é ali ver da de i ra men te a re li gião
na ci o nal. Lon ge de fi car en can ta da pela lei ou pe los pre con ce i tos no do mí nio
da cons ciên cia pri va da e do lar do més ti co, tem per ma ne ci do, aos me nos até 
nos sos dias, como a pri me i ra das ins ti tu i ções pú bli cas”. Ajun te mos aqui o
gra ve tes te mu nho de Story, sá bio pro fes sor de di re i to da uni ver si da de de
Har vard, em seu Co men tá rio so bre a Cons ti tu i ção Fe de ral dos Esta dos Uni dos:
“O di re i to de uma so ci e da de ou de um go ver no de in ter vir em ma té ri as que 
in te res sam a re li gião”, diz ele, “não pode ser con tes ta do por to dos os que
pen sam que a pi e da de, a mo ral, a re li gião es tão in ti ma men te li ga dos ao
bem do Esta do. 

A pro pa ga ção das gran des dou tri nas da re li gião, a exis tên cia os
atri bu tos de um Deus oni po ten te, nos sa res pon sa bi li da de para com Ele em
to das as nos sas ações, o es tí mu lo das vir tu des pes so a is e so ci a is, to das es sas 
co i sas não po dem ser ob je to de in di fe ren ças para uma so ci e da de bem or de -
na da”. “Todo o ho mem que crer na ori gem di vi na do cris ti a nis mo con si de -
ra rá como um de ver do go ver no man tê-lo e ani má-lo en tre os ho mens. É co i sa
in te i ra men te dis tin ta da li ber da de de ju í zo em as sun tos re li gi o sos e da li ber -
da de de cul tos se gun do as ins pi ra ções de cons ciên cia… 

Pro va vel men te na épo ca da ado ção da Cons ti tu i ção e das emen das
pen sa ra-se ge ral men te na Amé ri ca que o cris ti a nis mo de via ser ani ma do
pelo Esta do, tan to quan to se po dia fa zer sem fe rir a li ber da de de cons ciên cia
e dos cul tos”. “Toda ten ta ti va para ni ve lar as re li giões, ou para eri gir em
prin cí pi os de go ver no a mais com ple ta in di fe ren ça a tal res pe i to te ria le van -
ta do uma re pro va ção, tal vez uma in dig na ção ge ral... O de ver de ani mar
a re li gião, ma i or men te a re li gião cris tã, é todo di fe ren te do de ver de cons -
tran ger a cons ciên cia dos ho mens, onde os pu nir, por que ado ram a Deus
de ou tra ma ne i ra”. Até aqui o dou to es cri tor ame ri ca no. 
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A lei dos Esta dos Uni dos não só não pro fes sa o ate ís mo, como
nem per mi te pro pa ga ção des ta in fa me dou tri na. Ci te mos um exem plo bem
fri san te. For ma ra-se há mu i tos anos, uma so ci e da de de ate us no Esta do da
Pen sil vâ nia, e um mem bro des ta as so ci a ção le gou-lhe, ao fa le cer, to dos os
seus ha ve res, que eram avul ta dos, com a obri ga ção de es ta be le cer ela uma
es co la pú bli ca de in cre du li da de. Hou ve quem im pug nas se este le ga do, e foi 
le va do a ques tão aos tri bu na is. Ora bem! Ouvi como di ri miu tal de man da a
Cor te Su pre ma, pro fe rin do a se guin te lu mi no sa sen ten ça: “A lei da Pen sil -
vâ nia não re co nhe ce so ci e da de de ate us, per mi te so men te a for ma ção da
so ci e da de li te rá ria, re li gi o sa e de be ne fi cên cia, mas não per mi te que se
es car ne ça pu bli ca men te e se in sul te a re li gião re ve la da da Bí blia. Uma es co la, 
onde se en si na o ate ís mo, ser ve para tal fim e põe os me ni nos no ca mi nho
das ga lés e as me ni nas no da pros ti tu i ção” (Ob. cit. Liv. III, Cap. 40, tom. II,
págs. 46 e segs.). 

Mas não bas ta di zer que a Con fe de ra ção da Amé ri ca do Nor te
não é um Esta do ateu e re pe le com hor ror o ate ís mo. Vai além e faz pro fis são
pú bli ca do cris ti a nis mo. Ana li san do e re su min do uma in te res san te con fe -
rên cia do se nhor Cláu dio Ja net acer ca da se pa ra ção da igre ja e do Esta do
nos Esta dos Uni dos do Nor te, eis como se ex pri me um egré gio es cri tor:
“Lon ge de ser ateu, [o Esta do nor te-ame ri ca no] é re li gi o so, cris tão até, por que
toma por base as cren ças e pres cri ções fun da men ta is do cris ti a nis mo no que 
toca à or dem so ci al. As le gis la ções pro cla mam o res pe i to que se deve a Je sus
Cris to como o di vi no fun da dor do cris ti a nis mo e os tri bu na is pu nem a
blas fê mia pú bli ca. Nos dias de cri se e de pe ri go, pres cre ve o pre si den te um
dia de je jum e de hu mi lha ções; cada ano um dia so le ne é con sa gra do a dar
gra ças à pro vi dên cia pe los seus be ne fí ci os. A lei do do min go é ri go ro sa -
men te res pe i ta da; a uni da de do ma tri mô nio ri go ro sa men te man ti da, e, se é
per mi ti do o di vór cio, é isto an tes obra do pro tes tan tis mo do que da le gis la ção
ci vil, que se pre o cu pa de tor ná-lo mais di fi cul to so. O ca sa men to con ser va o
seu ca rá ter ex clu si va men te re li gi o so: lá não exis te ato ci vil. Não as sa la ria o
Esta do cul to al gum, mas res pe i ta os le ga dos fe i tos em fa vor das igre jas. Os
mem bros do cle ro, em ra zão das suas fun ções es tão isen tos da mi lí cia. O
po der re pres si vo de cada igre ja é re co nhe ci do pe los tri bu na is, que re cu sam
aos ex co mun ga dos toda ação em jus ti ça con tra aque les que os ful mi na ram
de cen su ra, pela ra zão do que ne nhum tri bu nal so bre a ter ra pode fis ca li zar
a ju ris di ção ecle siás ti ca” (Re la ção do Ken tucky, 1873; Re la ção de Nova York).
Mais nos atos so le nís si mo da vida na ci o nal, in ter vém ofi ci al men te o cris ti a -
nis mo. Os con gres sos, tan to fe de ra is como par ti cu la res, não abrem vez
al gu ma as suas ses sões sem pre ces pú bli cas pre si di das por mi nis tros, ora
de ou tro cul to, não sen do raro cha ma rem-se para esse mi nis té rio até sa cer -
do tes ca tó li cos. Co nhe ci da é a se ve ri da de da lei que man da guar dar o dia 
do Se nhor em todo o ter ri tó rio da re pú bli ca: sus pen dem-se os tra ba lhos,
ca lam-se as ofi ci nas, fe cham-se as lo jas, per mi tin do-se ape nas as obras
de ne ces si da de e ca ri da de. E tal é o ri gor da ob ser vân cia do mi ni cal que, co in -
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ci din do o do min go com o ani ver sá rio na ta lí cio de Was hing ton, ou da de cla -
ra ção da in de pen dên cia, dias de gran de so le ni da de para o povo da União,
cede o Esta do à igre ja, e se trans fe re para o dia se guin te a fes ta ci vil. Em re -
la ção es pe ci al men te ao ca to li cis mo, cum pre no tar que o Esta do re co nhe ce a
igre ja ca tó li ca, para a de fe sa dos in te res ses dela, o di re i to de re pre sen ta ção
le gal, o qual é exer ci do pelo bis po, vi gá rio-ge ral, pá ro co e dois le i gos. Re co -
nhe ce-lhe o ple no di re i to de pro pri e da de, mes mo so bre fun dos es tá ve is, e o
di re i to de ins tru ção pú bli ca, não só em es co las pri má ri as, se não tam bém em 
co lé gi os su pe ri o res, onde po dem os ca tó li cos edu car a mo ci da de se gun do
os prin cí pi os de nos sa re li gião. 

Ain da há pou co fun dou-se com au to ri da de da San ta Sé uma
gran de Uni ver si da de Ca tó li ca em Was hing ton, e o pre si den te da Re pú bli ca
fe de ral não jul gou afron tar as cren ças das ou tras co mu ni da des re li gi o sas,
com pa re cen do ofi ci al men te e com pom pa às fes tas so le nes da ina u gu ra ção.
Do mes mo modo, não se de dig na o pre si den te de ma ni fes tar, com ca rá ter
pú bli co, o seu res pe i to pelo che fe su pre mo do ca to li cis mo, como se viu por
oca sião de re cen te ju bi leu sa cer do tal de Leão XIII. No exér ci to, na ar ma da,
nas pri sões acha re is ca pe lães ca tó li cos exer cen do o seu sa gra do mi nis té rio
com a má xi ma li ber da de, sem que nin guém veja nis to le são ao prin cí pio da
se pa ra ção dos dois po de res. Os mis si o ná ri os ca tó li cos, ocu pa dos na ci vi li -
za do ra obra da ca te que se dos ín di os, re ce bem di re ta men te do Esta do sub sí di -
os pe cu niá ri os para a sua sub sis tên cia pes so al e cus te io de suas res pec ti vas
mis sões. 

Fi nal men te, as or dens re li gi o sas e de ma is es ta be le ci men tos ca tó -
li cos go zam da mais am pla li ber da de, e são até po si ti va men te fa vo re ci dos
por le gis la ções par ti cu la res que de mu i to bom gra do lhes con ce dem a per so -
na li da de ju rí di ca. Enfim, o Na tal nos Esta dos Uni dos é uma fes ta na ci o nal! 

Ah! quem nos dera ver os es ta dis tas nos sos mu i tos dos qua is se
des va ne cem de ca tó li cos, tra tar o ca to li cis mo com o mes mo res pe i to e de fe -
rên cia como é tra ta do pe los es ta dis tas pro tes tan tes da União nor te-ame ri ca na!
Por tan to, já que to dos con vêm que não po de mos es co lher me lhor, nem
mais aca ba do, nem mais con ve ni en te mo de lo do que a gran de Con fe de ra -
ção nor te-ame ri ca na, apren da mos ao me nos dela como se as sen tam as ba -
ses de uma na ção so bre os só li dos fun da men tos da mais am pla e res pe i to sa li -
ber da de. Apren da mos ao me nos dela a fa zer ca mi nhar sem pre a ação so ci al
do Esta do de acor do com os prin cí pi os fun da men ta is do cris ti a nis mo.
Apren da mos ao me nos dela a não con si de rar como o ide al do pro gres so e
da ci vi li za ção, o sub tra ir-se sis te ma ti ca men te a par te di ri gen te de um Esta -
do a todo in flu xo da idéia re li gi o sa. 

De i xan do de lado o que lá dá-se de mau, imi te mos o bom, imi te mos
o modo lar go de en ca rar as co i sas, a con fi an ça no pro gres so do país pela
re li gião, pela jus ti ça, pela li ber da de, pelo res pe i to da lei, pela fe cun da ini ci a ti -
va de cada ci da dão na gran de obra do pro gres so so ci al. Lá vi vem hoje dez
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mi lhões de ca tó li cos, de cem mil ape nas que eram há um sé cu lo, com 62 bis pos,
13 ar ce bis pos, en tre eles um car de al, e com cle ro nu me ro sís si mo, mas o
go ver no ame ri ca no – e bas ta ser ame ri ca no para as sim pro ce der – não se
ar re ce ia de tão es pan to so pro gres so. Ele sabe que os bis pos, os pa dres, os
ca tó li cos são os me lho res ci da dãos, os me lho res ami gos da re pú bli ca. 

De i xe mos os aca nha men tos mi se rá ve is pró pri os da nos sa raça, os
mes qui nhos ci ú mes e des con fi an ças, a ar ro fi an te ma nia de que rer o go ver no
re gu lar tudo, até a re li gião, e de i xe mo-la li vre e fa ci li te mo-lhe os au men tos,
que com isso só terá que lu crar o Esta do. Imi te mos o res pe i to ao cris ti a nis mo, 
de que aque le es tu pen do povo tem ofe re ci do no bi lís si mo exem plo à ad mi ra -
ção dos ou tros po vos. Imi te mo-lo nes te pon to, que não é a me nor de suas
gló ri as e gran de zas. Tais são os nos sos sin ce ros e ar den tís si mos vo tos. 

3º) Cum prir com âni mo re so lu to, fir me, mais de di ca do que nun ca,
dis se mos nós, os nos sos de ve res na nova era que se abre para o ca to li cis mo
em nos so caro Bra sil. Esse mes mo ato so le nís si mo, ain da não vis to en tre
nós, pelo qual nos di ri gi mos, to dos os bis pos jun tos, a vós, ve ne rá ve is
sa cer do tes, a vós fiéis ca tó li cos das nos sas res pec ti vas di o ce ses, está in di -
can do o di fi cul to so, o gra ve da si tu a ção pre sen te, e o mu i to que ela está exi -
gin do de nós to dos em cu i da das di li gên ci as, es for ços e sa cri fí ci os. 

Não so mos che ga dos, por ven tu ra, dig nos co o pe ra do res e fi lhos
di le tís si mos, a uma des sas ho ras te ne bro sas da vida da hu ma ni da de, nas
qua is o es pí ri to do erro se agi ta com mais vi o lên cia e mais lar ga men te se
di fun de, se du zin do as in te li gên ci as e pro cu ran do sub me tê-la ao seu ver go -
nho so ca ti ve i ro? Não ve mos aí ba ra lha dos os prin cí pi os, con fun di dos os
sis te mas: a cha mar-se bem ao mal e mal ao bem, a in vo car-se as tre vas
como luz; e a luz como tre vas? Não ve mos a de sor dem in te lec tu al me ti da
no meio da so ci e da de a fra ci o ná-la em nu me ro sos gru pos en tre si hos tis?
Não ve mos nas es co las, des de as ín fi mas até as su pe ri o res, er gue rem-se
cá te dras de pes ti lên cia a exa lar os seus mi as mas de le té ri os, e en quan to nes ses
san tuá ri os po lu í dos da ciên cia os pro fes so res de ate ís mo per ver tem a in ca u ta
mo ci da de se den ta de sa ber, não ve mos ou tros emis sá ri os do mal, não me nos
cri mi no sos, apo de ra rem-se da im pren sa, e por meio dela cor rom pe rem o
povo e des nor te a rem o es pí ri to pú bli co?

Oh! que che ga do so mos, em ver da de, a uma des sas tris tes épo cas,
em que o tri un fo da ini qüi da de so pe ia todo o sen ti men to bom e abo ca nha toda 
a vir tu de. Pa re cem vin dos os ca la mi to sos tem pos anun ci a dos por São Pa u lo,
em que os ho mens, abor re ci dos da sã dou tri na, não a po den do já su por tar, a
re pu di am com hor ror. Como pre viu o gran de após to lo, eles aco dem pres su ro -
sos a es ses mes tres da se du ção que aí pu lu lam em es pan to so nú me ro, exi gin do 
de les um fa lar con so an te aos seus de se jos de pra va dos: em sua ce gue i ra não
re cla mam se não li son jas para os ou vi dos, e ex ci ta men to para as pa i xões; apar -
tam-se sis te ma ti ca men te da ver da de, e vol tam-se em be ve ci dos para fá bu las as
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mais ex tra va gan tes, de gra dan do as sim a um tem po o co ra ção e a in te li gên cia!
(2 Tim 4, 3) Que fa zer? Cru zar os bra ços na ací dia, na frou xi dão e ca lar? 

Ó sa cer do te, ó ca tó li cos, fora um cri me! Pois quan do ve mos as in -
jus ti ças, em vez de bra dar con tra as in jus ti ças, ha ve mos de ca lar mo-nos? Pois 
quan do a ver da de é ata ca da, em vez de sa ir mos a pú bli co em de fe sa da ver -
da de ha ve mos de aba fá-la e es con dê-la de ba i xo do si lên cio? Pois quan do
pro cu ram por to dos os me i os des tru ir a nos sa re li gião, a nos sa fé, que é o
fun da men to de to das as nos sas es pe ran ças no tem po e na eter ni da de, e de
que de pen de o bem es tar e a fe li ci da de nos sas, de nos sas fa mí li as, de toda a
so ci e da de, ha ve mos de fi car in di fe ren tes, in sen sí ve is, como se nada fora co -
nos co? É isto ra zão? É isto jus ti ça? É isto va lor? É isto hon ra? É isto cris tão?

Ó sa cer do tes! Ó fiéis ca tó li cos! Que não nos su ce da as sim! É a
hon ra de sur gir do sono (Rom 13, 11), de des per tar da inér cia, de es ti mu lar
bri os, de agir com va lor e de con cer to, de com bi nar um gran de e ge ne ro so
es for ço para de fen der, res ta u rar e fa zer re flo res cer a nos sa re li gião e sal var
a nos sa pá tria. Não nos há de afo gar o di lú vio, se nos aco lher mos à bar ca de 
Pe dro, já afe i ta às mais bor ras co sas tra ves si as; bar ca cujo pi lo to é Je sus, e a
que os ven tos de sen ca de a dos e fu ri o sos não fa zem mais que in char as ve las
e im pe li-las fre men te ao por to de seus imor ta is des ti nos. 

Ó sa cer do tes! mi nis tros de Je sus Cris to! Nos sos ca ros co o pe ra do -
res! A vós pri me i ro que to dos, se di ri ge co mo vi da a nos sa pa la vra. É tem po
de sa ir des do aba ti men to, de res sus ci tar des a gra ça que re ce bes tes pela im po -
si ção das mãos, de vos re a ni mar des no es pí ri to de vos so au gus to sa cer dó cio.
Vos sos Je sus bate to dos os dias com o san gue de Cris to ver da de; o Co ra ção de
Je sus bate to dos os dias em vos so pe i to jun to ao vos so co ra ção; in fla mai-vos 
no gran de amor! Fer vor de pi e da de! Pu re za ima cu la da da vida! Zelo ati vo e 
em pre en de dor! So li ci tu de in can sá vel pelo bem das al mas! Gra vi da de, re co -
lhi men to, com pos tu ra an gé li ca na ce le bra ção diá ria dos san tos Mis té ri os!
Assi du i da de no tri bu nal das mi se ri cór di as, onde tan ta luz, tan to con for to
po de is dar às cons ciên ci as tri bu la das!

O púl pi to que está des gra ça da men te e qua se por toda a par te
mudo, aí! Mudo, res soe de novo com os acen tos da pa la vra evan gé li ca. Daí
o pão da dou tri na bem par ti do aos pe que ni nos; que re mos di zer, a esse po bre
povo fa min to de ins tru ção, e não es que ça is o en si no dos me ni nos em pre -
gan do to das as ar tes, to das as in dús tri as do zelo: para os atra ir su a ve men te
ao ca te cis mo que de ve is con si de rar como o vos so prin ci pal mi nis té rio: De i xai
vir a mim os me ni nos, dis se Je sus (Rom 13, 11). Ah! Não os de i xe is ir a mes tres 
de per di ção, que os dis po rão a uma vida de ví ci os e de cri mes! Não sos se gue is,
en quan to não ti ver des os ofí ci os di vi nos ce le bra dos em vos sas igre jas com o 
ma i or res pe i to e de cên cia. 

Os tem plos que a in cú ria de i xou er mos, de sor de na dos e pou co
de vo tos, res so em ago ra com as mú si cas sa gra das nos atos re li gi o sos dos
do min gos, en can tan do pelo seu des ve la do as se io e es plen dor as mul ti dões
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que para aí acu di rão. Cri ai o es pí ri to pa ro qui al. Sede os mes tres, os ami gos,
os con fi den tes, os con se lhe i ros do povo con fi a do à vos sa guar da. To dos se
ache guem a vós, pro cu ran do a pa la vra que ilu mi na, a exor ta ção que for ta le ce,
o exem plo que edi fi ca, o per dão que con so la, a ca ri da de que para to dos se
ex pan de e se faz tudo a to dos para ga nhar to dos a Je sus Cris to! 

O pro tes tan tis mo e a im pi e da de aí es tão em cam po, pro pa gan do
seus er ros, com ex tra or di ná ria ati vi da de. Fora um pro ce der que ex ce de ria
todo es pan to, todo as som bro fi ca rem ca la dos e in di fe ren tes os mi nis tros da
ver da de. 

Ide e en si nai! Pre gai o Evan ge lho a toda Cri a tu ra (Mt 28, 19; e
Mc 16, 15). Vós sois o Sal da Ter ra, Vós sois a Luz do Mun do (Mt 5, 14). A
luz não se acen de para fi car de ba i xo do al que i re, mas para que ilu mi ne to dos
os que es tão na casa. Bri lhe a vos sa luz aos olhos dos ho mens (Mt 5, 15-16).
É a or dem do Se nhor. Obe de cei! Uni-vos ao vos so bis po. Nada mais ten des
que es pe rar dos prín ci pes des te mun do. For ma is, pois, um só cor po mo ral
com aque le que o Espí ri to San to pôs para re ger a igre ja de Deus, e vol tai
para esta San ta Mãe todo o vos so amor, to dos os vos sos des ve los, to dos os
vos sos es for ços, de sim pli can do-vos de ne gó cio se cu la res.

Tra ba lhe mos jun tos, o Epis co pa do uni do en tre si e ao Sumo Pon -
tí fi ce, vós to dos uni dos ao Epis co pa do na gran de obra da res ta u ra ção da
nos sa re li gião, re mé dio efi ca cís si mo dos ma les des ta pá tria. E de sen ga nar
que nem for mas de go ver no, nem leis, nem re for mas ad mi nis tra ti vas, nem
me lho ra men tos ma te ri a is, nem má qui nas de guer ra, nem po de ro so exér ci to 
o po dem sal var; só o Evan ge lho pas sa do para a alma do povo como re gra
dos cos tu mes; só o Evan ge lho en si na do na fa mí lia, na es co la, e for te men te
in cu ti do à so ci e da de pela pa la vra vi bran te do após to lo cris tão, po de rá sal -
var-nos e en ca mi nhar-nos para aus pi ci o so por vir (”Hin Cur ri bus et bi in equis,
nos au tem in Omi ne Do mi ni“) (Sal 19). Sen ten ça e tex to ex pres so do gran de
Pon tí fi ce Leão XIII: ”Res ta be le cer na vida pri va da e em to das as par tes do
or ga nis mo so ci al os prin cí pi os e as prá ti cas do cris ti a nis mo é o úni co meio
de li vrar-nos dos ma les que nos aca bru nham e de pre ve nir os pe ri gos de
que so mos ame a ça dos“ (Encí cli ca Sa pi en ti ae Chris ti a nae). 

Qu an to a vós, ó fiéis! Sur gi tam bém, che i os de âni mo, cons tan tes na 
vos sa fé, no vos so amor, na vos sa obe diên cia, na vos sa de di ca ção para com a
igre ja nos sa Mãe. Não tem ela mais a pro te ção dos que go ver na vam! Pois vin -
de ago ra, ro de i am-na, como fi lhos bem nas ci dos ro de i am afe tu o sos a mãe que -
ri da, quan do a vêem aban do na da e na afli ção. Pri me i ra men te, à igre ja de Je sus 
Cris to o tri bu to de vos sa fé! Mas fé ple na, fé co ra jo sa, fé con fes sa da pe ran te o
mun do, sem res pe i to hu ma no, sem re ce i os nem aca nha men tos co var des. 

Por que vos ha ve is de en ver go nhar de di zer com to dos os sé cu los
cris tãos, com to dos os gran des gê ni os do cris ti a nis mo: cre io em Je sus Cris to
cre io na san ta igre ja ca tó li ca? Não sa be is que tan to que ela no exer cí cio de
seu su bli me ma gis té rio pre ci sa e fixa o ob je to de nos sas cren ças, o Espí ri to
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de Deus a di ri ge com uma as sis tên cia es pe ci al, que a põe de so bre a vi so con tra
o erro e lhe as se gu ra a pos se da ver da de? Não sa be is que, ao for mu lar
en tão os prin cí pi os sal va do res a que de ve mos ade rir com todo o ren di men to
e sub mis são de nos sa in te li gên cia, ela pode re pe tir-nos, sob aque la ir re fra gá vel 
[ile gí vel] di vi no Mes tre: ”A dou tri na que vos en si no não é mi nha, mas sim
da que le que me en vi ou para evan ge li zar-vos“ (”Mea doc tri na non est mea,
sed e jus qui mi sit me?“) (Jo 7, 16) 

Este Je sus que a en vi ou, em cujo nome ela nos fala, de quem tira
to dos os seus po de res, de quem ela mes ma pro ce de toda in te i ra, vós sa be is,
não é ou tro se não aque le Ver bo que era no prin cí pio, que es ta va em Deus, que
é Deus, por quem fo ram fe i tas to das as co i sas, que ilu mi na, a todo o ho mem
vin do a este mun do (Jo 1, 2, 3, 8,9), que, fe i to ho mem, é o ca mi nho, a ver da de e 
a vida (Jo 14, 6); o ca mi nho que de ve mos se guir, a ver da de que de ve mos crer,
a vida a que de ve mos as pi rar. É aque le mes mo Je sus a quem o Eter no Pai, des -
de o vér ti ce do Ta bor, re co nhe ceu pe ran te o mun do com o seu fi lho mu i to
ama do, em quem ha via pos to to das as suas com pla cên ci as, e cuja mis são
au ten ti cou so le ne men te, in ti man do aos ho mens o pre ce i to de só a ele ou vi rem: 
”Ipsum au di te“ (Mt 3, 17). Ora, esse mes mo Je sus, a seu tur no, au to ri zou com
tan ta for ça a mis são de sua igre ja, que de cla rou iden ti fi ca do o en si no dela com
seu pró prio en si no: ”Quem vos ouve a mim ouve“ (”Qu i vos au dit me au dit“). É
a mes ma pa la vra in ti ma do ra do Ta bor! Lá nos man da o Eter no Pai ou vir o seu 
di le to Fi lho; aqui nos man da o Fi lho ou vir a sua igre ja como a ele pró prio. 

Ou vir, pois, a igre ja, é ou vir a Je sus. Oh! iden ti fi ca ção ad mi rá vel! 
Oh! san ta igre ja, quem ou sa rá ne gar-vos o tri bu to de sua fé! Ve ne ran do a
vos sa pa la vra, é a pa la vra mes ma de Je sus que ve ne ra mos. Sois a boca do
Ver bo, como vos de no mi nam os san tos pa dres, e, ver da de i ra men te boca
in fa lí vel! No meio das nos sas agi ta ções so ci a is não que re mos ou vir ou tra
voz se não a vos sa, que é a gran de voz de Cris to. A quem ou vi re mos! Não é
por ven tu ra, só a vós que ele con fi ou pa la vras de vida eter na? ”Ver ba vi tae
ae ter nas ha bes!“ (Jo 6, 69). 

Em se gun do lu gar, à Igre ja de Je sus Cris to o tri bu to do vos so
amor! Cris tão!, bra da-nos o gran de após to lo em sua epís to la aos Fi li pen ses,
des per tai em vos sos co ra ções os mes mos sen ti men tos que ani mam o co ra ção
de Je sus Cris to: ”Hoc au tem sen ti te in vo bis quod et in Chris to Jesu“ (Fl 2, 5).
Ora, um dos sen ti men tos que nele atu ou com mais in ten si da de foi o amor
da san ta igre ja: ”Chris tus di lext Ecle si am et tra di dit se me tip sum pro ea“ (Ef 5, 25). 

Oh! a que pon to amou Je sus Cris to a sua ima cu la da Espo sa? A
que ex tre mos o le vou a ve e mên cia des tes afe tos! O seu amor to mou a for ma 
su bli me do sa cri fí cio, foi a ca u sa prin ci pal da sua pa i xão e da sua mor te.
Não lhe era pos sí vel dar tes te mu nho mais elo qüen te. A efu são do seu pró prio
san gue nos está de cla ran do os fi nos qui la tes e os ex ces sos as som bro sos
da que le amor. À imi ta ção do nos so Di vi no Re den tor, de ve mos amar com
todo o afe to e de di ca ção, Ó fi lhos mu i to ama dos, a san ta Igre ja Ca tó li ca, nos sa
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mãe co mum. Mas não es que ce rei de dar ao vos so amor pela igre ja as ma ni -
fes ta ções que con vém para ser real e efe ti vo. Assim to ma re is a pe i to to dos
os in te res ses dela, con si de ran do-os como os vos sos pró pri os in te res ses. As
in jú ri as que lhe fo ram ir ro ga das irão fe rir-vos o co ra ção, como re per cu tem
num co ra ção fi li al os agra vos di ri gi dos a uma mãe ex tre mo sa e de di ca da:
”Oppro bria ex pro ban ti um tibi ce ci de runt su per me“ (Sl 68, 19). 

A de fe sa cons tan te de seus di re i tos con cul ca dos será a vos sa ma i or
gló ria, e se Deus vos ti ver co mu ni ca do o dom de fa lar e a ciên cia do es cre ver,
a vos sa voz e a vos sa pena es ta rão sem pre ao ser vi ço da Igre ja. Mas que
tudo sen ti re is vi va men te as suas do res e as suas afli ções. Não to ma re is re -
pou so en quan to lhe não hou ver des le va do al gum alí vio na me di da de vos sas
for ças. Nada do que lhe diz res pe i to deve achar-vos in di fe ren tes a in di fe -
ren ça, é a mais tris te ne ga ção do amor.

Há, po rém, uma for ma de que qui sé ra mos ver-vos re ves tir hoje
mais par ti cu lar men te o vos so amor para com a Igre ja; qui sé ra mos ver-vos
to dos em pe nha dos na di fu são da im pren sa ca tó li ca, como um meio de ata lhar
quan to pos sí vel os es tra gos da im pren sa ím pia.

Ou ça mos a este res pe i to o epis co pa do dos Esta dos Uni dos: Re u -
ni dos em Con cí lio ple ná rio na ci da de de Bal ti mo re ten do à sua fren te o emi -
nen te e dou tís si mo car de al Gib bon, ar ce bis po da que la ci da de e pri maz de
toda União nor te-ame ri ca na, di ri gi ram há pou co aque les ve ne ran dos pre la dos
a todo o cle ro e fiéis da gran de Re pú bli ca uma Car ta Co le ti va re su min do as
de li be ra ções do Con cí lio, e por oca sião do as sun to de que fa la mos se ex pri -
mi ram por es tas me mo rá ve is pa la vras, que fa re mos nos sas: “Pais ca tó li cos”,
es cre vem eles, “de i xai-nos cha mar a vos sa aten ção para esta im por tan te ver -
da de, que de vós úni ca e in di vi du al men te deve de pen der na prá ti ca a so lu ção
do im por tan te ar gu men to, se deve, sim ou não, re a li zar a im pren sa ca tó li ca a
gran de obra que dela es pe ram a Pro vi dên cia e a igre ja nos pre sen tes tem -
pos.” “A mis são pro vi den ci al da im pren sa foi tão fre qüen te men te e al ta men te
tra ta da pe los pa pas, bis pos, e es cri to res ca tó li cos de dis tin ção; as pa la vras
fo ram tão as si du a men te ci ta das por toda par te, que de cer to nin guém mais
pre ci sa de ar gu men tos para fi car con ven ci do des ta ver da de.” “Tudo isto,
po rém não pas sa rá de vo zes no ar, en quan to os pais de fa mí lia não as sen -
ta rem bem na que le prin cí pio e o não pu se rem em prá ti ca em suas ca sas.
Se o che fe de cada fa mí lia ca tó li ca quer re co nhe cer como pri vi lé gio seu, e
bem como seu de ver con tri bu ir para sus ten tar a im pren sa ca tó li ca, as si nan do 
uma fo lha ca tó li ca ou mais, e pon do-se a par com as in for ma ções que ela
pu bli ca, en tão a im pren sa ca tó li ca atin gi rá se gu ra men te o seu le gí ti mo de sen -
vol vi men to e exer ce rá a mis são a que é des ti na da.” “Mas es co lhei uma fo lha
que seja in te i ra men te ca tó li ca, ins tru ti va e edi fi can te; e não uma fo lha que,
com nome e pre ten sões a ca tó li ca, não o se ria nem pelo seu tom nem pelo seu 
es pí ri to, ir re ve ren te à au to ri da de cons ti tu í da, ou mor daz e sem ca ri da de para 
com seus ir mãos ca tó li cos.” Até aqui os ve ne ran dos pre la dos ame ri ca nos. 
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Por ma i o ria de ra zão ex cluí de vos so lar as fo lhas por no grá fi cas,
os ro man ces imo ra is, toda le i tu ra que pos sa per ver ter vos sos fi lhos. Tra ba lhai,
re pe ti mos, cada qual na me di da de suas for ças, pela de fe sa da igre ja, pelo
seu tri un fo na luta que sus ten ta con tra a imo ra li da de e a cor rup ção do sé cu lo.
Assim é que lhe mos tra re is pra ti ca men te o vos so amor. 

Em ter ce i ro lu gar, à Igre ja, o tri bu to de vos sa obe diên cia! Eia!
Ca tó li cos! Quem quer que se ja is, no lar do més ti co, no cam po das la vou ras,
na ofi ci na, na loja do ne gó cio, na re par ti ção pú bli ca, no foro, na Ca de i ra do
en si no, nos es cri tó ri os das ad mi nis tra ções, nas pa les tras das sa las, por toda
a par te mos trai-vos fi lhos sub mis sos, de di ca dos e obe di en tes a to das as
pres cri ções da San ta Igre ja. Aqui nada de ecle tis mo, ou tudo ou nada!
Des pre zar a di vi na au to ri da de da igre ja em um pon to é des pre zá-la em to dos,
por que é des co nhe cer a ori gem di vi na de seus po de res so bre os ho mens. 

Obser ve mos fi el men te to dos os pre ce i tos de nos sa re li gião. Onde a
re li gião flo res ce, re i na a paz, a or dem, a pros pe ri da de pú bli ca, por que en tão
es tas gran des co i sas, a que deve as pi rar uma na ção, as sen tam ina ba lá ve is so bre
os fun da men tos da jus ti ça, do di re i to, da mo ra li da de da li ber da de. Asse gu rai
ao Bra sil a pos se ina pre ciá vel des tes bens; será o tri un fo de vos sa obe diên cia às 
leis da san ta igre ja: “Vir obe di ens lo que tur vic to ri as!” (Prov. 22, 28). Lem brai-vos
de que não lhe é de vi da obe diên cia só quan do for mu las dog mas, sen do tam bém 
quan do de cre ta leis. ”A igre ja dog ma ti zan do“, diz um pio es cri tor [ile gí vel]
que en si na: “a igre ja pro mul gan do pre ce i tos é Je sus que go ver na”. 

Ah! Não haja, pois, mais en tre nós tan to ca tó li co só de nome!
Haja-os, e mu i tís si mos, ver da de i ros, prá ti cos, con se qüen tes, sin ce ros; para
quem a re li gião não é uma prá ti ca su per fi ci al, in ter mi ten te, uma vã ce ri mô nia
que ape nas nos leva meia hora aos do min gos e em que nin guém mais pen sa;
mas uma cren ça ver da de i ra, sé ria; um sen ti men to pro fun do, que nos pren de
todo in te i ro pelo fun do das en tra nhas, nos acom pa nha por toda par te, e
do mi na, como uma re gra su a ve e in vi o lá vel, todo o mo vi men to de nos sa
vida, do més ti ca e so ci al, pri va da e pú bli ca. 

Enfim, à Igre ja o tri bu to e sa cri fí cio de to dos os vos sos es for ços,
de toda a vos sa ati vi da de! Já que ela não con ta mais com au xí li os ofi ci a is,
uni-vos, con gre gai-vos em as so ci a ções pa ro qui a is e di o ce sa nas para sus ten tar
a for mo su ra, a ma jes ta de, o es plen dor de seu cul to; para as se gu rar de co ro sa 
sub sis tên cia aos seus mi nis tros, fur tan do-os a hu mi lha ções que tan to de gra dam
a dig ni da de do sa cer dó cio; para ali men tar seus se mi ná ri os, seus ins ti tu tos,
suas boas obras e cri ar mu i tas ou tras, em pro ve i to das cri an ças, dos po bres,
de to dos os in fe li zes; a im pul sos da ca ri da de cris tã que deve ago ra to mar
en tre nós uma nova ex pan são. A se pa ra ção da igre ja e do Esta do es pe ra mos 
que não há de pro du zir en tre nós to dos os seus fu nes tos efe i tos. A Igre ja
tem uma vi ta li da de ca paz de re sis tir às ma i o res pro va ções. 

Ela não pre ci sa para exis tir do apo io dos prín ci pes. Tem um vi ver
pró prio, todo seu, in de pen den te do po der ci vil. Nes ta nova si tu a ção que lhe é
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fe i ta, ó cris tãos, todo o seu pro gres so, todo o seu de sen vol vi men to, toda a mag -
ni fi cên cia de seu cul to, to das as be las obras em que tem de de sen tra nhar-se sua
ca ri da de, tudo, de po is de Deus, de pen de de nós, por que os po de res pú bli cos,
em má hora e in fe liz men te para eles, dela se de sin te res sa ram. Por uma dig na ção 
da di vi na bon da de so mos nós cha ma dos à hon ra de co o pe rar com Je sus Cris to
na sus ten ta ção de sua igre ja e ad qui rir com isso mé ri tos pes so a is. Una mo-nos,
pois, tra ba lhe mos, de di que mo-nos, que o tri un fo será com ple to. Enquan to não
se to mam pro vi dên ci as de fi ni ti vas no Con cí lio Pro vin ci al que se re u ni rá no pró -
xi mo ano, abra çai as que to mar des de já o vos so res pec ti vo bis po. 

Será mis ter as se ve rar como co i sa cer ta que a igre ja do Bra sil,
res sur gin do de seu aba ti men to, uni da, ani ma da, che ia de vida, pre en chen do
sua mis são di vi na na ple ni tu de da sua li ber da de, como de se ja mos, não será
um pe ri go para o Esta do; pelo con trá rio, será o mais fir me apo io dele. Só
es pí ri tos pre ve ni dos e in con si de ra dos, que so nham não sa be mos com que
ima gi ná ria te o cra cia, nos po dem as sa car a ca lú nia de ser mos na nos sa
qua li da de de bis pos, sa cer do tes e fiéis da igre ja ca tó li ca ro ma na ini mi gos
ju ra dos das ins ti tu i ções li vres. 

A Igre ja é in di fe ren te a to das as for mas de go ver no. Ela pen sa
que to das po dem fa zer a fe li ci da de tem po ral dos po vos, con tan to que es tes
e os que os go ver nam não des pre zem a re li gião. Oh! que não sa be mos como 
pos sa ser e se pos sa di zer de ve ras que este res sur gir da igre ja do Bra sil, no
gozo da ple na li ber da de que re cla ma mos, po nha em con tin gên cia a Re pú -
bli ca. Em con tin gên ci as por quê? Não foi o cris ti a nis mo ca tó li co que ci vi li -
zou as na ções? Como pode vir daí o nos so atra so? Não foi o Cris ti a nis mo
Ca tó li co por toda a par te o gran de pro pul sor do pro gres so nas le tras, nas
ciên ci as, nas ar tes? Como pode vir daí a nos sa de ca dên cia? Não foi ele sem -
pre luz para as in te li gên ci as, bál sa mo para os co ra ções fe ri dos, es tí mu los e
ani ma ção para a vir tu de, fre io, co ber to de es pu ma, a re pri mir co bi ças, a
apla car ódi os, a mo de rar sen su a li da de, a so fre ar e di ri gir en fim es sas pa i -
xões fo go sas, que, sol tas, le vam em dis pa ra das o ho mem aos abis mos? Por
qual des ses be ne fí ci os o re ce a mos? Por qual des ses be ne fí ci os o apar ta mos
de nós en tre des de nho sos e des con fi a dos?

A Fran ça não se ele vou pelo ca to li cis mo aos es plen do res do sé cu lo
de Luís XIV e não exer ceu en tão, como diz de Ma is tre, uma ver da de i ra
ma gis tra tu ra so bre a Eu ro pa? A Ingla ter ra não re ce beu dele a Mag na Car ta
e as tra di ções des sa si su da li ber da de, con ti da pelo res pe i to da lei e da re li gião? 
A Itá lia não deve ao ca to li cis mo as mais for mo sas ins pi ra ções de seu in com -
pa rá vel gê nio ar tís ti co? Por tu gal e Espa nha não re pre sen ta rem pa pel bri lhan -
tís si mo na His tó ria do mun do, pre ci sa men te quan do mais o ani ma va o
es pí ri to do cris ti a nis mo ca tó li co? Não é des te es pí ri to cris tão ain da en fra -
que ci do pe las dis sen sões re li gi o sas, pela ação dis sol ven te dos cis mas dos
er ros e he re si as mo der nas, que es tão vi ven do to das as na ções ci vi li za das do 
uni ver so, a Ale ma nha, a Áus tria, a Su í ça, a Bél gi ca, os Esta dos do Nor te da
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Eu ro pa e to das as re pú bli cas da nos sa Amé ri ca? Não é o raio do Evan ge lho
que mede a cur va da cir cun fe rên cia a que se es ten de a ação da ci vi li za ção
em nos so glo bo? To das as gran des ci da des não são do mi na das pe los zim bó ri os
de seus tem plos, e a Cruz da Re den ção não cam pe ia so bre to dos os mo nu -
men tos que as de co ram? Onde acha re mos o exem plo de uma na ção atéia,
para por ela nos mo de lar mos? 

Tão fora está de ser um pe ri go, uma ame a ça, este de sen vol vi -
men to do es pí ri to cris tão en tre nós, que an tes será ele a for ta le za, o ba lu ar te, o
muro inex pug ná vel das nos sas ins ti tu i ções. Re pú bli ca sem Deus é que não
pode du rar. É casa edi fi ca da so bre a are ia. A pri me i ra tor ren te, a pri me i ra
ven ta nia dará com tudo em ter ra: se a nos sa se fun das se sem Deus e con tra
Deus, o mun do só a co nhe ce ria pelo es tron do de sua ru í na.

Se que re mos edi fi car uma fá bri ca du rá vel, um ver da de i ro en can -
ta men to po lí ti co, que se le van te fir me so bre o plin to com co lu nas gran di o sas e
pe re gri na ar qui te tu ra, demo-lhe por só li dos ali cer ces a re li gião. Esta nun ca
pode opor-se ao bem do Esta do, por mais li vres que se jam as for mas de seu
go ver no. A pro va temo-la ca bal nos Esta dos Uni dos. Já to ca mos no pa tri o -
tis mo, no amor do Epis co pa do e de todo o cle ro e fiéis da que la re gião às
ins ti tu i ções li vres que ali vi go ram. 

Mas para re fu tar ple na men te a im pu ta ção que nos fa zem os ini -
mi gos da igre ja, aqui va mos trans la dar um pas so na no tá vel Pas to ral Co le ti va
já ci ta da, em que in sig nes pre la dos fran ca men te o que pen sam de sua pá tria,
e o que a sua pá tria pen sa de les. Oh! dig nos co o pe ra do res e fi lhos mu i to
ama dos, e vós to dos ho mens po lí ti cos que não que re is de pro pó si tos fe char
os olhos à evi dên cia dos fa tos, ouvi o tes te mu nho so le ne que dá o res pe i tá vel
cor po Epis co pal dos Esta dos Uni dos à ver da de que aqui es ta mos enun ci an do.

“Em nos so pró prio país”, di zem os res pe i tá ve is pre la dos, es cri -
to res e ora do res, que só co nhe cem a Igre ja sob os dis far ces dos pre con ce i tos,
“têm de tem pos em tem pos, fe i to o eco às mes mas acu sa ções. Mas ape sar de 
ex ci ta ções lo ca is e pas sa ge i ras, o bom sen so do povo ame ri ca no pre va le ceu
sem pre con tra a ca lú nia. 

“Pa re ce-nos po der fa lar de ca de i ra das leis, das ins ti tu i ções e do es -
pí ri to da igre ja ca tó li ca, bem como das leis, ins ti tu i ções e es pí ri to de nos sa pá -
tria; ora, nós de cla ra mos so le ne men te que não há en tre ele an ta go nis mo al -
gum. Um ca tó li co está como em sua casa nos Esta dos Uni dos, por que a in -
fluên cia de sua igre ja sem pre se exer ceu em pro ve i to dos di re i tos in di vi du a is e 
das li ber da des po pu la res. E o ame ri ca no de es pí ri to reto em ne nhu ma par te se
acha tan to em sua casa como na Igre ja Ca tó li ca, pois, em ne nhu ma ou tra par te
pode res pi rar essa at mos fe ra de ver da de di vi na, que só nos pode fa zer li vres. 

“Nós re pu di a mos com igual for ça o afi an çar-se que de ve mos
sa cri fi car al gu ma co i sa do amor à nos sa pá tria para ser mos ca tó li cos fiéis.
Di zer que a Igre ja Ca tó li ca é hos til à nos sa gran de re pú bli ca, por que, en si na 
que todo po der vem de Deus, por que, em con se qüên cia, atrás das leis vê a
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au to ri da de de Deus, como san ção de las, é acu sa ção a tal pon to iló gi ca e
con tra di tó ria, que fi ca mos as som bra dos de vê-la sus ten ta da por pes so as de
uma in te li gên cia or di ná ria… 

“Não se ria me nos iló gi co sus ten tar que há no li vre es pí ri to de nos sas 
ins ti tu i ções ame ri ca nas al gu ma ca u sa de in com pa tí vel como uma do ci li da de
per fe i ta para com a igre ja de Je sus Cris to. O es pí ri to da li ber da de ame ri ca na não 
é um es pí ri to de anar quia ou de li cen ça. Inclui es sen ci al men te o amor da or dem, 
o res pe i to da au to ri da de le gí ti ma e a obe diên cia às jus tas leis.

“Não há no ca rá ter ame ri ca no mais amo ro so da li ber da de que
pos sa ve xar sua sub mis são res pe i to sa à au to ri da de di vi na de Nos so Se nhor, 
ou au to ri da de por ele de le ga da aos seus após to los e à sua igre ja. Não há no
mun do mais de li ca dos e ade ren tes à igre ja ca tó li ca, à Sé de Pe dro e ao Vi gá rio
de Cris to, do que os ca tó li cos dos Esta dos Uni dos. 

“Idéi as, ci ú mes aca nha dos, in su la res ou na ci o na is, con tra a au to -
ri da de ecle siás ti ca e a or ga ni za ção da Igre ja pu de ram ou tro ra ir rom per
na tu ral men te na po lí ti ca ego ís ta de cer tos che fes de na ção. Mas es sas idéi as
e es ses ci ú mes não en con tram sim pa tia al gu ma no es pí ri to do ver da de i ro
ca tó li co ame ri ca no. Seus ins tin tos na tu ra is, não me nos que sua edu ca ção
re li gi o sa, im pe di-lo-iam de sub me ter-se, em ma té ria de fé, às pre ten sões do
Esta do ou de ou tra au to ri da de hu ma na. Ace i ta a re li gião e a igre ja que vêm
de Deus, e que ele bem sabe são uni ver sa is não na ci o na is ou lo ca is – para
to dos os fi lhos dos ho mens, não para uma tri bo ou raça par ti cu lar. 

“Nós nos glo ri a mos de ser – e mer cê de Deus de ser para sem pre 
– não a igre ja ame ri ca na, ou a igre ja dos Esta dos Uni dos, ou toda ou tra igre ja,
em sen ti do li mi ta do ou ex clu si vo, mas uma par te in te gran te da Igre ja, una,
san ta, ca tó li ca e apos tó li ca de Je sus Cris to, na qual não há dis tin ção de clas ses
ou de na ci o na li da des, na qual to dos são um em Je sus Cris to!”

Ouvi, dig nos co o pe ra do res e fi lhos di le tís si mos. Estas vo zes, es tes
pro tes tos do ín cli to Epis co pa do e de todo o povo ca tó li co da po de ro sa re pú -
bli ca da Amé ri ca do Nor te res so am alto e vêm achar um eco fiel cá na Amé -
ri ca do Sul, no nos so caro Bra sil, por en tre as ba li zas dos dois Oce a nos.
Estes pro tes tos ex pri mem os nos sos sen ti men tos. Sa i bam to dos que nós
tam bém, ca tó li cos bra si le i ros, não se pa ra mos em nos sos co ra ções es tes dois
amo res, ori un dos am bos da mes ma fon te que é Deus, o amor da re li gião e o 
amor da pá tria, e que por este do bra do vín cu lo nos acha re mos sem pre
per fe i ta men te uni dos! “Ca ri tas quod est vin cu lum per fec ti o nis” (Col 3, 14) Um 
re pe ti mos nós, e seja este o fe cho e o re ma te des ta nos sa Car ta Pas to ral. Um
em Je sus Cris to Sín te se su bli me; mon te e di vi sa ins cri ta na ban de i ra dos
que com ba tem pela nos sa igre ja e pela nos sa na ção! Um em Je sus Cris to, na
or dem, na paz, na con cór dia, no tra ba lho, no res pe i to à au to ri da de, na sub -
mis são às leis jus tas, no pro gres so ver da de i ro que é o que tem seu pon to de
par ti da do Evan ge lho! Um em Je sus Cris to, para a nos sa re ge ne ra ção par -
ti cu lar, para a re for ma de nos sos cos tu mes pú bli cos, para o le van ta men to
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do ní vel da nos sa ci vi li za ção aos olhos das ou tras na ções, para a gló ria, en fim,
da que le Se nhor Oni po ten te, ár bi tro su pre mo de las, que as ele va ou as aba te,
con for me a re ti dão de seus ju í zos. Una mos os nos sos in tu i tos, os nos sos
la bo res para a exe cu ção des ta su bli me em pre sa. 

Con fli tos não os pode ha ver por par te da Igre ja. Bas ta que o Esta do 
fi que na sua es fe ra. Nada ten te con tra a re li gião. Não só é im pos sí vel, nes ta
hi pó te se, que haja con fli tos; mas pelo con trá rio, a ação da Igre ja será, para o 
Esta do, a mais sa lu tar; e os fi lhos dela, os me lho res ci da dãos, os mais de di -
ca dos à ca u sa pú bli ca, os que der ra ma rão mais de boa men te o seu san gue
em prol da li ber da de da pá tria. 

Ah! Não se con sig ne, pois, na Car ta Cons ti tu ci o nal da Re pú bli ca
bra si le i ra uma pa la vra que ofen der pos sa a li ber da de da cons ciên cia re li gi o -
sa do país que é, na sua qua se to ta li da de, ca tó li co apos tó li co ro ma no! Não
to lham os al tos po de res da re pú bli ca o di re i to que te mos, e já nos re co nhe -
ce ram, de ser mos ab so lu ta men te li vres, nós, ca tó li cos, de crer nos nos sos
dog mas, de pra ti car a dis ci pli na de nos sa re li gião, sem a mí ni ma opo si ção
do po der ci vil. Não po nha a Re pú bli ca es tor vos às nos sas pro fis sões re li gi o -
sas e às vo ca ções sa cer do ta is; não con de ne os Sa cer do tes ca tó li cos ao exer cí -
cio das ar mas, vi o lan do a cons ciên cia de les e as leis da Igre ja, que lhes pro í -
bem tais exer cí ci os, como in com pa tí ve is com as fun ções sa gra das e pa cí fi cas 
de seu sa gra do mi nis té rio; não nos pri ve da pos se e ad mi nis tra ção de nos -
sas pro pri e da des, não es ta be le ça es co la sem Deus. 

É o que es pe ra mos, para que se evi tem o fu nes to fla ge lo das dis sen -
sões re li gi o sas, a de su nião pro fun da dos es pí ri tos, nes ta qua dra me lin dro sa
em que de ve mos to dos, pelo con trá rio, re u nir os nos sos es for ços e tra ba lhar
jun tos, de per fe i to acor do, na re cons tru ção de nos sa pá tria, seu por vir; pelo
que jul ga mos de ver dis por o se guin te: 1º) Um trí duo de pre ces será ce le bra do
com a ma i or so le ni da de pos sí vel em to das as igre jas pa ro qui a is e mais igre jas,
ca pe las e ora tó ri os pú bli cos dos nos sos res pec ti vos bis pa dos, para im pe trar do
Sa gra do Co ra ção de Je sus, por in ter ces são da Vir gem Ima cu la da, to das as gra -
ças que nos são ne ces sá ri as na si tu a ção pre sen te. 2º) Será lida esta nos sa pre -
sen te Car ta Pas to ral Co le ti va, em três ses sões, nas mis sas ou ou tros atos re li -
gi o sos em que hou ver ma i or con cur so dos fiéis, dis tri bu í da em im pres sos e ex -
pli ca da de po is de ti da men te e com toda a cla re za para co nhe ci men to de to dos.

Dada aos 19 de mar ço, Fes ta do glo ri o so Pa tri ar ca São José, de
1890. – Luís, ar ce bis po da Ba hia; – Antô nio, bis po do Pará; – João, bis po de
Di a man ti na; – Pe dro, bis po de S. Sal va dor do Rio de Ja ne i ro; – Lino, bis po de 
São Pa u lo; – Antô nio, bis po de Ma ri a na; – Car los, bis po de Cu i a bá; – Antô nio, 
bis po do Ma ra nhão; – Cláu dio, bis po de Go iás; – José, bis po de Olin da; – Jo a quim, 
bis po de For ta le za; – mon se nhor Vi cen te Fer re i ra da Cos ta Pi nhe i ro, vi gá rio
ca pi tu lar do Rio Gran de do Sul. 

Extra í do de LINHARES, Mar ce lo. A Ma ço na ria e a Qu es tão Re li gi o sa do 2º Impé rio. Se na do Fe de ral. 
Bra sí lia-DF. 1988. Págs. 216-254.
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123
OUTROS ATOS DO GOVERNO PROVISÓRIO

123.1 – REGULAMENTO CESÁRIO ALVIM (ELEIÇÃO DO
PRIMEIRO CONGRESSO NACIONAL) –

DECRETO Nº 511 (12 JULHO 1890) 

Oge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, re sol ve que na ele i ção

do pri me i ro Con gres so Na ci o nal, a que se tem de pro ce der na con for mi da de
do art. 1º do De cre to no 510, de 22 do cor ren te mês, que pu bli cou a Cons ti -
tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil, se ob ser vem as dis po si ções do re gu la -
men to ane xo, as si na do pelo dr. José Ce sá rio de Fa ria Alvim, mi nis tro e
se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 23 de ju nho de 1890; 2º
da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – José Ce sá rio de Fa ria Alvim. 

Re gu la men to a que se re fe re o De cre to no 511, des ta data 

CAPÍTULO I

Dos Ci da dãos Ele gí ve is

Art. 1º São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o -
nal: 

1º) es tar na pos se dos di re i tos de ele i tor; 
2º) para a Câ ma ra, ter mais de sete anos de ci da dão bra si le i ro; 
3º) para o Se na do, ser ma i or de 35 anos e ter mais de nove de

ci da dão bra si le i ro. 
Art. 2º São ine le gí ve is para o Con gres so Na ci o nal: 



1º) os clé ri gos e re li gi o sos re gu la res e se cu la res de qual quer con -
fis são; 

2º) os go ver na do res; 
3º) os che fes de po lí cia; 
4º) os co man dan tes de ar mas, bem como os de ma is fun ci o ná ri os

mi li ta res que exer ce rem co man dos de for ças de ter ra e mar equi va len tes ou
su pe ri o res; 

5º) os co man dan tes de cor pos po li ci a is; 
6º) os ma gis tra dos, sal vo se es ti ve rem avul sos há mais de um

ano; 
7º) os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos de mis sí ve is in de pen den te -

men te de sen ten ça. 
Art. 3º Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem ou per dem 

nos ca sos se guin tes: 

§ 1º Sus pen dem-se es ses di re i tos: 

a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral; 

b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus ele i tos. 

§ 2º Per dem-se: 

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro; 
b) por ace i ta ção de em pre go, pen são, con de co ra ção, ou tí tu lo

es tran ge i ro, sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral; 
c) por ba ni men to ju di ci al. 
Art. 4º Para a ele i ção do pri me i ro Con gres so não vi go ra rão as in -

com pa ti bi li da des do art. 2º, nos 2 a 7; mas os ex clu í dos por essa dis po si ção,
uma vez ele i tos, per de rão os seus car gos, sal vo se por eles op ta rem, logo
que se jam re co nhe ci dos se na do res ou de pu ta dos. 

CAPÍTULO II

Das Ele i ções

I – Da Ele i ção em Ge ral

Art. 5º A no me a ção dos de pu ta dos e se na do res será fe i ta por
es ta dos e por ele i ção po pu lar di re ta, na qual vo ta rão to dos os ci da dãos qua li -
fi ca dos ele i to res de con for mi da de com os De cre tos nos 200-A, de 8 de fe ve -
re i ro, 277-D e 277-E, de 22 de mar ço de 1890. 

Pa rá gra fo úni co. Nos dis tri tos de paz em que, por qual quer
cir cuns tân cia, não se ti ver pro ce di do à qua li fi ca ção ele i to ral na for ma dos
ci ta dos de cre tos, se rão ad mi ti dos a vo tar to dos os ci da dãos in clu í dos nas
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lis tas da úl ti ma re vi são do alis ta men to efe tu a do se gun do a Lei nº 3.029, de 9 
de ja ne i ro de 1881, fa zen do-se por es sas lis tas a cha ma da dos ele i to res. 

Art. 6º No dia 15 de se tem bro de 1890 se pro ce de rá em toda a
Re pú bli ca à ele i ção ge ral de de pu ta dos e se na do res. 

§ 1º Cada es ta do dará o nú me ro de de pu ta dos se guin te: 

O Esta do do Ama zo nas 2
O do Pará  7
O do Ma ra nhão  7
O do Pi a uí 4
O do Ce a rá 10
O do Rio Gran de do Nor te  4
O da Pa ra í ba  5
O de Per nam bu co 17
O das Ala go as  6
O de Ser gi pe  4
 O da Ba hia 22
O do Espí ri to San to  2
O do Rio de Ja ne i ro 17
O de S. Pa u lo  22
O do Pa ra ná 4
O de San ta Ca ta ri na 4
O do Rio Gran de do Sul 16
O de Mi nas Ge ra is 37
O de Go iás 3
O de Mato Gros so  2
O Dis tri to Fe de ral  10
To tal 205

 § 2º Cada es ta do dará três se na do res, e igual nú me ro o Dis tri to
Fe de ral. 

Art. 7º As ele i ções se rão fe i tas: 
I – por dis tri tos de paz, seja qual for o nú me ro dos ele i to res qua li fi -

ca dos, con tan to que esse nú me ro não ex ce da a 250; 
II – por se ções de dis tri to de paz, quan do o nú me ro de ele i to res

qua li fi ca dos ex ce der a 250. 
Cada se ção, po rém, de ve rá con ter pelo me nos 50 ele i to res. 
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Art. 8º Os pre si den tes, das Câ ma ras ou Inten dên ci as Mu ni ci pa is, 
com a ma i or an te ce dên cia pos sí vel, fa rão a di vi são dos dis tri tos de paz,
nu me ran do as se ções, e de sig na rão os edi fí ci os em que se de ve rá pro ce der à 
ele i ção. 

Na fal ta de edi fí ci os pú bli cos, se rão de sig na dos edi fí ci os par ti cu -
la res, fi can do fran que a dos ao pú bli co du ran te o pro ces so ele i to ral. 

Art. 9º Logo que o pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal 
fi zer a di vi são dos dis tri tos e a de sig na ção dos edi fí ci os, tor na rá pú bli cos
es tes atos por meio de edi ta is afi xa dos nos lu ga res con ve ni en tes. 

Nes ses edi ta is con vi da rá os ci da dãos qua li fi ca dos a fim de da rem
seus vo tos, de cla ran do o dia e a hora da ele i ção e o nú me ro de no mes que o
ele i tor de ve rá in clu ir na cé du la para de pu ta dos e na cé du la para se na do res.

Sem pre que for pos sí vel, se rão os edi ta is pu bli ca dos pela im pren sa.
Art. 10. Qu an do até o dia 10 de se tem bro não cons tar de sig na ção 

de edi fí cio fe i ta pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal,
po de rá fazê-la qual quer ele i tor do mi ci li a do no dis tri to ou se ção. 

§ 1º Essa de sig na ção de ve rá tam bém ser pu bli ca da na for ma do
ar ti go an te ce den te. 

§ 2º A de sig na ção as sim fe i ta pre va le ce rá, ain da que de po is cons te
ha ver sido de sig na do ou tro edi fí cio pelo pre si den te da Câ ma ra ou Inten -
dên cia. 

II – Das Me sas Ele i to ra is

Art. 11. Ha ve rá em cada dis tri to ou se ção de dis tri to uma mesa
ele i to ral para o re ce bi men to, apu ra ção dos vo tos e mais tra ba lhos da ele i ção. 

Art. 12. A mesa ele i to ral será cons ti tu í da e ins ta la da na vés pe ra
do dia mar ca do para a ele i ção, de ven do os seus mem bros re u nir-se às 10
ho ras da ma nhã, no edi fí cio para ela de sig na do. 

§ 1º No caso de não ins ta lar-se a mesa na vés pe ra da ele i ção, terá
lu gar a ins ta la ção no dia se guin te, às 9 ho ras da ma nhã. 

§ 2º O es cri vão de paz la vra rá in con ti nen ti, no li vro pró prio, a ata
da or ga ni za ção da mesa. 

Na fal ta do es cri vão de paz, será ele subs ti tu í do pelo es cri vão da
sub de le ga cia de po lí cia ou por um ci da dão no me a do ad hoc pelo pre si den te
da mesa. 

§ 3º A ata de ve rá men ci o nar os no mes dos mem bros da mesa
que se acha rem pre sen tes e dos que ti ve rem de i xa do de com pa re cer, bem
as sim to das as ocor rên ci as que se ve ri fi ca rem. 

Será as si na da pelo pre si den te e mais mem bros, e, no caso de al gum 
de i xar de as si nar, de cla rar-se-á o mo ti vo. 

Art. 13. A mesa se com po rá: 
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– no dis tri to de paz, sede do mu ni cí pio, do pre si den te da Câ ma ra
ou Inten dên cia Mu ni ci pal como pre si den te, de dois mem bros des ta cor po ra ção
e de dois ci da dãos ele i to res, to dos por ele de sig na dos; 

– nos ou tros dis tri tos de paz e nas res pec ti vas se ções, de um
pre si den te e de qua tro ci da dãos ele i to res, de sig na dos to dos pelo pre si den te 
da Câ ma ra ou Inten dên cia. 

Art. 14. As de sig na ções de que tra ta o ar ti go an te ce den te se rão
fe i tas trin ta dias an tes da ele i ção, pu bli ca das por edi tal e nela im pren sa,
onde hou ver, e co mu ni ca das por ofí cio aos ci da dãos no me a dos. 

Art. 15. Os ci da dãos de sig na dos para for mar as me sas ele i to ra is
que por qual quer mo ti vo não pu de rem com pa re cer de ve rão par ti ci par o
seu im pe di men to ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia até às 3 ho ras da 
tar de da vés pe ra do dia da ele i ção. 

O re fe ri do pre si den te pro vi den ci a rá sem de mo ra so bre a subs ti -
tu i ção. 

Art. 16. Se até a hora em que de vam co me çar os tra ba lhos ele i to ra is 
não hou ver co mu ni ca ção dos no mes dos ele i to res de sig na dos pelo pre si -
den te da Câ ma ra ou Inten dên cia para subs ti tu ir os mem bros da mesa im pe -
di dos, se rão eles subs ti tu í dos pela for ma se guin te: 

– o pre si den te pelo me sá rio mais ido so; 
– os ou tros mem bros por ci da dãos ele i to res de sig na dos pelo

pre si den te. 
Art. 17. Ao ci da dão que hou ver de pre si dir a mesa ele i to ral

com pe te de ci dir so bre os in ci den tes e dú vi das que se sus ci ta rem an tes de
cons ti tu í da a mesa. 

Des de, po rém, que seja esta cons ti tu í da, as dú vi das se rão re sol vi das
pelo modo es ta be le ci do no art. 49. 

Qu al quer mem bro da mesa pode fa zer in se rir na ata o seu voto
es pe ci al, com a de cla ra ção dos mo ti vos. 

III - Do Pro ces so da Ele i ção

Art. 18. O pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, sem pre 
que for pos sí vel, vin te dias an tes do de sig na do para a ele i ção, fará ex tra ir
do alis ta men to ge ral do mu ni cí pio e re me ter aos pre si den tes das me sas ele i -
to ra is có pia da par te do mes mo alis ta men to re la ti va aos res pec ti vos dis tri tos
de paz e se ções. 

Art. 19. A re mes sa da có pia do alis ta men to será fe i ta pelo cor re io 
sob re gis tro, de ven do o seu re ce bi men to ser acu sa do pelo pre si den te da
mesa, no pra zo de 48 ho ras. 
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No caso de não ha ver agên cia de cor re io, a re mes sa se fará por
ofi ci al de jus ti ça, agen te po li ci al ou por qual quer emis sá rio da con fi an ça do
pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal. 

Art. 20. Qu an do até ao dia 8 de se tem bro não ti ver o pre si den te
da mesa re ce bi do a có pia do alis ta men to, de ve rá re qui si tá-la ao se cre tá rio
da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, o qual sa tis fa rá a re qui si ção no pra zo 
im pror ro gá vel de três dias. 

Para ob ten ção da dita có pia, o pre si den te da mesa po de rá re cor rer 
in dis tin ta men te ao juiz de di re i to ou ao juiz mu ni ci pal, ou a quem suas
ve zes fi zer. 

Art. 21. No dia e no edi fí cio de sig na dos para a ele i ção, re u ni da a
mesa ele i to ral, co me ça rão os tra ba lhos às 10 ho ras da ma nhã. 

Art. 22. Não se po den do re a li zar a ins ta la ção da mesa até às 10
ho ras do dia da ele i ção, não terá esta lu gar no dis tri to ou se ção. 

Tam bém não ha ve rá ele i ção no dis tri to de paz ou se ção em que
ela não se pu der efe tu ar no dia e hora mar ca dos. 

Art. 23. O pre si den te ocu pa rá a ca be ce i ra da mesa, e de um e de
ou tro lado to ma rão as sen to os de ma is me sá ri os.

Art. 24. O pre si den te de sig na rá den tre os me sá ri os um para ser vir
de se cre tá rio e ou tro para fa zer a cha ma da dos ele i to res. 

Art. 25. O pre si den te or de na rá a cha ma da, a que se pro ce de rá
pela có pia par ci al do alis ta men to, ob ser va do o dis pos to no art. 18 e no pa rá -
gra fo úni co do art. 5º. 

Ha ve rá uma cha ma da so men te. 
Art. 26. Far-se-á a cha ma da dos ele i to res se gun do a or dem dos

quar te i rões e a em que os seus no mes se acha rem lan ça dos na lis ta. 
Art. 27. O ele i tor não será ad mi ti do a vo tar sem apre sen tar o seu

tí tu lo, e, exi bin do-o, em caso al gum lhe será ve da do vo tar. 
Art. 28. Não po de rá a mesa en trar na apre ci a ção da iden ti da de

do ele i tor que exi bir tí tu lo. 
Se re co nhe cer ser fal so o tí tu lo apre sen ta do, ou ve ri fi car per ten cer a 

ou tro ele i tor, au sen te ou fa le ci do, to ma rá em se pa ra do o voto do por ta dor. 
Se ou tro ele i tor re cla mar, ale gan do per ten cer-lhe o tí tu lo, e exi bir 

cer ti dão de seu alis ta men to pas sa da por fun ci o ná rio com pe ten te, pro ce -
der-se-á do mes mo modo em re la ção ao ele i tor re cla man te. 

O tí tu lo im pug na do e qua is quer do cu men tos apre sen ta dos fi ca -
rão em po der da mesa, para se rem re me ti dos ao juiz cri mi nal. 

Art. 29. O ele i tor cha ma do de po si ta rá por si mes mo as cé du las
na urna, que es ta rá no es pa ço re ser va do à mesa e se pa ra do do re cin to des ti -
na do à as sem bléia. 

A urna con ser var-se-á fe cha da a cha ve. 
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Na sua par te su pe ri or ha ve rá uma pe que na aber tu ra por onde
pos sa pas sar uma cé du la de cada vez. 

Art. 30. As cé du las con te rão o voto lan ça do em pa pel co mu men te
usa do na es cri ta e po de rão ser im pres sas. 

As cé du las para de pu ta dos con te rão tan tos no mes quan tos fo rem
os de pu ta dos que o Dis tri to Fe de ral ou o es ta do te nham de en vi ar ao Con -
gres so e le va rão o ró tu lo “Para De pu ta dos”. 

As cé du las para se na do res con te rão três no mes e le va rão o ró tu lo
“Para Se na do res”. 

Tan to uns como ou tras cé du las se rão fe cha das. 
Art. 31. É ve da do à mesa fa zer qua is quer ave ri gua ções so bre as

cé du las; ao re ce bê-las, ape nas po de rá ob ser var ao ele i tor que a sua cé du la
não está fe cha da ou que fal ta-lhe o ró tu lo. 

Art. 32. Lan ça das as cé du las, uma após ou tra, na urna, o ele i tor
as si na rá o seu nome em li vro para esse fim des ti na do. 

Esse li vro, for ne ci do pela Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal,
será aber to, en cer ra do, ru bri ca do e nu me ra do pelo res pec ti vo pre si den te,
ou pelo ve re a dor ou in ten den te por ele de sig na do. 

No caso de não sa ber ou não po der o ele i tor es cre ver o seu
nome, es cre ve rá em seu lu gar ou tro por ele in di ca do e con vi da do pelo pre -
si den te da mesa, o que de ve rá cons tar na ata. 

Art. 33. Ter mi na da a vo ta ção, e logo após a as si na tu ra do úl ti mo
ele i tor, a mesa fará la vrar e as si na rá um ter mo em que se de cla re o nú me ro
de ele i to res ins cri tos no li vro. 

O li vro das as si na tu ras dos ele i to res será, com os de ma is con cer -
nen tes à ele i ção, re me ti do à Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal. 

Art. 34. O ele i tor que não es ti ver pre sen te à cha ma da, será, não
obs tan te, ad mi ti do a vo tar, se com pa re cer an tes de ter as si na do o nome no
li vro o ele i tor cha ma do logo de po is dele, e vo ta rá em se gui da a este. 

Art. 35. Se rão tam bém ad mi ti dos a vo tar os ele i to res que com pa -
re ce rem de po is de fin da a cha ma da, con tan do que ain da não te nha sido
aber ta a urna. 

Nes sa oca sião vo ta rão os que com pu se rem a mesa ele i to ral e não 
ti ve rem seus no mes con tem pla dos na lis ta da cha ma da, por se achar o
dis tri to di vi di do em se ções. 

Art. 36. Fin do o re ce bi men to das cé du las, se rão con ta das e se pa -
ra das as re fe ren tes a cada ele i ção. Em se gui da o pre si den te de sig na rá um
me sá rio para pro ce der à le i tu ra de las, e de cla ra rá em alta voz que vai le gar
a apu ra ção. 

Apu rar-se-ão, con for me o ró tu lo, pri me i ra men te as cé du las para
de pu ta dos e de po is para se na do res. 
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Art. 37. O pre si den te di vi di rá as le tras do al fa be to pe los ou tros
me sá ri os. Cada um de les irá es cre ven do na sua re la ção os no mes dos ci da dãos 
vo ta dos e o nú me ro de vo tos por al ga ris mos su ces si vos da nu me ra ção na -
tu ral, de sor te que o úl ti mo nú me ro cor res pon den te a cada nome mos tre a
to ta li da de dos vo tos ob ti dos, e pu bli ca rá em voz alta os nú me ros à me di da
que se for es cre ven do. 

Art. 38. Se rão apu ra das: 
1º) as cé du las em que se en con trar nú me ro de no mes in fe ri or ao

que de ve rem con ter; 
2º) as que con ti ve rem nú me ro su pe ri or, des pre zan do-se, po rém,

os no mes ex ce den tes na or dem em que es ti ve rem co lo ca dos; 
3º) as que não se acha rem fe cha das. 

Art. 39. Apu rar-se-ão em se pa ra do: 
1º) as cé du las as si na das, as mar ca das in te ri or ou ex te ri or men te, e 

as que fo rem es cri tas em pa pel não co mum; 
2º) as em que o nome de al gum dos ci da dãos vo ta dos es ti ver

al te ra do por tro ca, au men to ou su pres são do so bre no me ou ape li do. 
Art. 40. Não se rão apu ra das: 

1º) as que con ti ve rem nome ris ca do, al te ra do ou subs ti tu í do; 
2º) as que es ti ve rem jun tas den tro de um só in vó lu cro, se jam to das

es cri tas em pa péis se pa ra dos, ou uma de las no pró prio in vó lu cro; 
3º) as que con ti ve rem sob o mes mo in vó lu cro no mes para de pu -

ta dos e para se na do res; 
4º) as que não se acha rem ro tu la das; 
5º) as que con ti ve rem de cla ra ção con trá ria a do ró tu lo. 
Art. 41. As cé du las de que tra tam os arts. 39 e 40, as sim como os

seus in vó lu cros, se rão ru bri ca das pelo pre si den te da mesa e re me ti das, com 
a có pia da ata, ao mi nis tro do Inte ri or. 

Art. 42. Con clu í da a le i tu ra das cé du las, ime di a ta men te o se cre -
tá rio da mesa for ma rá das re la ções par ci a is uma lis ta ge ral, con ten do os
no mes de to dos os ci da dãos vo ta dos, se gun do o or dem do nú me ro dos vo tos 
des de o má xi mo até o mí ni mo, e pu bli ca rá em voz alta os no mes vo ta dos e
o nú me ro dos vo tos ob ti dos. 

O pre si den te man da rá in con ti nen ti pu bli car a re fe ri da lis ta por
edi tal afi xa do na por ta do edi fí cio e, se for pos sí vel, tam bém pela im pren sa.

Art. 43. Em se gui da la vrar-se-á, tam bém em li vro pró prio, a ata
da ele i ção, a qual será as si na da pela mesa e pe los ele i to res que o de se ja rem. 

Em pre sen ça da mesa se rão que i ma das as cé du las, ex ce to as que, 
na for ma do art. 41, de vam ser re me ti das ao Mi nis té rio do Inte ri or. 
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Art. 44. Na ata será trans cri ta a lis ta ge ral dos no mes dos ci da dãos
vo ta dos, com o nú me ro de vo tos de cada um, sen do es cri tos os nú me ros em 
le tra al fa bé ti ca. 

§ 1º Da ata cons ta rão: 
1º) o dia da ele i ção e a hora do seu co me ço; 
2º) os no mes dos ele i to res que não com pa re ce ram; 
3º) o nú me ro de cé du las re ce bi das e apu ra das pro mis cu a men te

para cada ele i ção; 
4º) o nú me ro das re ce bi das e apu ra das em se pa ra do, com de cla -

ra ção dos mo ti vos, os no mes dos ci da dãos vo ta dos e, no caso do art. 28, os
das pes so as que as en tre ga ram; 

5º) os no mes dos mem bros da mesa que de i xa ram de as si nar a
ata, com de cla ra ção dos mo ti vos; 

6º) qua is quer ocor rên ci as ha vi das. 
§ 2º No caso de de i xa rem de as si nar a ata os qua tro mem bros da

mesa, será su pri da esta fal ta pela for ma in di ca da no art. 16. 
§ 3º O pre si den te da mesa ou qual quer dos me sá ri os po de rá, na

ata, as si nar-se ven ci do. 
§ 4º A ata será trans cri ta ime di a ta men te no li vro de no tas do

ta be lião ou do es cri vão de paz, as si nan do-a a mesa e os ele i to res que qui se rem.
§ 5º O ta be lião ou es cri vão de paz é obri ga do a dar sem de mo ra

tras la do ou cer ti dão a quem o pe dir. 
É per mi ti do a qual quer ele i tor do dis tri to ou se ção ofe re cer

pro tes to por es cri to e as si na do, re la ti va men te ao pro ces so ele i to ral. 
O pro tes to será ru bri ca do pela mesa, que po de rá con tra pro tes tar, 

caso jul gue con ve ni en te, apen san do-se os pa péis à có pia da ata que, em
vir tu de do dis pos to no ar ti go se guin te, de ve rá ser ex tra í da e re me ti da ao
Mi nis té rio do Inte ri or. 

Na ata se men ci o na rá sim ples men te a apre sen ta ção do pro tes to. 
Art. 46. A mesa ele i to ral fará ex tra ir qua tro có pi as da ata e das

as si na tu ras dos ele i to res lan ça das no li vro com pe ten te. 
Essas có pi as, as si na das pela mesa e con cer ta das por ta be lião ou

es cri vão de paz, se rão en vi a das: uma ao Mi nis té rio do Inte ri or; uma à se cre -
ta ria da Câ ma ra dos De pu ta dos e ou tra à se cre ta ria do Se na do, e uma fi nal -
men te ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal com pe ten te para 
a apu ra ção nos ter mos do art. 53. 

Acom pa nha rão as re fe ri das có pi as as das atas da for ma ção das
res pec ti vas me sas ele i to ra is. 

Art. 47. A mesa fun ci o na rá em lu gar se pa ra do, por uma di vi são,
do re cin to fran que a do aos ele i to res, mas será co lo ca da de modo que pos sam
es tes ins pe ci o nar e fis ca li zar os tra ba lhos. 
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Den tro do es pa ço em que fun ci o nar a mesa só en tra rão os ele i to res
à me di da que fo rem cha ma dos para vo tar. 

Art. 48. O pre si den te da mesa ele i to ral de ve rá: 
1º) di ri gir os tra ba lhos e re gu lar a dis cus são das ques tões que se

sus ci ta rem; 
2º) re gu lar a po lí cia do re cin to da as sem bléia, cha man do à or -

dem os que a per tur ba rem, fa zen do re ti rar os que in ju ri a rem os mem bros
da mesa ou al gum dos as sis ten tes, man dan do la vrar, quan do ne ces sá rio, qual -
quer auto na for ma da lei, e re me ten do-o à au to ri da de com pe ten te; 

3º) fa zer sair os que es ti ve rem mu ni dos de ar mas, man dan do
la vrar o com pe ten te auto; 

4º) no caso de ofen sa fí si ca, pra ti ca da no re cin to ele i to ral con tra
quem quer que seja, pren der o ofen sor, fa zen do-o apre sen tar-se, com o auto 
res pec ti vo, à au to ri da de com pe ten te para o pro ce di men to le gal; 

5º) re qui si tar pro vi dên ci as, por es cri to ou ver bal men te, à au to ri -
da de com pe ten te, no in te res se da ma nu ten ção da or dem. 

Art. 49. As ques tões re fe ren tes aos tra ba lhos ele i to ra is se rão
re sol vi das pela ma i o ria de vo tos dos mem bros da mesa. O pre si den te vo ta rá
em pri me i ro lu gar. 

Só po de rão sus ci tar tais ques tões e in ter vir na dis cus são os mem bros 
da mesa e os ele i to res do res pec ti vo dis tri to ou se ção, con sen tin do a mesa. 

Não se rão ad mi ti das dis cus sões pro lon ga das. 
Art. 50. O pre si den te e os ou tros mem bros da mesa ele i to ral, em

caso de fal ta ou im pe di men to du ran te os tra ba lhos da ele i ção, se rão subs ti -
tu í dos pela for ma in di ca da no art. 16. 

Art. 51. A ele i ção não pode ser in ter rom pi da, e a vo ta ção de ve rá
fi car ter mi na da até às 7 ho ras da no i te. 

Po de rão, po rém, os tra ba lhos da apu ra ção dos vo tos e es cri tu ra ção
da ata pro lon gar-se, sem in ter rup ção, até se con clu í rem, ain da que se tor ne
pre ci so en trar pelo dia se guin te. 

Art. 52. É ex pres sa men te pro i bi da a pre sen ça de for ça pú bli ca
den tro do edi fí cio em que se pro ce der à ele i ção ou em suas ime di a ções, sal vo a 
re qui si ção por es cri to do pre si den te ou da ma i o ria da mesa, para res ta be le -
cer a or dem, no caso de con fli to en tre os ele i to res ou as sis ten tes. 

IV – Da Apu ra ção Ge ral dos Vo tos

Art. 53. Com pe te à Inten dên cia Mu ni ci pal da ca pi tal fe de ral,
quan to à ele i ção do Dis tri to Fe de ral, e às Câ ma ras ou Inten dên ci as das ca pi ta is 
dos es ta dos quan to às ele i ções ne les re a li za das, a apu ra ção ge ral dos vo tos
cons tan tes das au tên ti cas re me ti das pe las me sas ele i to ra is. 

A apu ra ção terá lu gar den tro de trin ta dias con ta dos do da ele i ção. 
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§ 1º O dia e a hora da apu ra ção se rão pu bli ca dos por edi tal, e
sem pre que for pos sí vel, pela im pren sa, com an te ce dên cia pelo me nos de
três dias. 

§ 2º Seja qual for o nú me ro das au tên ti cas re ce bi das, a apu ra ção
de ve rá re a li zar-se até ao tri gé si mo dia con ta do da data da ele i ção. 

Qu al quer ele i tor po de rá apre sen tar atas que fal ta rem, e por elas
será fe i ta a apu ra ção, caso não haja dú vi da so bre sua au ten ti ci da de. 

Art. 54. Inter vi rão no ato da apu ra ção os ve re a do res ou in ten -
den tes, ain da mes mo que não es te jam no exer cí cio de suas fun ções ou se
achem sus pen sos em vir tu de de pro nún cia. 

Não po de rão in ter vir: 
1º) Os que se acha rem pre sos por efe i to de pro nún cia; 

2º) Os que es ti ve rem con de na dos por sen ten ça pas sa da em jul ga do.

Art. 55. No dia de sig na do e anun ci a do re u nir-se-á a Câ ma ra ou
Inten dên cia às 10 ho ras da ma nhã, e o res pec ti vo pre si den te, ve ri fi can do
em pre sen ça dos cir cuns tan tes o es ta do dos ofí ci os que con ti ve rem as au tên ti -
cas, os fará abrir e man da rá con tar o nú me ro des tas, con sig nan do-o na ata. 

Ime di a ta men te pro ce der-se-á à apu ra ção com os ve re a do res ou
in ten den tes pre sen tes, cons ti tu in do es tes a ma i o ria da Câ ma ra ou Inten dên cia.

O pre si den te de sig na rá um ve re a dor ou in ten den te para em sua
pre sen ça pro ce der à le i tu ra das au tên ti cas. 

Em se gui da di vi di rá as le tras do al fa be to pe los de ma is mem bros, 
cada um dos qua is irá es cre ven do em sua re la ção os no mes dos ci da dãos
vo ta dos e o nú me ro de vo tos por al ga ris mos su ces si vos da nu me ra ção
na tu ral, de sor te que o úl ti mo nú me ro de cada nome in di que a to ta li da de
dos vo tos ob ti dos, e pu bli ca rá em voz alta os nú me ros, à me di da que os for
es cre ven do. 

Art. 56. Qu an do, por fal ta ou im pe di men to de mem bros da
Câ ma ra ou Inten dên cia, ou por qual quer ou tra ca u sa, não pu der ter lu gar a
apu ra ção no dia de sig na do, o pre si den te trans fe ri rá o ato para o dia se guin te,
fa zen do pú bli co o adi a men to por edi ta is e pela im pren sa, sen do pos sí vel. 

Se ain da nes se dia não se pu der, por igual mo ti vo, re a li zar, mar ca -
rá ou tro dia, con vo can do, para per fa zer a ma i o ria da Câ ma ra, os ime di a tos
em vo tos que fo rem ne ces sá ri os, ou dan do co nhe ci men to do fato ao mi nis -
tro do Inte ri or no Dis tri to Fe de ral ou ao go ver na dor nos es ta dos, para
que no me ie subs ti tu tos aos mem bros da Inten dên cia im pe di dos. 

Art. 57. Na apu ra ção a Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal li mi -
tar-se-á a fa zer a soma dos vo tos cons tan tes de to das as au tên ti cas re ce bi das, e
em caso al gum po de rá en trar na apre ci a ção da or ga ni za ção das me sas para
o fim de de i xar de so mar os vo tos cons tan tes das mes mas au tên ti cas. 
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Qu an do, po rém, jul gar que al gu ma au tên ti ca pro ve io de mesa
or ga ni za da com in fra ção des te re gu la men to, de ve rá in se rir na ata to das as
de cla ra ções ten den tes a es cla re cer o fato, men ci o nan do os no mes dos ci da dãos 
vo ta dos e o nú me ro de vo tos, que lhes ti ve rem ca bi do, cons tan tes da au tên ti ca. 

Igua is de cla ra ções se fa rão no caso de du pli ca tas. 
Art. 58. Os vo tos que, se gun do as au tên ti cas, ti ve rem sido to ma dos

em se pa ra do pe las me sas ele i to ra is, não se rão com pu ta dos na soma. 
Se rão, não obs tan te, es pe ci fi ca da men te men ci o na dos na ata da

apu ra ção ge ral. 
Art. 59. Ter mi na da a apu ra ção, o se cre tá rio da Câ ma ra ou Inten -

dên cia pu bli ca rá ime di a ta men te os no mes dos ci da dãos vo ta dos e o nú me ro
de vo tos, or ga ni zan do uma lis ta ge ral, des de o ma i or até ao me nor nú me ro.

Art. 60. Será, em se gui da, la vra da uma ata mi nu ci o sa, na qual se
men ci o na rão os no mes dos ci da dãos vo ta dos para de pu ta dos e para se na -
do res, o nú me ro dos vo tos que ob ti ve ram, des de o má xi mo até o mí ni mo,
bem as sim to das as ocor rên ci as que se de ram, e as re pre sen ta ções, re cla ma ções 
ou pro tes tos apre sen ta dos por es cri to por par te de qual quer ele i tor. 

Esta ata será as si na da por to dos os mem bros da Câ ma ra ou
Inten dên cia que ti ve rem com pa re ci do. 

Art. 61. Da ata ex tra i rá o se cre tá rio da Câ ma ra ou Inten dên cia as
có pi as ne ces sá ri as para se rem re me ti das: uma ao Mi nis té rio do Inte ri or,
uma à se cre ta ria da Câ ma ra dos De pu ta dos e ou tra à Se cre ta ria do Se na do,
e uma a cada um dos de pu ta dos e se na do res ele i tos, para lhes ser vir de
di plo ma. 

Se rão acom pa nha das de ofí ci os as si na dos pelo pre si den te da
Câ ma ra ou Inten dên cia. 

Art. 62. De ci di rá da ele i ção a plu ra li da de re la ti va de vo tos, sen do
de cla ra dos ele i tos os vo ta dos para de pu ta dos, que ti ve rem ma i o ria de vo tos 
su ces si va men te até o nú me ro que o es ta do ou o Dis tri to Fe de ral de ver ele ger,
e os três mais vo ta dos para se na do res. 

Art. 63. No caso de em pa te na apu ra ção dos vo tos, de modo que
não se pos sa apli car a re gra do art. 62, de ci di rá a sor te. 

O sor te a men to será anun ci a do por edi ta is, com an te ce dên cia de
24 ho ras, e re a li zar-se-á com a ma i or pu bli ci da de, a fim de que as sis tam,
que ren do, os in te res sa dos. 

As cé du las de ve rão ser ex tra í das da urna por um me nor que não 
te nha mais de 7 anos de ida de, e li das em voz alta, sen do apre sen ta das a
qual quer ci da dão que o exi gir. 

O di plo ma será re me ti do ao de pu ta do de sig na do pela sor te. 
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CAPÍTULO III

Dis po si ções Pe na is

Art. 64. Além das pe nas em que in cor re rem nos ter mos da le gis -
la ção co mum, se rão ad mi nis tra ti va men te mul ta dos pe las trans gres sões ou
omis sões do dis pos to no pre sen te re gu la men to, na par te que lhes to car: 

§ 1º Pelo mi nis tro do Inte ri or, na ca pi tal fe de ral, e pe los go ver na -
do res, nos es ta dos: 

I – as Câ ma ras ou Inten dên ci as Mu ni ci pa is das ca pi ta is dos es ta dos 
ou a do Dis tri to Fe de ral, fun ci o nan do como apu ra do res das au tên ti cas, na
quan tia de 800$ a 1:600$, re par ti da men te pe los seus mem bros; 

II – os pre si den tes das Câ ma ras ou Inten dên ci as, quan to às obri -
ga ções que lhes são par ti cu lar men te im pos tas por este re gu la men to, na
quan tia de 400$ a 800$000; 

III – as me sas ele i to ra is, na quan tia de 400$ a 800$, re par ti da -
men te pe los seus mem bros; 

IV – os pre si den tes das me sas ele i to ra is, quan to às suas obri ga ções
es pe ci a is, na quan tia de 200$ a 400$000; 

V – a Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal, na quan tia de 500$ a
1:000$, re par ti da men te pe los seus mem bros. 

§ 2º Pe las Câ ma ras ou Inten dên ci as apa ra do ras: 
I – os ve re a do res ou in ten den tes que, sem mo ti vo jus ti fi ca do,

de i xa rem de com pa re cer, ou re cu sa rem as si nar as atas, na quan tia de 200$ a 
400$000; 

II – o se cre tá rio que não cum prir as or dens da Câ ma ra ou Inten -
dên cia apa ra do ra, na quan tia de 100$ a 200$000. 

§ 3º Pe las me sas ele i to ra is: 
I – os ci da dãos con vo ca dos para a for ma ção de las, que, sem

mo ti vo jus ti fi ca do, de i xa rem de com pa re cer, e quan do, ten do mo ti vo, de i -
xa rem de co mu ni cá-los, na quan tia de 100$ a 200$000; 

II – os mem bros das me sas que, sem mo ti vo jus ti fi ca do, se au -
sen ta rem ou não qui se rem as si nar as atas, na quan tia de 60$ a 120$000; 

III – os ta be liães, es cri vães de paz e ofi ci a is de jus ti ça cha ma dos
para qual quer ser vi ço ele i to ral, na quan tia de 20$ a 80$000. 

§ 4º Pe los ju í zes de di re i to: 
I – o in di ví duo que, com tí tu lo ele i to ral de ou trem, vo tar ou

pre ten der vo tar, na quan tia de 300$ a 600$000; 
Na mes ma pena in cor re rá o ele i tor que con cor rer para esta fra u de,

for ne cen do seu tí tu lo. 
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II – o ele i tor que por mais de uma vez vo tar na mes ma ele i ção,
pre va le cen do-se de alis ta men to du plo, na quan tia de 100$ a 200$000; 

III – o que im pe dir ou obs tar de qual quer modo a re u nião da
mesa ele i to ral, da Câ ma ra ou Inten dên cia apa ra do ra, na quan tia de 500$ a
1:000$000; 

IV – o in di ví duo que se apre sen tar mu ni do de ar mas ofen si vas
de qual quer na tu re za, nas re u niões das me sas ele i to ra is, du ran te a ele i ção e
nas re u niões das Câ ma ras ou Inten dên ci as apa ra do ras, ain da que de las não
faça uso, na quan tia de 100$ a 200$000; 

Se as trou xer ocul tas, as pe nas se rão do bra das. 
V – o que vi o lar por qual quer modo o es cru tí nio, ras gar ou inu ti -

li zar os li vros e pa péis re la ti vos à ele i ção ou apu ra ção, na quan tia de 500$ a
1:000$000; 

VI – o que ocul tar, ex tra vi ar, sub tra ir ou inu ti li zar tí tu lo de ele i tor,
im pe din do-o des tar te de vo tar, na quan tia de 100$, 200$000; 

VII – o que to mar par te em mesa, Câ ma ra ou Inten dên cia apa ra -
do ra ile gí ti mas, ou con cor rer para a sua for ma ção, na quan tia de 300$ a
600$000. 

Art. 65. Das mul tas im pos tas, na con for mi da de des te re gu la men to,
pela Câ ma ra ou Inten dên cia apa ra do ra e pe las me sas ele i to ra is ca be rá re cur so
para o juiz de di re i to; das im pos tas por esta au to ri da de, para a re la ção do
dis tri to. 

O re cur so em am bos os ca sos terá ape nas efe i to de vo lu ti vo. 
Art. 66. As mul tas es ta be le ci das nes te re gu la men to fa rão par te

da ren da mu ni ci pal do mu ni cí pio em que re si dir o mul ta do, e se rão co bra das
exe cu ti va men te, na for ma do De cre to no 360, de 26 de abril de 1890. 

CAPÍTULO IV

Dis po si ções Ge ra is

Art. 67. Aos ci da dãos ele i tos para o pri me i ro Con gres so en ten -
dem-se con fe ri dos po de res es pe ci a is para ex pri mir a von ta de na ci o nal a
cer ca da Cons ti tu i ção pu bli ca da pelo De cre to no 510, de 22 de ju nho cor -
ren te, bem como para ele ger o pri me i ro pre si den te e vice-pre si den te da
Re pú bli ca.

Art. 68. Du ran te o exer cí cio le gis la ti vo ces sa o de ou tra qual quer
fun ção. 

Art. 69. Às Câ ma ras ou Inten dên ci as Mu ni ci pa is in cum be o
for ne ci men to de li vros, ur nas e mais ob je tos ne ces sá ri os para a ele i ção e a
pre pa ra ção dos edi fí ci os em que ela ti ver de re a li zar-se. A im por tân cia das
des pe sas cor re rá por con ta do es ta do res pec ti vo ou do Go ver no Fe de ral,
quan do à Câ ma ra ou Inten dên cia fa le ce rem os pre ci sos re cur sos. 
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Pa rá gra fo úni co. Na fal ta de li vros for ne ci dos pela Câ ma ra ou
Inten dên cia, nos lu ga res em que for isso pos sí vel, ser vi rão os li vros exis ten tes
– or ga ni za dos de con for mi da de com a Lei no 3.029, de 9 de ja ne i ro de 1881
e o Re gu la men to no 8.213, de 13 de agos to de 1882. 

Art. 70. São apli cá ve is aos tra ba lhos ele i to ra is as dis po si ções dos
arts. 76 e 79 do re gu la men to ane xo ao De cre to no 200-A, de 8 de fe ve re i ro
de 1890. 

Art. 71. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 

Rio de Ja ne i ro, 23 de ju nho de 1890. – José Ce sá rio de Fa ria Alvim. 

Extra í do de De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Sex to Fas cí -
cu lo. 1 a 30 de ju nho de 1890. Pág. 1387.
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123.2 – AUTORIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE FERROVIA
LIGANDO VITÓRIA A PEÇANHA –
DECRETO Nº 574  (12 JULHO 1890)

Oge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, aten den do ao que

re que reu a Com pa nhia da Estra da de Fer ro Ba hia e Mi nas, re sol ve subs ti tu ir a
con ces são fe i ta pelo De cre to nº 10.153, de 5 de ja ne i ro de 1889, para a cons -
tru ção do pro lon ga men to da mes ma es tra da de Fi la dél fia a S. João Ba tis ta
de Mi nas No vas, pela que ora faz à re fe ri da com pa nhia para a cons tru ção,
uso e gozo de uma es tra da de fer ro que, par tin do da ci da de da Vi tó ria,
ca pi tal do Esta do do Espí ri to San to, e pas san do pelo por to de Na ti vi da de,
ter mi ne na ci da de de Pes sa nha, no Esta do de Mi nas Ge ra is, me di an te as
cláu su las com que este ba i xam, as si na das pelo ge ne ral Qu in ti no Bo ca i ú va,
mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os Exte ri o res e in te ri no da Agri -
cul tu ra Co mér cio e Obras Pú bli cas, que as sim o faça exe cu tar. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 12 de ju lho de 1890; 2º
da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Q. Bo ca i ú va. 

Cláu su las a que se re fe re o De cre to nº 574, des ta data: 

– I –

Em subs ti tu i ção da con ces são fe i ta à Com pa nhia da Estra da de
Fer ro Ba hia e Mi nas pelo De cre to no 10.153, de 5 de ja ne i ro de 1889, para o
pro lon ga men to da sua es tra da des de Fi la dél fia até S. João Ba tis ta de Mi nas
No vas, é con ce di do à mes ma com pa nhia pri vi lé gio por 80 anos para cons -
tru ção, uso e gozo de uma es tra da de fer ro que, par tin do da ci da de da Vi tó ria,
ca pi tal do Esta do do Espí ri to San to, e pas san do pelo por to de Na ti vi da de,
ter mi na na ci da de de Pes sa nha, no Esta do de Mi nas Ge ra is. 

Além do pri vi lé gio, são con ce di dos à re fe ri da com pa nhia para a
cons tru ção des ta es tra da a ga ran tia de ju ros e os mais fa vo res men ci o na dos
nas cláu su las que ba i xa ram com o alu di do de cre to, as qua is fi cam de ne nhum



efe i to em re la ção ao pro lon ga men to a que se re fe ri am e fa rão par te in te -
gran te da pre sen te con ces são. 

– II –

Fica igual men te de ne nhum efe i to o De cre to nº 10.154, de 5 de
ja ne i ro de 1889, que con ce deu à com pa nhia au to ri za ção para pro ce der ao
es tu do pre li mi nar do pro lon ga men to da es tra da des de S. João Ba tis ta de
Mi nas No vas até ao pon to mais con ve ni en te do rio S. Fran cis co. 

– III –

O pra zo mar ca do na cláu su la 2ª do De cre to nº 10.153 para a
apre sen ta ção dos es tu dos da es tra da será con ta do da as si na tu ra do con tra -
to de ter mi na do pela pre sen te con ces são. 

– IV –

A com pa nhia não po de rá trans fe rir a pre sen te con ces são, sob
pena de ca du ci da de. 

Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 12 de ju lho de 1890; 2º
da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Q. Bo ca i ú va. 

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Sé ti mo Fas -
cí cu lo. Pág. 1518.
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123.3 – CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS 
LEGISLATIVAS ESTADUAIS –

DECRETO Nº 802  (4 OUTUBRO 1890) 

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi -
só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, 
Con si de ran do que a or ga ni za ção cons ti tu ci o nal dos es ta dos é o

com ple men to ne ces sá rio do re gi me for mu la do na Cons ti tu i ção Fe de ral de 22 
de ju nho; 

Con si de ran do que, ain da de po is de ado ta do pelo fu tu ro Con -
gres so esse pac to cons ti tu ci o nal, não te re mos es ta be le ci dos a le ga li da de
nele pres cri ta, en quan to os vá ri os es ta dos não pos su í rem as suas res pec ti vas
Cons ti tu i ções; 

Con si de ran do que an tes des te fato será im pos sí vel ao pró xi mo
Con gres so Na ci o nal for mu lar as leis or gâ ni cas do país e até o or ça men to
nor mal da Re pú bli ca, vis to como a es ti ma ção dos re cur sos e obri ga ções fe -
de ra is pres su põe es ta be le ci da a dis cri mi na ção pre ci sa en tre a ad mi nis tra -
ção, a ju di ca tu ra nas ren das dos es ta dos, e a ren da, a ma gis tra tu ra, a ad mi -
nis tra ção ge ral;

Con si de ran do, por tan to, que o Con gres so não po de rá na tu ral -
men te en trar no exer cí cio de suas fun ções or di ná ri as, de po is de de sem pe -
nha do o seu man da to cons ti tu in te, en quan to se não hou ve rem re u ni do as
Cons ti tu in tes dos es ta dos e de cre ta do as suas Cons ti tu i ções; 

Con si de ran do, pois, que uma vez apro va da a Cons ti tu i ção e
ele i tos os ma gis tra dos da Re pú bli ca, o pró xi mo vin dou ro Con gres so de ter -
mi na rá o adi a men to de suas ses sões até que se pro mul guem as Cons ti tu i -
ções dos es ta dos;

Con si de ran do, por con se qüên cia, a ne ces si da de ur gen te de ace -
le rar esse tra ba lho de or ga ni za ção lo cal, a fim de que o Con gres so Na ci o nal, 
ain da no me a do de 1891, co me ce a fun ci o nar or di na ri a men te, no exer cí cio
re gu lar do po der le gis la ti vo, como Câ ma ra e Se na do, 

De cre ta: 
Art. 1º Os go ver na do res dos es ta dos con vo ca rão as res pec ti vas

as sem bléi as le gis la ti vas até abril de 1891, fi xan do-lhes data para a ele i ção e



para a aber tu ra, de modo que en tre a pri me i ra e se gun da me de i em, pelo
me nos, 30 dias. 

Art. 2º Essas as sem bléi as re ce be rão dos ele i to res po de res es pe ci a is
para apro var as Cons ti tu i ções dos es ta dos, as sim como para ele ger os go ver -
na do res e vice-go ver na do res que hou ve rem de ser vir no pri me i ro pe río do
ad mi nis tra ti vo. 

Art. 3º Os go ver na do res atu a is pro mul ga rão, em cada es ta do, a
sua Cons ti tu i ção, de pen den te da apro va ção an te ri or da res pec ti va Assem -
bléia Le gis la ti va, mas pos ta em vi gor des de logo quan to à com po si ção des sa
as sem bléia e suas fun ções cons ti tu in tes. 

Art. 4º Em cada es ta do a pri me i ra Assem bléia Le gis la ti va or ga ni -
zar-se-á, se gun do a Cons ti tu i ção an te ri or men te pro mul ga da, com uma ou
duas câ ma ras e o nú me ro de re pre sen tan tes que ela de ter mi nar. 

Art. 5º Con clu í das as fun ções cons ti tu in tes pela apro va ção da lei
cons ti tu ci o nal e ele i ção dos go ver na do res e vice-go ver na do res, en tra rão as
as sem bléi as le gis la ti vas a de li be rar como le gis la tu ras or di ná ri as, pelo tem po
cons ti tu ci o nal de suas ses sões. 

Art. 6º As con di ções de ele gi bi li da de para es sas as sem bléi as se rão
as que pres cre ver a Cons ti tu i ção de cada es ta do, con tan to que não con tra -
ve nham ao de ter mi na do na Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Art. 7º Na pri me i ra ele i ção das as sem bléi as le gis la ti vas se rão ob -
ser va das as dis po si ções do De cre to nº 511, de 23 de ju nho de 1890, com as
mo di fi ca ções aqui es ta tu í das, e vo ta rão como ele i to res os ci da dãos ha bi li ta dos
na qua li fi ca ção atu al, em con for mi da de do De cre to no 200-A, de 8 de fe ve -
re i ro, e 277-D, de 22 de mar ço de 1890. 

1º) A jun ta ele i to ral fará ex tra ir três có pi as da ata da ele i ção, que
se rão en vi a das: uma, ao go ver na dor, ou tra à se cre ta ria da Assem bléia Le gis -
la ti va, e a ter ce i ra, para a apu ra ção, ao pre si den te da Câ ma ra ou Inten dên cia
Mu ni ci pal da ca pi tal do es ta do. 

2º) Não se exi ge que es sas có pi as acom pa nhe a das as si na tu ras
dos ele i to res, fir ma das no li vro com pe ten te, nem que se in clua na ata a de sig -
na ção no mi nal dos que a com pu se rem. 

3º) Con clu í do o re ce bi men to dos vo tos, o pre si den te da mesa ele i to -
ral po de rá no me ar mais dois ele i to res da ses são res pec ti va para co ad ju va rem
os me sá ri os nos tra ba lhos da apu ra ção das cé du las e tras la da ção das atas.

Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Sala de ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 4 de ou tu bro de 1890, 2º

da Re pú bli ca.
Ma nu el De o do ro da Fon se ca – José Ce sá rio de Fa ria Alvim

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Dé ci mo
Fas cí cu lo. Pág. 2488.
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123.4 – ORDEM PARA EXECUÇÃO DE NOVA TARIFA NAS
ALFÂNDEGAS E MESAS DE RENDAS HABILITADAS DA

REPÚBLICA – DECRETO Nº 836  (11 OUTUBRO 1890) 

Man da exe cu tar em to das as al fân de gas e me sas de ren das ha bi li ta -
das da Re pú bli ca a nova ta ri fa e suas dis po si ções pre li mi na res.

 O ma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do pelo
Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, 

De cre ta: 

Art. 1º A par tir do dia 15 de no vem bro do cor ren te ano em di an te,
será exe cu ta da em to das as al fân de gas e me sas de ren das ha bi li ta das da
Re pú bli ca a ta ri fa e suas dis po si ções pre li mi na res, que acom pa nham este
de cre to. 

Art. 2º Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. O mi nis tro
e se cre tá rio de Esta dos dos Ne gó ci os da Fa zen da as sim o faça exe cu tar. 

Sala das Ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 11 de ou tu bro de 1890;
2º da Re pú bli ca. – Manuel Deodoro da Fonseca – Rui Bar bo sa. 

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Dé ci mo
Fas cí cu lo. Pág. 2635.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123.5 – LEI DO SIMILAR NACIONAL (REGULAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE ISENÇÃO E 

DIREITOS DE IMPORTAÇÃO OU CONSUMO) –
DECRETO Nº 947-A  (4 NOVEMBRO 1890) 

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi -
só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, 
Con si de ran do a ne ces si da de de re gu lar e fis ca li zar ri go ro sa -

men te as di ver sas con ces sões de isen ção de di re i tos, quer cons tem das
dis po si ções pre li mi na res da ta ri fa, quer de leis, de cre tos ou con tra tos es -
pe ci a is; 

Con si de ran do que sem essa fis ca li za ção as isen ções de di re i tos
po dem pre ju di car gran de men te as ren das pú bli cas; 

Con si de ran do igual men te que a im por ta ção li vre de ma té ri as-pri -
mas ou pro du tos ma nu fa tu ra dos si mi la res aos que a in dús tria na ci o nal já
for ne ce ao con su mo, abas te cen do os mer ca dos do país, vi ria pre ju di car esse 
im por tan te ramo da ati vi da de so ci al e fa tor do en gran de ci men to da Re pú -
bli ca, que o go ver no tem o de ver de pro te ger, 

De cre ta: 

Art. 1º Só go za rão de isen ção de di re i tos de im por ta ção ou
con su mo e de ex pe di en te os gê ne ros, mer ca do ri as e mais ob je tos en tra dos
pe las al fân de gas e me sas de ren das da Re pú bli ca, nos se guin tes ca sos: 

1º) se a isen ção es ti ver cla ra e ex pres sa men te in clu í da na ta ri fa
das al fân de gas; 

2º) se do mes mo modo cons tar de dis po si ção ou con ces são es pe -
ci al de lei ou de cre to do po der com pe ten te. 

Art. 2º Para os ca sos com pre en di dos no § 1º do ar ti go an te ce den te a 
com pe tên cia para a con ces são do des pa cho li vre per ten ce aos ins pe to res
das al fân de gas, me di an te re que ri men to da par te in te res sa da. 



Para os ca sos com pre en di dos no § 2º do ci ta do ar ti go a isen ção
só po de rá ter lu gar por des pa cho do mi nis tro da Fa zen da, pre ce den do as
for ma li da des do art. 6º. 

Pa rá gra fo úni co. Fora des tes ca sos, ne nhum des pa cho li vre será
per mi ti do, ain da que para ele pre ce da or dem de qual quer au to ri da de, sob
pena de res pon sa bi li da de do fun ci o ná rio ou fun ci o ná ri os que hou ve rem
cum pri do a or dem. 

Art. 3º Será or ga ni za da re gu lar e de fi ni ti va men te na Di re to -
ria-Ge ral das Ren das Pú bli cas do Te sou ro Na ci o nal e nas Te sou ra ri as de
Fa zen da em li vro pró prio uma ma trí cu la de to das as com pa nhi as, em pre sas,
ou par ti cu la res que ti ve rem a seu car go fun da ção ou o cus te io de ser vi ços
ou obras de re co nhe ci da uti li da de pú bli ca e às qua is hou ver sido con ce di da 
isen ção de di re i tos por dis po si ção de lei, fora da ta ri fa, ou con ces são es pe ci al
por de cre to do po der com pe ten te. 

Art. 4º To das as em pre sas, com pa nhi as ou par ti cu la res que es ti -
ve rem no caso do ar ti go an te ce den te são obri ga dos a re que rer a ma tri cu la à
Di re to ria-Ge ral das Ren das Pú bli cas na Ca pi tal Fe de ral e às Te sou ra ri as nos 
di ver sos es ta dos, de cla ran do e pro van do com do cu men to au tên ti co: 

1º) o tí tu lo da com pa nhia ou em pre sa ou o nome do con ces si o ná rio; 
2º) a lei, de cre to e con tra to da con ces são; 
3º) se goza de ga ran tia de juro pelo Go ver no Fe de ral ou fe de ra do,

de quan to e so bre que ca pi tal; 
4º) se a obra ou ser vi ço que de ter mi nou a con ces são está con clu í da

ou em exe cu ção, e nes te caso quan do deve ser con clu í da. 
§ 1º A ma trí cu la deve ser re que ri da den tro do pra zo de 30 dias

con ta dos da data des te de cre to na ca pi tal fe de ral, e con ta dos do dia em que
for ele ofi ci al men te co nhe ci do nos di ver sos es ta dos. 

§ 2º O pra zo para o re que ri men to da ma trí cu la das no vas con ces -
sões se con ta rá do dia em que for ofi ci al men te pu bli ca do o de cre to ou lei
con ce den do a isen ção. 

§ 3º Fin do este pra zo con si de ram-se ca du cas e nu las de ple no di -
re i to, por aban do no e re nún cia, to das as con ces sões de isen ção de di re i tos
que não cons ta rem da ma trí cu la do Te sou ro Na ci o nal ou das Te sou ra ri as. 

§ 4º A Di re to ria-Ge ral das Ren das Pú bli cas e as Te sou ra ri as de
Fa zen da for ne ce rão às com pa nhi as, em pre sas ou par ti cu la res que hou ve rem
pre en chi do es tas for ma li da des um cer ti fi ca do da ma trí cu la, com as ne ces si -
ta das de cla ra ções. 

Art. 5º A Di re to ria-Ge ral das Ren das Pú bli cas or ga ni za rá anu al -
men te a fim de ser con sig na do no re la tó rio que for apre sen ta do ao Cor po
Le gis la ti vo, um qua dro de mons tra ti vo da im por tân cia dos di re i tos que não
ti ve rem sido co bra dos, com de cla ra ção: 
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1º) dos que não ti ve rem sido co bra dos em vir tu des de isen ção
con sig na da na ta ri fa; 

2º) dos que ti ve rem sido co bra dos em vir tu de de lei ou de cre to
es pe ci al; 

3º) dos ma te ri a is, gê ne ros, mer ca do ri as e ob je tos que ti ve rem por 
tais mo ti vos en tra do sem o pa ga men to dos di re i tos. 

Pa rá gra fo úni co. Para a or ga ni za ção des se qua dro a Di re to -
ria-Ge ral das Ren das Pú bli cas exi gi rá em tem po com pe ten te as ne ces sá ri as
in for ma ções das Te sou ra ri as da Fa zen da. 

Art. 6º Para o des pa cho li vre nos ca sos com pre en di dos no § 2º do 
art. 1º, e a que se re fe re a 2ª par te do art. 2º, os in te res sa dos de ve rão re que rer
ao mi nis tro da Fa zen da, di re ta men te na ca pi tal fe de ral, e por in ter mé dio
das Te sou ra ri as nos es ta dos, jun tan do à pe ti ção: 

1º) re la ção dos ob je tos a des pa char, com de sig na ção de es pé ci es,
quan ti da des, pe sos ou me di das; 

2º) cer ti fi ca do do en ge nhe i ro fis cal jun to à com pa nhia ou em pre sa
e, na fal ta des te, de quem o mi nis tro da Fa zen da ou os ins pe to res das Te sou -
ra ri as de sig nem para in for mar a pe ti ção, fa zen do en tre ou tras as se guin tes
de cla ra ções: que o ma te ri al cuja isen ção se re quer é pró prio e de apli ca ção
ex clu si va ao fim para que é im por ta do, e as quan ti da des es tri ta men te pre ci sas
para os mes mos fins e para o tem po de sig na do na pe ti ção; está com pre en di do
na lei, de cre to ou con tra to que re gu la a con ces são, e não se acha in clu í do
em ne nhu ma das ex ce ções do art. 8º. 

§ 1º Com es tas in for ma ções e com a opi nião dos ins pe to res das
al fân de gas, os ins pe to res das Te sou ra ri as re me te rão o pro ces so ao mi nis tro
da Fa zen da, in for man do, à vis ta da ma tri cu la, mi nu ci o sa e cir cuns tan ci al -
men te so bre to dos os pon tos aci ma men ci o na dos. 

§ 2º O mi nis tro da Fa zen da pode não só re du zir a quan ti da de re -
que ri da, com ex clu ir os gê ne ros e ob je tos que não lhe pa re çam com pre en di dos 
nas isen ções le ga is; não per mi tin do em caso al gum isen ção de di re i tos para
o con su mo de mais de um ano. 

§ 3º Ne nhum re que ri men to de isen ção de di re i tos terá an da men to
sem que a em pre sa, com pa nhia ou con ces si o ná rio haja com ple ta do to das as 
for ma li da des da ma trí cu la a que se re fe re o art. 4º. 

Art. 7º Para que o fa vor da isen ção de di re i tos se es ten da ao
pe río do do cus te io dos ser vi ços das em pre sas e com pa nhi as é ab so lu ta men te
ne ces sá rio que essa con di ção se ache ex pres sa men te de cla ra da na lei ou
de cre to de con ces são e res pec ti vo con tra to; sem essa con di ção, em caso
al gum po de rá a isen ção com pre en der o re fe ri do pe río do do cus te io. 

Art. 8º Se jam qua is fo rem os ter mos das leis, de cre tos ou con tra tos
que es ta be le çam ou au to ri zem isen ções de di re i tos de im por ta ção ou con su mo 
e de ex pe di en te, tais isen ções em caso al gum po de rão com pre en der: 
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1º) os gê ne ros, mer ca do ri as e ob je ti vos que ti ve rem si mi la res ma -
nu fa tu ra dos de pro du ção na ci o nal, dos qua is hou ver fá bri cas mon ta das na
Re pú bli ca, abas te cen do os mer ca dos em quan ti da des su fi ci en tes para o con -
su mo, de modo a se rem tais gê ne ros fa cil men te en con tra dos den tro do país;

2º) as ma té ri as-pri mas que es ti ve rem nas mes mas con di ções. 
Art. 9º As re par ti ções e es ta be le ci men tos pú bli cos do Go ver no

Fe de ral po de rão re qui si tar di re ta men te aos ins pe to res das Alfân de gas a
en tre ga, li vre, de di re i tos de con su mo e de ex pe di en te, dos ob je tos que lhes
vi e rem con sig na dos e fo rem des ti na dos ao ser vi ço do mes mo go ver no. 

Art. 10. As câmaras municipais que pretenderem isenção de direitos
para objetos diretamente por elas importados para serviços públicos, nos
termos do art. 456, § 24, da Consolidação das Alfândegas, deverão sujeitar-se
às regras estabelecidas no art. 6º deste decreto. 

Art. 11. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 4 de no vem bro de 1890;

2º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Rui Bar bo sa. 

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Dé ci mo Pri -
me i ro fas cí cu lo, p. 3232
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123.6 – AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO 
BANCO DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL –

DECRETO Nº 1.036-B  (14 NOVEMBRO 1890) 

Con ce de ao Ban co Co lo ni al do Bra sil e a
Artur Fer re i ra Tor res au to ri za ção para
or ga ni za rem uma com pa nhia com a de no -
mi na ção do Ban co de Cré di to Po pu lar do
Bra sil. 

Oma re chal Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no Pro vi -
só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, cons ti tu í do
pelo Exér ci to e Arma da, em nome da na ção, 
Con si de ran do que a cri a ção ora so li ci ta da ao Go ver no Pro vi só rio 

cor res pon de a uma das mais im pe ri o sas ne ces si da des so ci a is, pre en chen do
en tre as nos sas ins ti tu i ções ban cá ri as, uma la cu na de plo rá vel, qual a que se
tra duz pela au sên cia de es ta be le ci men tos de cré di to po pu lar; 

Con si de ran do que es ses es ta be le ci men tos, em to dos os pa í ses
onde há ver da de i ra in te li gên cia das ne ces si da des das clas ses la bo ri o sas,
ex pri mem um dos ele men tos mais ati vos da ci vi li za ção con tem po râ nea, e
cons ti tu em um dos fa to res mais po de ro sos da ri que za pú bli ca; 

Con si de ran do que eles exer cem na eco no mia da vida na ci o nal
uma fun ção ines ti má vel como pro mo to res dos sen ti men tos de pre vi dên cia,
eco o no mia e amor do tra ba lho, acu mu lan do, mul ti pli can do e dis tri bu in do
em be ne fí ci os de in cal cu lá vel uti li da de o ca pi tal apu ra do no la bor quo ti di a no
das clas ses me nos fa vo re ci das e mais nu me ro sas; 

Con si de ran do que, gra ças ao en ge nho so me ca nis mo des ses ins ti -
tu tos, as mi ga lhas pou pa das ao fru to do suor da po bre za la bo ri o sa se trans -
for mam em mi lhões, des ti na dos a re ver ter, por ca na is ha bil men te di ri gi dos, 
em au xí lio dos seus pro du to res; 

Con si de ran do que eles co brem às cen te nas, aos mi lha res, a face
dos pa í ses ci vi li za dos, ao pas so que en tre nós não se co nhe ce um en sa io
re gu lar, aco mo da do a esse de si de ra tum, a que se de di cam, na Ale ma nha, as



ins ti tu i ções li ga das ao nome de De uts che ra if fe i sen, nas na ções es pa nho las, as
ca jas de ahor ro, na Fran ça, as ca is ses d’épargne, na Itá lia, os ban che po po la ri,
na Bél gi ca, as uni ons de cré dit, na Áus tria, na Rús sia, na Su í ça, inú me ras
cri a ções si mi la res com vas tos ca be da is; 

Con si de ran do que es sas ins ti tu i ções, em vá ri os es ta dos, têm sido 
agra ci a das pe los go ver nos com fa vo res es pe ci a is, que a na tu re za sin gu lar
de seus ser vi ços am pla men te jus ti fi ca, so bre tu do quan do se tra ta de im plan tar 
a pri me i ra ten ta ti va des se gran de me lho ra men to so ci al no seio de uma
na ci o na li da de, onde a ini ci a ti va par ti cu lar, em ge ral, frou xa a to dos os
res pe i tos, ain da não haja co me ça do a pro cu rar essa di re ção; 

Con si de ran do que elas re pre sen tam, para a al gi be i ra po pu lar, a
eman ci pa ção con tra a usu ra, mal que de vo ra o suor do povo, e que, en tre
nós, es pe ci al men te, la vra em pro por ções de es pan to sa cru el da de, um ramo
de co mér cio onde não pe ne tra a luz, ab sor ven do, em pro ve i to da mais in sa -
ciá vel on ze na, o sa lá rio das clas ses tra ba lha do ras; 

Con si de ran do que, em vá ri os pa í ses, se tem re co nhe ci do ne ces -
sá rio dar a ins ti tu i ções des sa or dem o di re i to de emis são em li mi tes ra zoá ve is
para di fun dir até às mí ni mas ne ces si da des da po pu la ção os be ne fí ci os des se 
sis te ma de cré di to, e au xi liá-lo nas di fi cul da des de seu pe río do ini ci al;

Con si de ran do que, en tre nós, pre sen te men te se pode su bor di nar
essa con ces são ao pen sa men to, do mi nan te nos atos fi nan ce i ros do Go ver no
Pro vi só rio, de ali vi ar os en car gos do es ta do e subs ti tu ir o pa pel do Te sou ro
pelo pa pel ban cá rio; 

Con si de ran do que as ins ti tu i ções ofi ci a is de eco no mia po pu lar,
por mais bem di ri gi das e or de na das que se jam, não po dem pela na tu re za
da sua ori gem e pelo ca rá ter de seu re gi me exer cer no seio do povo, a fa vor
dos há bi tos de pre vi dên cia, a pro pa gan da ati va, de que de pen de o de sen -
vol vi men to de les com a ra pi dez ne ces sá ria ao nos so pro gres so; 

Con si de ran do, en fim, que de li ne a da, como se acha no pro je to
dos pe ti ci o ná ri os, a ins ti tu i ção pla ne ja da virá ain da au xi li ar de vá ri os ou tros
mo dos o nos so de sen vol vi men to mo ral, eco nô mi co, bem como o ser vi ço da
ad mi nis tra ção, 

De cre ta: 

Art. 1º É con ce di do ao Ban co Co lo ni al do Bra sil e a Artur Fer re i ra
Tor res au to ri za ção para or ga ni zar uma com pa nhia com a de no mi na ção de
Ban co de Cré di to Po pu lar do Bra sil, ten do a sede na ca pi tal fe de ral, ca i xas
fi li a is nas prin ci pa is ci da des da Re pú bli ca e agên ci as nos po vo a dos de mais
de cem fa mí li as.

Art. 2º O pra zo da du ra ção do ban co será de cin qüen ta anos e o
ca pi tal de vin te mil con tos de réis, po den do ele var-se ao du plo. 
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Art. 3º O ban co po de rá emi tir até à im por tân cia de seu ca pi tal,
em no tas de qua is quer va lo res na for ma do De cre to no 165, de 17 de ja ne i ro 
de 1890, art. 1º, § 8º, par te fi nal; de pen den do do acor do com o go ver no a
emis são de no tas de va lo res in fe ri o res aos das atu al men te em cir cu la ção. 

Um quar to da emis são será so bre apó li ces, e o res to so bre base
me tá li ca, nos ter mos do De cre to no 253, de 8 de mar ço do cor ren te ano. 

As no tas go za rão dos mes mos fa vo res con fe ri dos às dos ou tros
ban cos emis so res. 

Art. 4º As ope ra ções do ban co se rão di vi di das nas se guin tes se ções:
ca i xa de pe nhor na ci o nal: 

– cré di to ge ral po pu lar; 
– des con to e em prés ti mo aos ope rá ri os e pe que nos agri cul to res 

sob fir ma in di vi du al, sob pa la vra ou por an te ci pa ção de co lhe i tas; car te i ra
co mer ci al e in dus tri al: 

– ope ra ções ge ra is e usu a is de co mér cio e in dús tria; 
– des con to e re des con to, ope ra ções del cre de re, ca u ções, subs cri -

ções de ações e in cor po ra ções de com pa nhi as, emis sões de de ben tu res, com -
pra e ven da de tí tu los co mer ci a is, co mis sões, im por ta ções e ex por ta ções etc.; 

– em prés ti mos a lar go pra zo, má xi mo de três anos, com amor -
ti za ções tri mes tra is; 

ca i xa eco nô mi ca ge ral: 

– re ce bi men to de de pó si to a pra zo fixo ou não, com juro ou sem
juro, com ca der ne tas no mi na is ou ao por ta dor; 

se ção de agri cul tu ra e co lo ni za ção: 
– or ga ni za ção de nú cle os co lo ni a is e ser vi ço de imi gra ção, por

con ta pró pria e de ou tros; 
– or ga ni za ção co o pe ra ti va de ar ma zéns nas ci da des e nas po vo a -

ções que pa re ce rem con ve ni en tes, para com pra e ven da de gê ne ros e mer ca -
do ri as de pro du ção na ci o nal ou es tran ge i ra; 

con ta cor ren te ge ral em cré di to, ca u ção ou a des co ber to; 
lu cros em com par ti ci pa ção. 

1º) Cada do cu men to (do ban co) de ca der ne ta, con ta cor ren te, ca i xa
eco nô mi ca e pe nhor, será nu me ra do e mar ca do con for me a sé rie a que
per ten cer. 

Esses nú me ros se rão sor te a dos anu al men te para en tra rem em
con ta de par ti ci pa ção dos lu cros do ban co em va lor pro por ci o nal. 

2º) Os tí tu los de ca der ne ta, de de pó si to, de con ta cor ren te e ca i xa 
eco nô mi ca, po de rão, me di an te pe que na por cen ta gem, cons ti tu ir uma
con tri bu i ção para apó li ces de se gu ro de vida. 

3º) Os tí tu los de pe nhor, de pe que nos em prés ti mos, que não fo rem
pre mi a dos no sor te io ge ral, en tra rão em sor te io es pe ci al para se rem sim -
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ples men te li be ra dos, em cer to nú me ro, es ta be le ci do pela di re to ria e con for me
os lu cros do ban co, per ten cen tes a essa se ção. 

Art. 5º O juro do ban co para os em prés ti mos aos pe que nos agri -
cul to res e in dus tri a is e para os em prés ti mos so bre pe nhor, não ex ce de rá de
9% ao ano. 

Art. 6º O juro das ca i xas eco nô mi cas abo ná vel pelo Ban co será de 
6% ao ano. 

Art. 7º O ban co go za rá dos fa vo res que têm sido con ce di dos a
em pre sas que se pro põem a cons tru ir edi fí ci os para ha bi ta ções de ope rá ri os 
e da clas se po bre. 

Art. 8º O go ver no po de rá en car re gar as agên ci as do ban co, sem
ônus al gum para o Esta do, do ser vi ço de agên cia pos tal nos lu ga res em que
esse ser vi ço ain da não haja sido es ta be le ci do. 

Art. 9º O ban co fará pro pa gan da gra tu i ta no país e no es tran ge i ro a 
fa vor da imi gra ção e co lo ni za ção. 

Art. 10. Orga ni za rá, se as sim o go ver no en ten der, ca i xas eco nô -
mi cas es co la res. 

Art. 11. O ban co en tre ga rá ao Te sou ro 2% da sua emis são para
amor ti za ção do pa pel-mo e da do Esta do. 

Art. 12. 15% dos lu cros lí qui dos anu a is se rão apli ca dos ao fun do
des ti na do às ope ra ções em com par ti ci pa ção de que tra ta o art. 4º, e, quan do 
os lu cros a di vi dir pe los aci o nis tas ex ce de rem de 14% ao ano, uma 4ª par te
do ex ces so irá au men tar o pre di to fun do. 

Art. 13. Se o ban co, pas sa dos seis me ses da data da in ti ma ção
que para fun dar ca i xas fi li a is lhe for fe i ta, de acor do com o Go ver no Fe de ral,
pelo go ver no de qual quer es ta do, de i xar de es ta be le cer pelo me nos uma
des sas ca i xas, per de rá no mes mo es ta do o gozo dos fa vo res que lhe são
con ce di dos pelo pre sen te de cre to. 

Art. 14. O ban co terá isen ção de im pos to so bre o di vi den do, do
selo de seus do cu men tos e ca pi tal, bem como de qual quer ou tra con tri bu i ção. 

Art. 15. O go ver no no me a rá fis ca is, re mu ne ra dos pela com pa -
nhia, in cum bi dos de ins pe ci o nar to das as ope ra ções do ban co. 

Art. 16. Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
O mi nis tro e se cre tá rio de Esta do dos Ne gó ci os da Fa zen da as sim o 

faça exe cu tar. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 14 de no vem bro de

1890; 2º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – Rui Bar bo sa.

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Dé ci mo
Pri me i ro Fas cí cu lo. Pág. 3711.
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123.7 – DECISÃO S/N DE 14 DE DEZEMBRO DE 1890 –
MANDA QUEIMAR TODOS OS PAPÉIS, LIVROS DE

MATRÍCULA E DOCUMENTOS RELATIVOS À ESCRAVIDÃO

De ci são s/nº – de 14 de de zem bro de 1890

Man da que i mar to dos os pa péis, li vros de ma -
trí cu la e do cu men tos re la ti vos à es cra vi dão,
exis ten tes nas re par ti ções do Mi nis té rio da
Fa zen da.

RUI BARBOSA, mi nis tro e se cre tá rio de es ta dos dos ne gó ci os da
fa zen da e pre si den te do Tri bu nal do Te sou ro Na ci o nal:

Con si de ran do que a na ção bra si le i ra, pelo mais su bli me lan ce de
sua evo lu ção his tó ri ca, eli mi nou do solo da pá tria a es cra vi dão – a ins ti tu i ção
fu nes tís si ma que por tan tos anos pa ra li sou o de sen vol vi men to da so ci e da de,
in fec ci o nou-lhe a at mos fe ra mo ral;

Con si de ran do, po rém, que des sa nó doa so ci al ain da fi ca ram
ves tí gi os por hon ra da pá tria, e em ho me na gem aos nos sos de ve res de
fra ter ni da de e so li da ri e da de para com a gran de mas sa de ci da dãos que pela 
abo li ção do ele men to ser vil en tra ram na co mu nhão bra si le i ra;

Re sol ve:

1º Se rão re qui si ta dos de to das as Te sou ra ri as da Fa zen da to dos
os pa péis, li vros e do cu men tos exis ten tes nas re par ti ções do Mi nis té rio da
Fa zen da, re la ti vos ao ele men to ser vil, ma trí cu la dos es cra vos, dos in gê nu os, 
fi lhos li vres de mu lher es cra va e li ber tos se xa ge ná ri os, que de ve rão ser sem
de mo ra re me ti dos a esta ca pi tal e re u ni dos em lu gar apro pri a do na re ce be -
do ria. 



2º Uma comissão composta dos srs. João Fernandes Clapp,
presidente da confederação abolicionista, e do administrador da
recebedoria desta capital, dirigirá a arrecadação dos referidos livros e
papéis e procederá à queima e destruição imediata deles, que se fará na
casa da máquina da Alfândega desta capital pelo modo que mais
conveniente parecer à comissão.

Ca pi tal Fe de ral, 14 de de zem bro de 1890.

Rui Bar bo sa

Extra í do de Diá rio Ofi ci al. Edi ção de 18 de de zem bro de 1890, p. 5845, co lu nas 1 e 2.
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124
CONGRESSO CONSTITUINTE DA REPÚBLICA

124.1 – SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO
 (15 NOVEMBRO 1890) 

Pre si dên cia do sr. Fe lí cio dos San tos

À13h30min, no edi fí cio des ti na do ao Con gres so Na ci o nal, ocu pa dos
os res pec ti vos lu ga res pela mesa pro vi só ria, o sr. pre si den te con -
vi dou os mem bros do Con gres so a con tra ir o for mal com pro mis so

de bem cum prir os seus de ve res pelo modo por que ele pas sa a fazê-lo: 
“Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral que

for ado ta da, de sem pe nhar fiel e le gal men te o car go que me
foi con fi a do pela na ção e sus ten tar a união, a in te gri da de e
a in de pen dên cia da Re pú bli ca.”

Em se gui da, de cla ra ins ta la dos os tra ba lhos do Con gres so, abre a 
ses são e man da pro ce der à cha ma da. 

À pro por ção que iam sen do cha ma dos, cada um dos se guin tes
re pre sen tan tes pro fe ria a fór mu la re gi men tal – “Assim pro me to”: 

Mata Ma cha do – Eli seu Mar tins – Álva ro Bo te lho – Te o du re to Sou to –
Le o vi gil do Co e lho – Jo a quim Sar men to – João Pe dro – Cu nha Jú ni or – José Se cun di no 
– Mon te i ro de Ba e na – Albu quer que Jú ni or – José Ber nar do – Oli ve i ra Gal vão –
Ama ro Ca val can ti – Alme i da Bar re to – João Ne i va – Go mes da Sil ve i ra – José Hi gi no 
– José Si meão – Ser ra no – Flo ri a no Pe i xo to – Rosa Jú ni or – Co e lho e Cam pos – Da -
ma sio – Gou lart – Mon te i ro de Bar ros – La per – Brás Car ne i ro – Cam pos Sa les –
San tos Andra de – Ra u li no Horn – Luiz Del fi no – Ra mi ro Bar ce los – Pi nhe i ro Ma -
cha do – Fal cão da Fro ta – Ce sá rio Alvim – Amé ri co Lobo – Edu ar do Wan den kolk – 
João Se ve ri a no – Sal da nha Ma ri nho – Sil va Ca ne do – Sil va Pa ra nhos – Aqui li no do 
Ama ral – Pi nhe i ro Qu e des – Bel fort Vi e i ra – Uchoa Ro dri gues – Índio do Bra sil –
La u ro So dré – Ino cên cio Ser ze de lo – Vi e i ra Ri be i ro – Can tão – Mata Ba ce lar –



Cos ta Ro dri gues – Ca se mi ro Jú ni or – Enes de Sou sa – Anfrí sio Fi a lho – No gue i ra
Pa ra na guá – Nel son – Pi res Fer re i ra – Mar ti nho Ro dri gues – Bar bo sa Lima –
Be zer ra – João Lo pes – Jus ti ni a no de Ser pa – Fre de ri co Bor ges – José Ave li no – José 
Be vi la qua – Gon ça lo de La gos – Nas ci men to – Almi no Afon so – Mi guel de Cas tro
– Amo rim Gar cia – Epi tá cio Pes soa – Pe dro Amé ri co – Car ta xo – Re tum ba –
To len ti no de Car va lho – João Bar ba lho – Alme i da Per nam bu co – Ju vên cio de Agui ar –
André Ca val can ti – Ani bal Fal cão – João de Si que i ra – João Vi e i ra – Luís de
Andra de – Espí ri to San to – Be lar mi no Car ne i ro – Teó fi lo dos San tos – Le i te Oi ti ci ca
– Pi res da Fran ca – Oli ve i ra Val la dão – Le an dro Ma ci el – Fe lis be lo Fre i re – Au -
gus to de Fre i tas – Pa u la Argo lo – Tos ta – Se a bra – Eu sé bio de Alme i da – Artur
Rios – Gar cia Pi res – Mar co li no Mou ra – San tos Pe re i ra – Cus tó dio de Melo –
Pa u la Gu i ma rães – Mil ton – Di o ní sio Cer que i ra – Amo rim Fil gue i ras – Ba rão de
S. Mar cos – Me dra do – Ata í de Jú ni or – Fon se ca e Sil va – Fon se ca Her mes – Urba no
Mar con des – Ma nhães Bar re to – Alber to Bran dão Oli ve i ra Pin to – Vi ri a to de
Me de i ros – Jo a quim Bre ves – Vir gí lio Pes soa – Fran ça Car va lho – Alcin do Gu a na -
ba ra – Éri co Co e lho – Lo pes Tro vão – Jac ques Ou ri ques – Aris ti des Lobo – Wer neck 
de Alme i da – Do min gos Je su í no – Vi nha is – To más Del fi no – Con de de Fi gue i re do
– Antô nio Olin to – Fran cis co Ba da ró – João Pi nhe i ro – Pa cí fi co Mas ca re nhas –
Jacó da Pa i xão – Ale xan dre Stock ler – Fran cis co da Ve i ga – La mou ni er Go do fre do – 
Gon çal ves Cha ves – Amé ri co Luz – Fe li ci a no Pen ná – Po li car po Vi o ti – Du tra
Ni cá cio – Fer re i ra Ra be lo – Bu e no de Pa i va – Fer re i ra Pi res – João Luís de Cam pos
– Mar ti nho Pra do Jú ni or – Ber nar di no de Cam pos – Fran cis co Gli cé rio – Mo ra is
Bar ros – Lo pes Cha ves – Do min gos de Mo ra es – Adol fo Gor do – Car va lhal – Ânge lo
Pi nhe i ro – Mur sa – Ro dol fo de Mi ran da – Pa u li no Car los – Cos ta Jú ni or – Ro dri -
gues Alves – Alfre do Ellis – Car los Gar cia – Ru bião Jú ni or – Fle u ri Cu ra do – Le o -
pol do de Bu lhões – Gu i ma rães Na tal – Ca e ta no de Albu quer que – Be lar mi no de
Men don ça – Mar ci a no de Ma ga lhães – Edu ar do Gon çal ves – Fer nan do Si mas –
La u ro Mül ler – Car los Cam pos – Schmidt – La cer da Cou ti nho – Vi to ri a no Mon te i ro 
– Antão de Fa ria – Jú lio de Cas ti lhos – Bor ges de Me de i ros – Alci des Lima – To más
Flo res – Abreu – Ho me ro Ba tis ta – Ro cha Osó rio – Cas si a no do Nas ci men to –
De mé trio Ri be i ro – Mena Bar re to. 

O sr. Ama ro Ca val can ti (pela or dem) co mu ni ca que o Sr. Rui
Bar bo sa não pôde com pa re cer por in cô mo do de sa ú de, que re quer re pou so
ab so lu to. 

O sr. Ma nu el Ful gên cio (pela or dem) re cla ma con tra a não-in clu são,
na lis ta de cha ma da, do seu nome e do de al guns co le gas da de pu ta ção do
Esta do de Mi nas Ge ra is, que se acham pre sen tes. 

O sr. se cre tá rio aten de à re cla ma ção do no bre re pre sen tan te e
pro ce de no va men te à cha ma da dos de pu ta dos pelo Esta do de Mi nas. 

Res pon dem e fa zem a pro mes sa re gi men tal os srs.: Ga bri el de Ma -
ga lhães – Ma nu el Ful gên cio – Astol fo Pio – Aris ti des Maia – Cos ta Ma cha do –
Pa le ta – Gon çal ves Ra mos – Jus ti ni a no das Cha gas – Do min gos da Ro cha – Do min -
gos Por to – João de Ave lar. 
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O sr. pre si den te de cla ra que acha-se em uma das ante-sa las o sr.
se cre tá rio do che fe do Go ver no Pro vi só rio, por ta dor da men sa gem di ri gi da
ao Con gres so Na ci o nal pelo mes mo sr. che fe do Go ver no Pro vi só rio, Ma nu el
De o do ro da Fon se ca, e con vi da os srs. 3º e 4º se cre tá ri os a in tro du zi-lo até à
mesa. 

Apre sen ta da e re ce bi da a men sa gem, o sr. pre si den te con vi da o
sr. 1º se cre ta rio à lê-la. 

Extra í do dos Ana is do Con gres so Cons ti tu in te da Re pú bli ca (Se gun da edi ção, re vis ta). Rio de Ja -
ne i ro. Impren sa Na ci o nal. 1924. Págs. 205 e 206.
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124.2 – MENSAGEM DE DEODORO DA FONSECA À
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE REPUBLICANA 

(15 NOVEMBRO 1890)

Srs. mem bros do Con gres so Na ci o nal

Apro vi dên cia, que re gu lou por leis eter nas e imu tá ve is tudo quan to o 
uni ver so en cer ra, aprou ve que eu fos se ele va do à ma gis tra tu ra
su pre ma de nos sa pá tria, na hora his tó ri ca de 15 de no vem bro do 

ano pas sa do, e con ser var-me a exis tên cia, mu i to ame a ça da en tão, para,
atra vés de um pe río do que se me afi gu ra va lon go de ma is, pe las tre men das
res pon sa bi li da des que as su mi, sa u dar-vos no ani ver sá rio da que le glo ri o so
dia, en tre gan do-vos os des ti nos da na ção. 

Cha ma do como bra si le i ro, o pos to que me era dis tri bu í do vi nha
com mais im po si ções de hon ra e de de ver do que os que de sem pe nhei
ou tro ra como sol da do nos cam pos de ba ta lha. 

Lá, no meu úl ti mo alen to de vida, à som bra do nos so glo ri o so
pa vi lhão, fora-me dado an te ver o eno bre ci men to de mi nha me mó ria, aben -
ço a da por quan tos me sou bes sem ca í do na de fe sa dos nos sos di re i tos e bri os
co muns. 

Aqui, co me çou para mim o tem po dos gran des pe ri gos, na hora
em que por en tre acla ma ções po pu la res os nos sos ca nhões, que não ti ve ram,
fe liz men te, de vo mi tar a mor te, sa u da ram a in te gra li za ção de mo crá ti ca da
Amé ri ca. 

Esses pe ri gos, que con sis ti am, prin ci pal men te, no mau uso que
eu pu des se fa zer da gran de soma de po der de que os acon te ci men tos me
in ves ti ram e da qual não co gi tei, digo-vos à fé de sol da do hon ra do, quan do
à fren te dos meus ca ma ra das he rói cos mar chei para o cam po da re vol ta
cí vi ca, te nho-os como de todo pon to con ju ra dos ao res ti tu ir à na ção, na
pes soa dos seus ele i tos, o te sou ro dos seus des ti nos, de que me cons ti tuí
de po si tá rio, fi can do-me a cons ciên cia sem som bras de re mor sos e o co ra ção 
sem as má go as que ge ram os de ve res não cum pri dos. 



Para vós, que acom pa nhas tes a ce le ri da de e pre ci são das evo lu -
ções re pu bli ca nas nos úl ti mos anos do Impé rio, que fos tes tam bém obre i ros 
im pul si o na do res do mo vi men to que des de os tem pos co lo ni a is teve pre cur -
so res e már ti res, não pas sou de cer to in di fe ren te a in jus ti ça com que foi jul ga da
a obra me ri tó ria e re den to ra de 15 de no vem bro nas qua se to ta li da de do
Ve lho Mun do. 

Lá, onde só co nhe ci am do nos so país os re pre sen tan tes su pre -
mos das ins ti tu i ções der ro ca das, mu i to res pe i tá ve is pe las suas vir tu des pri va -
das, mas me ras ex cres cên ci as su per pos tas so bre uma so ci e da de ame ri ca na
de cujo seio não emer gi am e que nun ca pu de ram ser as si mi la das, não foi
di fí cil a obra da ca lú nia, do des pe i to e da es pe cu la ção ba i xar os gran des e pa -
trió ti cos acon te ci men tos que uni fi ca ram a Amé ri ca em um só pen sa men to,
gra ças à re vo lu ção he rói ca e pa trió ti ca do nos so Exér ci to e Arma da, a uma
sim ples re be lião de quar téis, que se im pôs a co var dia de um país ha bi ta do
por qua tor ze mi lhões de al mas, vas to qua se como a Eu ro pa, es que ci da de
que, se fora isso ver da de, es ta vam jul ga das as ins ti tu i ções sob cujo in flu xo
ge rou-se tão uni ver sal apo dre ci men to de cons ciên ci as. 

Hoje, que as vis tas do mun do se vol vem para nós, que a sua re ti na
pers cru ta do ra não terá um pon to úni co de con ver gên cia, cujo de sa pa re ci -
men to, como acon te ceu, pa re ça o pre nún cio de gran des des mo ro na men tos,
cum pre-nos le var à com ple ta evi dên cia, ain da para os mais re fra tá ri os, que
a gran de obra que vin des le ga li zar foi a de du ção ló gi ca das pre mis sas que o 
pas sa do lan çou, tão su a ve e na tu ral men te dele de cor ri das que ne nhu ma
gota de san gue, ne nhum ata que a pa tri mô ni os de quem quer que seja
em pa na ram o bri lho à gran de vi tó ria sa u da da pela na ção in te i ra, que se
as so ci ou ao go ver no nos seus atos de res pe i to sa cor re ção ante o ex-im pe ra dor, 
que aga sa lha ría mos com o mais en tra nha do afe to nes ta pá tria, tam bém sua, 
se fora pos sí vel temo-lo como nos so sim ples con ci da dão. 

No mais som brio da nos sa exis tên cia co lo ni al, a as pi ra ção da
li ber da de pe ne trou no ín ti mo de to das as cons ciên ci as e ge rou as erup ções
ter rí ve is da so be ra nia da ra zão con tra as vi o lên ci as ou fra u des da so be ra nia
de con ven ção. 

Ti nham os nos sos ma i o res um tal cul to pela de mo cra cia que um
só elo do des po tis mo an ti go não era que bra do sem que não res pon dês se mos
com a ade são ar ma da, ce le bran do as pás co as da li ber da de com o san gue
sa gra do de pa tri o tas ab ne ga dos, su bli mes de co ra gem e re sig na ção na hora
do mar tí rio. 

A Incon fi dên cia Mi ne i ra, to dos os mo tins e re vol tas po lí ti cas que 
mi na vam o solo da pá tria até a san gren ta re vo lu ção de 1817 nun ca acen tu a ram,
sim ples men te, idéia de eman ci pa ção co lo ni al. E, para os que qui se rem ver
na in de pen dên cia al can ça da em 1822 a pa la vra su pre ma dos nos sos ane los,
apon ta re mos o 7 de abril de 1831, em que ba ni mos o pri me i ro im pe ra dor, e
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só o ain da qua se ber ço de um ór fão que ele con fi ou à nos sa guar da e ca ri nhos
pôde con ter a pro nun ci a da as pi ra ção re pu bli ca na de en tão. 

Na Amé ri ca a mo nar quia es ta va ao de sam pa ro das tra di ções de
he ro ís mo de seus fun da do res; uma obra sem ra í zes na His tó ria não po dia
fa lar à ima gi na ção e gra ti dão dos po vos pe los fe i tos que os tor nas sem li vres 
e po de ro sos. 

Ati ra da por uma lu fa da re vo lu ci o ná ria da Eu ro pa, onde com o
san gue fran cês es cre veu-se a re for ma, para o mun do, do di re i to po lí ti co
an ti go, fo ram-lhe re fú gio as nos sas pla gas, que re ce be ram, ao mes mo tem po, a 
se men te da re vol ta, do des do bre dos seus man tos, púr pu ras e ar mi nhos. Da 
nos sa pre o cu pa ção cons tan te de in flu ir di re ta e ime di a ta men te no go ver no
da nos sa pá tria, da te na ci da de com que com ba tía mos os obs tá cu los que
en con trá va mos, exis tem tra ços in de lé ve is nas pá gi nas da His tó ria con tem -
po râ nea. 

E por tal modo sa bía mos im por a nos sa von ta de so be ra na, que
às re vo lu ções se gui am-se sem pre as re for mas, em vez das per se gui ções. 

Nes te úl ti mo quar to de sé cu lo, as idéi as li be ra is to ma ram gran de 
de sen vol vi men to, e não ha via como con ter a sua for ça de ex pan são. A vi tó ria 
da de mo cra cia era tan to mais de es pe rar-se, quan to era cer to que to dos os
an ti gos cen tros de re sis tên cia mo nár qui ca es ta vam de há mu i to em adi an ta do
es ta do de dis so lu ção. 

Como for ça im pul so ra de toda a má qui na po lí ti ca ha via a von ta de
ir res pon sá vel do ex-im pe ra dor, que, ten do di an te de si, anu la dos, to dos os
ór gãos de go ver no con sa gra dos pela Cons ti tu i ção, de via sen tir mu i tas
ve zes o té dio que a oni po tên cia sem con tras te acar re ta, prin ci pal men te
quan do no fun do da cons ciên cia dos que a exer cem há a con vic ção de sua
es te ri li da de para o bem. 

Des te es ta do de co i sas, apa ren te men te tran qüi lo e se gu ro para a
mo nar quia, que sen tia, en tre tan to, as vi bra ções das gran des e in de fi ni das
cor ren tes que tra ba lha vam como que sub ter ra ne a men te a alma na ci o nal,
nas ceu a idéia de um ter ce i ro re i na do, que a as tú cia e a au dá cia, ser vi das
por am bi ções sem li mi tes, de vi am plan tar no solo da pá tria, ain da em vida
do se gun do. 

Fe liz men te para a ca u sa de mo crá ti ca, ha via de sa pa re ci do com ple -
ta men te a ne fan da ins ti tu i ção do tra ba lho ser vil, que tra zia o se nhor e o
es cra vo acor ren ta dos no mes mo gri lhão, ao qual se pren di am, por mil
de pen dên ci as di ver sas, to das as ma ni fes ta ções da vida eco nô mi ca na ci o nal. 

Qu an do a mo nar quia, pre li ban do a sua re no va ção em re ben to
mais vi go ro so, su pu nha, ape sar das gran des re sis tên ci as re pu bli ca nas que
en fren ta ram nas ur nas os mil me i os de cor rup ção em pre ga dos pe los seus
agen tes, ter no Exér ci to e Arma da na ci o na is ame a ça dos um úl ti mo re du to a 
ven cer para sub me ter a alma na ci o nal, que que ria o di re i to de agir li vre -
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men te, qual fora re co nhe ci do ao es cra vo, en con trou os sol da dos-ci da dãos
fir mes e re so lu tos para am pa ra rem tam bém a ca u sa da li ber da de ci vil. 

Des de en tão pro nun ci ou-se a cri se que deu lu gar ao seu de sa pa -
re ci men to sú bi to, ins tan tâ neo, como vi o len tos fo ram os me i os em pre ga dos
para o seu for ta le ci men to e sal va ção. 

Alcan ça da as sim a vi tó ria, ba ni do para sem pre do seio da Amé -
ri ca um re gi me an ta gô ni co com a sua he ge mo nia, com a sua as pi ra ção de
li ber da de, com as ten dên ci as das ci vi li za ções que se for ma vam e de sen vol vi am
após a gran de re vo lu ção que de fi niu os dog mas dos di re i tos do ho mem,
cum pre-nos vol tar vis tas so lí ci tas e pa trió ti cas para a con quis ta re a li za da,
para a obra que, em bo ra fin da, há de ir re ce ben do, com o tem po, com a
ob ser va ção dos fa tos, com o co nhe ci men to exa to das cir cuns tân ci as e das
ne ces si da des re a is do país, com o aper fe i ço a men to da edu ca ção po pu lar e
po lí ti ca das clas ses e dos par ti dos, com as ex pan sões que fo rem ten do as
nos sas ri que zas, as nos sas in dús tri as, os re to ques e as re for mas in dis pen sá ve is
à sua con so li da ção. 

Até on tem, a nos sa mis são era fun dar a Re pú bli ca; hoje, o nos so
su pre mo de ver pe ran te a pá tria e o mun do é con ser vá-la e en gran de cê-la.
Não se mu dam ins ti tu i ções para per sis tir em de fe i tos in ve te ra dos, ou para
ca u sar sim ples des lo ca ção de ho mens. Nas re vo lu ções em que pre pon de ram
os prin cí pi os so bre que re pou sa a tri lo gia sa gra da do di re i to, da jus ti ça e da
li ber da de, os po vos vi sam, an tes de tudo, me lho rar de con di ção, for ta le cer
o im pé rio das leis e re i vin di car o pa pel que lhes cabe no go ver no da so ci e -
da de. 

Tais e tão ele va dos in tu i tos não se con se guem sem que go ver -
nan tes e go ver na dos se com bi nem para dar à au to ri da de e à li ber da de a
ex ten são que lhes é pró pria e de que de pen dem es sen ci al men te a or dem
ci vil e po lí ti ca. 

Mas a au to ri da de nun ca será for te se não com a con di ção de que
os ór gãos do po der pú bli co fun ci o nem den tro da lei, com o mais per fe i to
es pí ri to de so li da ri e da de e de união. É in dis pen sá vel a har mo nia na con cep ção 
e exe cu ção de me di das ten den tes a tor nar in vi o lá ve is as ga ran ti as so ci a is;
vem daí a nos sa for ça no in te ri or, e o nos so pres tí gio no ex te ri or. Não há
país que re sis ta à de sar mo nia dos seus ór gãos pen san tes e di ri gen tes; a
anar quia o con vul si o na e o es tran ge i ro o in va de. 

De nada ser vi rá a so li da ri e da de dos go ver nos se os es ta dos de
que se com põe a União não fo rem es ta be le cen do en tre si os mais for tes
la ços de so li da ri e da de na ci o nal. 

A au to no mia do go ver no lo cal, tão te naz men te ple i te a da pela
uni ver sa li da de dos bra si le i ros no pas sa do re gi me, não deve im por tar no
re gi me re pu bli ca no a de sa gre ga ção da pá tria. Essa união não é só es sen ci al
ao fun ci o na men to nor mal das nos sas ins ti tu i ções po lí ti cas; ela é o pa la di um
da nos sa in te gri da de ter ri to ri al. 
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O pri me i ro Impé rio su cum biu à im po pu la ri da de de um des mem -
bra men to do ter ri tó rio na ci o nal; o se gun do vi veu sob cons tan tes ame a ças
de in va sões e ab sor ções, a que a sua fa tal po lí ti ca ja ma is sou be im por si lên cio.
Não será por cer to a Re pú bli ca que a tran si ja nes se pon to, que afe ta to dos
os me lin dres do nos so ca rá ter e nos ar ras ta rá, sem dú vi da, a to das as re vol tas
do nos so di re i to. 

Vi e mos de um pas sa do de opres si vas de si gual da des so ci a is e de
um re gi me onde o im pé rio da lei se acha va com ple ta men te fal se a do. Nada
apres sou mais a que da da mo nar quia do que o con cur so da au to ri da de e do 
povo para vi o la rem a lei. A au to ri da de fa zia fumo para o ab so lu tis mo e a
ti ra nia; e o povo, ven do vi o la da uma pres cri ção, acre di ta va ter sido abo li da
uma res tri ção à sua li ber da de. Para as se gu rar a pros pe ri da de e o pres tí gio
das no vas ins ti tu i ções, o prin ci pal de ver da au to ri da de é exe cu tar a lei sem
va ci la ções, e o ci da dão obe de cer-lhe sem con di ções. Sem isso tor na re mos ao 
do mí nio da anar quia e das fac ções, que fe liz men te abo li mos, e que con du zi ram
a pá tria às ma i o res de gra da ções e as clas ses aos mais ti râ ni cos tra to. 

Gra ve é tam bém o pe ri go das ino va ções. A obra le gis la ti va, para
ser per fe i ta, deve re pre sen tar a ex pres são viva, pal pi tan te, da ex pe riên cia e
das ne ces si da des de cada povo. 

O tem po in di ca a opor tu ni da de das leis; o tem po as re for mas ou
as der ro gas. Cada povo tem nos seus mo nu men tos le gis la ti vos uma tra di ção,
um prin cí pio, um com pên dio de idéi as fun da men ta is, que atra ves sam as
ida des, res guar dan do da ver sa ti li da de dos par ti dos e da in cons tân cia das
si tu a ções ga ran ti as de di re i tos, que for mam a es sên cia, a subs tân cia, a base
da so ci e da de ci vil e po lí ti ca. 

É im pos sí vel, com os ele men tos de ci vi li za ção e de pro gres so
com que hoje con tam qua se to das as na ções do glo bo, vi ver sob o im pé rio
de leis ana crô ni cas; mas tam bém nada mais fu nes to do que, a cada fan ta sia
que sur ge, des tru ir mo nu men tos que re sis ti ram às re vo lu ções, que atra ves -
sa ram os tem pos e de fi ni ram o ca rá ter e as ins ti tu i ções de uma na ção. 

Nes ta or dem de ins ti tu i ções, os par ti dos po lí ti cos cons ti tu em a
mais efi caz das ga ran ti as de es ta bi li da de e de pro gres so; eles di la tam os
do mí ni os da li ber da de e de fen dem a so ci e da de con tra a ti ra nia e as usur pa ções.
Con vém, po rém, não con fun dir os par ti dos com as fac ções, nem subs ti tu ir a 
mis são que lhes é pró pria, hu ma na e prá ti ca pe las abs tra ções que aca so pos sam
con du zir-nos à re vo lu ção ou à dis so lu ção. 

De ma is, sob o re gi me que ado ta mos, os par ti dos fi cam sem ob je -
ti vo no dia em que pro fe rem a sua sen ten ça nas ur nas. De sem pe nha do o
seu pa pel de so be ra nia, to dos são in dis tin ta men te ope rá ri os do pro gres so e
da ci vi li za ção, vis to que a as pi ra ção do go ver no não de pen de mais nem das 
im pa ciên ci as, nem das cons pi ra ções. 

Tal é, se nho res mem bros do Con gres so, o modo por que en ten do
de ve rem ser en ca ra das as no vas cir cuns tân ci as po lí ti cas da nos sa pá tria. 
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No pe río do re vo lu ci o ná rio e anor mal que atra ves sa mos, pro cu rei
im pri mir nos atos po lí ti cos do Go ver no Pro vi só rio a ex pres são mais hu ma na e 
mais su a ve. 

Me di das de cer ta gra vi da de fo ram to ma das para im pe dir re i vin -
di tas, ou evi tar per tur ba ções, sem pre la men tá ve is, da or dem pú bli ca, e tão
ele va do foi o pon to de vis ta em que nos co lo ca mos que, fe i tas as in dis pen -
sá ve is al te ra ções, a ma i or par te das leis do an ti go re gi me, com os seus cor pos
de ma gis tra tu ra, com o fun ci o na lis mo de to das as clas ses, fo ram man ti dos e 
pres ta ram à ca u sa da or dem e da re cons tru ção da pá tria os mais as si na la -
dos ser vi ços. As re vo lu ções, que exi gem re a ções e de mo li ções pro fun das
para se im po rem, são de efê me ro êxi to e cus tam cru en tos sa cri fí ci os. A nos -
sa lei foi a con sa gra ção do pen sa men to na ci o nal, e à som bra da paz efe tu -
ou-se a tran si ção de um re gi me para ou tro, com me nos aba lo nos in te res ses, 
me nos pâ ni co nos es pí ri tos, me nos vi o lên ci as aos ad ver sá ri os, do que as an -
ti gas mu dan ças de par ti do no go ver no, sob o Impé rio. 

O que ca rac te ri zou, so bre tu do, a fir me za da Re pú bli ca e a con for -
mi da de da na ção com ela foi a con fi an ça ge ral que se ma ni fes tou des de os
pri me i ros dias da nos sa or ga ni za ção. Tran qüi li za dos to dos os in te res ses e
ace i tas as res pon sa bi li da des da na ção bra si le i ra, qual quer que fos se a fa ta li -
da de da po lí ti ca que vi go rou nos seus atos, vi mos no in te ri or abrir-se uma
fase de ex pan são e de ati vi da de tal, em to dos os ra mos da in dús tria, do
tra ba lho, que bas ta ria con tem plar o imen so es pe tá cu lo da nos sa re cons tru ção
eco nô mi ca, para con ven cer que só nos fal ta va a ple ni tu de das li ber da des
ame ri ca nas para ser mos uma na ção gran de e prós pe ra. 

No ex te ri or, o modo por que se ma ni fes tou a con fi an ça na so li dez
da obra de 15 de no vem bro teve uma ex pres são du pla, qual a do mais ele -
va do al can ce po lí ti co. Ao re co nhe ci men to de fi ni ti vo da Re pú bli ca dos Esta dos
Uni dos do Bra sil por par te de vá ri os es ta dos ame ri ca nos, que, pri me i ro,
afir ma ram pe ran te o mun do a sua per fe i ta so li da ri e da de com a nos sa
con quis ta, se guiu-se o re co nhe ci men to por par te de vá ri as po tên ci as eu ro -
péi as, e as que o não fi ze ram até ago ra aguar dam cer ta men te atos mais
po si ti vos da von ta de na ci o nal. 

O re gi me de ca í do re pre sen ta va uma lon ga tra di ção mo nár qui ca,
que de fe ria para a Eu ro pa gran de soma de in fluên cia na po lí ti ca ame ri ca na. 
O novo re gi me, com as pi rar a ma i or fra ter ni da de e ami za de com to das as
na ções do glo bo, ja ma is de i xa rá de afir mar a in de pen dên cia da pá tria bra si -
le i ra e a mis são que lhe in cum be de sem pe nhar como po tên cia do Novo
Mun do. 

O ou tro modo por que foi con si de ra da a so li dez da Re pú bli ca
está na con fi an ça ge ral que se ma ni fes tou em to das as me di das eco nô mi cas
e fi nan ce i ras que te mos re a li za do, e que, que bran do o lon go pre do mí nio de
uma po lí ti ca de cen tra li za ção e de ab sor ção da ini ci a ti va in di vi du al, trou xe
para o cré di to do Bra sil o mais ex ten so pres tí gio e a mais ili mi ta da fé nos
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seus ines go tá ve is re cur sos. De um ano a esta par te, a imi gra ção de ca pi ta is
es tran ge i ros que pro cu ram co lo ca ção nas nos sas in dús tri as, que se as so ci am 
às nos sas em pre sas, que têm tra zi do alen tos ex tra or di ná ri os ao tra ba lho
na ci o nal, é ver da de i ra men te fe no me nal, da das as con di ções de um re gi me
novo, como o nos so, e que ain da es pe ra os úl ti mos re to ques dos re pre sen -
tan tes do povo para sair da fase pro vi só ria, que lhe era pró pria. 

Este pe río do, sem pre ce den tes na nos sa His tó ria po lí ti ca e fi nan -
ce i ra, per mi tiu ao go ver no efe tu ar re for mas de in con tes tá vel al can ce, tan to
mais dig nas do apre ço na ci o nal quan to to das elas ten di am a di mi nu ir as
res pon sa bi li da des e os en car gos do Te sou ro, e a fa zer en trar para os ca na is
da cir cu la ção e giro das tran sa ções, ca pi ta is ina ti vos e im pro du ti vos, que
uma po lí ti ca de im pre vi dên cia e de pro ces sos em pí ri cos ha via con ver ti do
em re cur sos or di ná ri os do Te sou ro, sob a for ma de em prés ti mos. Além dis so,
o go ver no pro cu rou dar mais au to no mia às clas ses in dus tri a is, mo di fi can do 
no sen ti do mais li be ral pos sí vel as an ti gas leis que re gu la vam as ins ti tu i -
ções do ano ni ma to, o re gi me das ter ras, o re gi me ban cá rio, e este pas so
abriu vas tís si mo cam po à ini ci a ti va in di vi du al. 

Só en tão pu de mos ava li ar quan to era ex ten sa a con fi an ça de po si -
ta da no go ver no re pu bli ca no, e quão es tre i to era o ter re no ce di do pe los
go ver nos pas sa dos à ati vi da de, ao tra ba lho e aos ca pi ta is par ti cu la res. 

De par com as gran des me di das que for mam, re u ni das, um sis te ma 
e um pla no fi nan ce i ro, que está em vias de se com ple tar, o go ver no aten deu 
a re for mas de não in fe ri or al can ce no que con cer ne ao re gi me tri bu tá rio, e
os re sul ta dos be né fi cos não se têm fe i to es pe rar, fi xan do en tre nós a mo e da
me tá li ca e pon do por as sim di zer re gras, para não se di zer pa ra de i ro, a es sas
abrup tas os ci la ções e ba i xas de câm bi os, que acar re ta vam anu al men te os
ma i o res sal dos con tra o Bra sil. 

Cu i da mos com a ma i or so li ci tu de do as sun to re la ti vo à vi a ção
fér rea da Re pú bli ca, fa zen do-a obe de cer a um pla no de li ga ção de to dos os
es ta dos con fe de ra dos, mu i tos dos qua is, en tre gues aos seus úni cos e min -
gua dos re cur sos, só co nhe ci am do cen tro a oni po tên cia que se fa zia sen tir
viva, im pe ri o sa e in tran si gen te nos pe río dos ele i to ra is, de cu jas ur nas ob ti nha
sem pre a apro va ção in cons ci en te dos seus atos. 

Cum pre que, além dos for tes, in dis so lú ve is, la ços mo ra is que
nos pren dem e que pu de ram re sis tir a tan tos e tão gra ves er ros, jun ja -
mo-nos, igual men te, por eter nas e bem tem pe ra das cin tas de aço, so bre que
ma no bre a lo co mo ti va em cam pos de fra ter ni da de eco nô mi ca, lan çan do dos
seus pul mões es bra se a dos, para o nor te e para o sul, para o este e para o oes te
da Re pú bli ca, o mes mo sil vo de vida, de união e de po der. 

Por igual, co gi ta mos do mo men to so pro ble ma da ins tru ção
pú bli ca, a que tem sido dada nova e mui di ver sa ori en ta ção. 

De ven do a Re pú bli ca le var a to dos os pon tos dos seus do mí ni os
ter ri to ri a is os ele men tos de pro gres so ma te ri al que ar mem as po pu la ções
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para a luta pela vida e pela pá tria, in dis pen sá vel é es cla re cer-lhes, de par, o
en ten di men to, que deve ter ho ri zon tes am plís si mos e cla ros. 

Qu an do a con fi an ça ge ral, in ter na e ex ter na, pa re ceu ina ba lá vel,
o Go ver no Pro vi só rio, re pre sen tan te da von ta de da na ção, en ten deu de
usar mais am pla men te do de pó si to que lhe foi con fi a do, de cre tan do a Cons ti -
tu i ção Po lí ti ca, que tem de re ger a Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. 

Esse ato, pelo modo por que foi pra ti ca do, não im por tan do in va são
ou pre te ri ção da von ta de so be ra na da na ção, ti nha como con se qüên cia de
ele va do al can ce so ci al e po lí ti co o mé ri to de apres sar o re gi me da le ga li da de, e 
de dar des de logo o tipo ge ral para as re for mas que se fa zia de mis ter adi an tar 
em con for mi da de com o sis te ma de fe de ra ção que adap ta mos, e que em sua 
má xi ma par te fun ci o na des de o dia 15 de no vem bro. 

Com efe i to, fa zia-se des ne ces sá rio dar à jus ti ça fe de ral sua for ma 
pe cu li ar, e de fi nir por uma lei or gâ ni ca, li be ral e con sen tâ nea com o ca rá ter
na ci o nal, o modo por que a jus ti ça e os tri bu na is têm de exer cer de ora em
di an te seu ele va do pa pel. 

Adqui ri da a au to no mia, tão ar den te men te ane la da pe las an ti gas
pro vín ci as, a cen tra li za ção do Go ver no Ge ral es ta va na tu ral men te sem ob je -
ti vo. Cum pria, pois, ado ta do o tipo da uni da de da le gis la ção ci vil e cri mi nal,
como mais con for me às nor mas fun da men ta is do di re i to e à cons ti tu i ção
das so ci e da des po lí ti cas, que uma lei fos se de cre ta da, tra çan do a li nha de
de mar ca ção en tre a Jus ti ça Fe de ral, com o cor po de ma gis tra dos e tri bu na is
que lhe são pró pri os, e a jus ti ça lo cal, vis to que esta, quan to ao pes so al e
ex ten são de atri bu i ções, tem de ads trin gir-se ao que for es ta be le ci do pela
Cons ti tu i ção par ti cu lar de cada es ta do. 

Aos gran des li ne a men tos do or ga nis mo ju di ciá rio se gui ram-se
re for mas e me lho ra men tos na nos sa le gis la ção cri mi nal, e um có di go foi
de cre ta do, ten do em vis ta as mais li be ra is e as mais hu ma nas dou tri nas, a
par das mais só li das ga ran ti as à li ber da de, à vida, à pro pri e da de e aos di re i tos
que lhes são con sec tá ri os. 

Qu an to ao có di go ci vil, a obra que mais con tri bu i rá, pela uni for -
mi da de do seu im pé rio em toda a Re pú bli ca, para con so li dar a União fe de ral
do Bra sil em uma só pá tria, o go ver no, con ven ci do de que essa ne ces si da de
vi tal é ina diá vel, já con tra tou o pro je to que tem de ser vir de base à vos sa
de li be ra ção, e tudo in duz a crer que te re mos uma obra na al tu ra da ci vi li za ção
do nos so tem po, res pe i ta das, quan to pos sí vel, as tra di ções que pre do mi -
nam na nos sa His tó ria, na nos sa raça e, so bre tu do, no sen ti men to cris tão do 
povo bra si le i ro. 

Cum pria tam bém ele var o ní vel das duas clas ses que, sob o lon go
do mí nio do ex tin to Impé rio, mais so fre ram sem se re be lar, mais es pe ra ram
sem se ani qui lar, mais san gue der ra ma ram pela li ber da de e pela in te gri da de
da pá tria, sem que os seus sa cri fí ci os e o seu he ro ís mo ti ves sem ou tra ex pres -
são que não fos se a da sub mis são do au tô ma to obe de cen do à for ça di ri gen te.
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Se há gló ri as no nos so pas sa do, se há uma his tó ria que hon ra a bra vu ra e a
co ra gem hu ma na es tas per ten cem ao Exér ci to e Arma da bra si le i ros. 

Ambos so fre ram, am bos lu ta ram, am bos pos su em no mes le gen -
dá ri os, como os dos mais ce le bra dos ca pi tães, e con tu do am bos ja ma is
de sem pe nha ram na sua pá tria pa pel com pa tí vel com os seus gran des des ti nos
e na al tu ra dos seus ser vi ços ina pa gá ve is, pres ta dos à ca u sa da or dem e da
li ber da de. 

Fiel às leis da dis ci pli na, ten do os prin cí pi os da su bor di na ção
como dog mas sa cra tís si mos, a que o sol da do não pode ne gar, obe de cia sem
tra ir a hon ra e a pá tria, o Exér ci to e a Arma da bra si le i ra pe na ram, lon gos
anos, não tra gan do afron tas, mas apu ran do no cri sol do de ver o seu pa tri o -
tis mo. 

Na hora his tó ri ca em que foi pre ci so sal var a li ber da de e a pá tria, 
sal van do ao mes mo tem po a pró pria hon ra, o Exér ci to e a Arma da afron ta ram 
im pá vi dos os pe ri gos e as in cer te zas da jor na da em pre en di da con tra uma
tra di ção de três sé cu los e uma ins ti tu i ção es pú ria na Amé ri ca; e, como a
Pro vi dên cia e a Jus ti ça es tão sem pre do lado dos opri mi dos, a vi tó ria dos
va len tes sol da dos e ma ri nhe i ros do Bra sil im pôs-se ir re sis tí vel e fa tal como
o des ti no. 

Cabe ao Exér ci to e à Arma da a gló ria de ter efe tu a do a re vo lu ção 
de 15 de no vem bro, data esta que será de hora em di an te a Hé gi ra da Re pú -
bli ca bra si le i ra; e esta con quis ta re pre sen ta uma soma tão gran de de sa cri fí ci os 
he rói cos e de re sig na dos so fri men tos que, ain da quan do uma nova or ga ni -
za ção não de ves se ser efe tu a da após a re vo lu ção, em re co nhe ci men to a
ser vi ços de que a pá tria guar da rá sem pre agra de ci da lem bran ça, não se ria
pos sí vel de mo rar a de cre ta ção de re for mas que co lo cas sem as for ças ar ma das
do Bra sil em con di ções de res pon der pela in te gri da de do solo bra si le i ro,
pela in que bran ta da ma nu ten ção da or dem ge ral. 

Para atin gir de si de ra tum de tan to al can ce, era in dis pen sá vel co me çar
pela ele va ção do ní vel mo ral do sol da do bra si le i ro, dar-lhe a ins tru ção
ne ces sá ria, aper fe i ço ar-lhe o co nhe ci men to e ma ne jo das ar mas, for mar-lhe
o ca rá ter e a dis ci pli na mi li ta res e ti rar aos seus ser vi ços a ex pres são de
im pos to de san gue, para qua li fi cá-los como a mais no bre e a mais ele va da
fun ção pú bli ca que o ci da dão é cha ma do a de sem pe nhar. 

Cum pria ele var tam bém o ní vel dos es tu dos su pe ri o res, adap -
tá-los aos pro gres sos, pro gra mas e adi an ta men tos da ci vi li za ção mo der na
nas es pe ci a li da des que a um mi li tar de vem ser fa mi li a res, e pre pa rar as sim
os mais al tos des ti nos para essa mo ci da de que aco de fer vo ro sa, de to dos os
ân gu los da Re pú bli ca, pe din do lu ga res nas fi le i ras do nos so Exér ci to. 

Tais re for mas es tão fe i tas, e só o tem po po de rá di zer se os pro gra -
mas adap ta dos pre ci sam re ce ber al te ra ções con sen tâ ne as às ne ces si da des e
à ex pe riên cia co nhe ci da. 
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Isto, que levo dito quan to ao Exér ci to, apli ca-se tam bém à Arma da,
onde as re for mas re a li za das ajus tam-se per fe i ta men te aos mé to dos mo der nos
mais aper fe i ço a dos: o que era tam bém jus to apre ço às vo ca ções que se
con sa gram à rude vida do mar. Não es ta vam, en tre tan to, fe i tas to das as
re pa ra ções a que as clas ses mi li ta res ti nham in con tes tá vel di re i to. A pre o -
cu pa ção do an ti go re gi me fora sem pre tra zê-las jun gi das à ig no rân cia, re du -
zi-las a ins tru men tos pas si vos, opri mi-las pelo sis te ma bár ba ro do ter ror,
sub me ten do o sol da do, re vel ao de ver, a um sis te ma pe nal ti râ ni co: cum -
pria ao go ver no re pu bli ca no pro vi den ci ar para que o Có di go Pe nal Mi li tar 
fos se or ga ni za do, ten do em vis ta prin ci pal men te a jus ti ça, que não pode ser 
para o sol da do a tor tu ra ou a de gra da ção so ci al. 

Com o can ce la men to de to dos os pro ces sos gas tos do an ti go re gi me, 
es tou con ven ci do de que, ao in flu xo do es pí ri to mo der no, ante as con cep ções
no vas do de ver mi li tar, o sol da do bra si le i ro sa be rá, de ora em di an te, re co -
nhe cer que a sua for ça está no res pe i to de si mes mo e no sen ti men to de sua
dig ni da de; que só a obe diên cia à lei e aos che fes o ele va e o con duz à gló ria; 
que a sua au to no mia e o seu pres tí gio, como clas se, de pen dem es sen ci al -
men te da pas si vi da de in te li gen te e pen san te a que ele deve re du zir-se na
paz e na guer ra. 

Se nho res mem bros do Con gres so: 
Ha ve is de re co nhe cer, pelo es tu do que fi zer des da mar cha dos

ne gó ci os pú bli cos, que o mo vi men to im pri mi do em to dos os ou tros ra mos
da ad mi nis tra ção foi não só ati vo como pró vi do. Para des tru ir as in con -
gruên ci as do pas sa do e pôr em har mo nia os ór gãos do po der pú bli co com
as ne ces si da des do pre sen te e as ins ti tu i ções no vas da po lí ti ca re pu bli ca na,
eram de mis ter re for mas que sa tis fi zes sem des de logo to das as exi gên ci as
des te re gi me. 

Mu i to res ta ain da a fa zer, e mu i to exi ge e es pe ra a na ção do vos so 
pa tri o tis mo. 

Há um ano ape nas que ini ci a mos a de mo li ção de três sé cu los.
Essa de mo li ção não tem sido nem será ja ma is a de vas ta ção do con quis ta dor,
por que a pá tria era nos sa. 

Va mos to dos ca mi nho di re i to do fu tu ro. Qu an to mais só bri os e
fir mes nos con ser var mos como ven ce do res, mais nos apro xi ma re mos do
ide al a que as pi ram os po vos que bus cam, na li ber da de, o do mí nio da jus ti ça e 
do di re i to. 

Se jam es tes os ru mos da pá tria nova, úni cos que nos po dem
con du zir à al tu ra dos des ti nos que nos es tão re ser va dos na Amé ri ca. 

 Ma nu el De o do ro da Fon se ca 

Extra í do dos Ana is da Câ ma ra dos Senhores Se na do res. Vo lu me 1. Impren sa Na ci o nal. 1891.
Págs. 2 a 7.
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124.3 – SAUDAÇÃO DA ASSEMBLÉIA A DEODORO,
RESPOSTA DO GENERALÍSSIMO E PRIMEIRAS MOÇÕES

 (4 A 14 NOVEMBRO E 15 NOVEMBRO A 31 DEZEMBRO 1890) 

Da pu bli ca ção “Con gres so Na ci o nal. Ana is da Câ ma ra dos srs.
De pu ta dos. 
Ses sões pre pa ra tó ri as: de 4 a 14 de no vem bro e de 18 de de zem bro

de 1890. Cons ti tu in te: de 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1890; vo lu me I, 
Impren sa Na ci o nal, 1891", ex tra í mos o se guin te re la to par ci al do his tó ri co
das ses sões de 15 de no vem bro a 31 de de zem bro de 1890: 

Em se gui da, re que reu ver bal men te o sr. Se a bra a no me a ção de
uma co mis são com pos ta de se na do res e de pu ta dos para, em nome da na ção 
bra si le i ra, cum pri men tar o che fe do Go ver no Pro vi só rio. 

Ace i ta a in di ca ção, por acla ma ção do Con gres so, o sr. pre si den te
no me ia para a re fe ri da co mis são os srs. se na do res: Ama ro Ca val can ti, Eli seu
Mar tins, Alme i da Bar re to e Ra mi ro Bar ce los, e de pu ta dos Se a bra, Jac ques
Ou ri que, Teó fi lo dos San tos, Ino cên cio Ser ze de lo e Cus tó dio de Mel lo. 

***
Na ses são de 18, re que reu o sr. 1º se cre tá rio que, de acor do com 

o re gi men to, o sr. pre si den te no me ie a co mis são que deve in tro du zir no
re cin to os srs. re pre sen tan tes que se acham na ante-sala e que ain da não ti -
ve ram oca sião de con tra ir o com pro mis so re gi men tal. 

O sr. pre si den te no me ia para a re fe ri da co mis são os srs. Ama ro
Ca val can ti, João Pe dro, Amé ri co Lobo, Fran cis co Ama ral e Pe dro Amé ri co. Con -
tra em pe ran te a mesa o com pro mis so re gi men tal os srs.: May rink – Anfi ló fio
– Ubal di no do Ama ral – Pe dro Pa u li no – Nilo Pe ça nha – Rosa e Sil va – Este ves
Jú ni or – Ro dri gues Fer nan des – Hen ri que de Car va lho – Ta va res Bas tos – Fran cis co
Ma cha do – Pe re i ra Lira – Qu in ti no Bo ca i ú va – Le o vi gil do Fil gue i ras – No gue i ra
Pa ra na guá – Teó do to Pa che co – Cas si a no do Nas ci men to – Do min gos Vi cen te –
Zama – Sá Andra de – Rui Bar bo sa – Cor re ia Ra be lo – Sa ra i va – Car va lhal. 



Em se gui da, o sr. Ama ro Ca val can ti, na qua li da de de re la tor da
co mis são en car re ga da de sa u dar o che fe do Go ver no Pro vi só rio, usou da
pa la vra nos se guin tes ter mos: 

Ge ne ra lís si mo, na mi nha vida de ho mem pú bli co não di vi so um
mo men to mais fe liz do que este, em que a na ção bra si le i ra, re u ni da em seu
pri me i ro Con gres so da Re pú bli ca, man da-me e aos ilus tres com pa nhe i ros
da co mis são sa u dar ao bra si le i ro dis tin to, que, já be ne mé ri to da pá tria por
seus lon gos e im por tan tís si mos ser vi ços mi li ta res pres ta dos com de no do à
ca u sa pú bli ca, em de fe sa da hon ra, da gló ria e dig ni da de na ci o nal, não é
me nos, como o pri me i ro e ma i or co la bo ra dor da obra pa trió ti ca da nos sa
re cons tru ção po lí ti ca, en ce ta da pela gran di o sa re vo lu ção de 15 de no vem bro. 

No bi lís si ma é, sem dú vi da, a po si ção de che fe de Esta do, e so bre -
ma ne i ra tão re co men dá vel, que um dos gran des ge ne ra is da an ti güi da de
ou sou afir mar que, para obtê-la, se ria lí ci to vi o lar o pró prio di re i to. 

Mais, ge ne ra lís si mo: se me lhan te po si ção so men te se ele va e se
en gran de ce re al men te aos olhos do re co nhe ci men to pú bli co e da jus ti ça, si
aque le que a ocu pa faz como vós, que, sa in do da re vo lu ção, ar ma do de
toda a for ça o po der ili mi ta dos de di ta dor, so men te de les usa ra para a obra
do bem, para man ter a or dem e a paz pú bli ca, para man ter a dig ni da de
na ci o nal; e, em toda a sua in te gri da de, o sa gra do solo da pá tria. 

Po de mos as se gu rar-vos que o Con gres so Na ci o nal nu tre este tão
ele va do con ce i to a res pe i to de vos sa con du ta, como che fe do Go ver no
Pro vi só rio, e é por isso que vos en vi an do a sua sa u da ção, es pe ra que con ti nu e is
a co o pe rar com vos so pres tí gio e es for ços de pro va do ci vis mo na con so li da ção 
de fi ni ti va da obra pa trió ti ca que tão sa bi a men te se acha en ce ta da. 

E ace i tai nes tas cur tas fra ses a con subs tan ci a ção dos sen ti men tos 
de que se acha pos su í do o Con gres so, para tudo quan to for de bem, de ra zão e 
de di re i to, em prol do en gran de ci men to da pá tria bra si le i ra. 

Res pon den do à sa u da ção do Con gres so, o sr. ge ne ra lís si mo dis se: 
Du ran te o tem po de um ano, em que exer ci as fun ções de di ta dor,

não tive ou tro pen sa men to nem ou tro in tu i to que não fos se ser vir ao meu
país na nova or dem de co i sas, cri a da pela re vo lu ção de 15 de no vem bro. 

So pi tan do, às ve zes, a im pe tu o si da de de sen ti men tos pes so a is,
pro cu rei fun dar uma di ta du ra de paz e de har mo nia, não só para me lhor
cor res pon der à con fi an ça ge ral do país, mas ain da igual men te para evi tar
mo ti vos de apre en sões des fa vo rá ve is no es tran ge i ro, o qual nem sem pre
mos tra ra-se bem dis pos to a jul gar com in te i ra jus ti ça os atos do go ver no
re vo lu ci o ná rio. 

Pos so ter er ra do; é pos sí vel que o meu go ver no te nha co me ti do
mais de um de sa cor do ad mi nis tra ti vo; te nho, po rém, a cons ciên cia tran qüi la,
por que nun ca me de i xei gui ar a não ser pe las su ges tões do bem co mum,
que me es ta va con fi a do. 
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Qu an to ao Con gres so, di rei: edu ca do na ari mé ti ca po si ti va do
con de de Lip pe, quer como sol da do, quer como ho mem de go ver no, ja ma is
des co nhe ci a ne ces si da de de res pe i tar a lei, o di re i to e a jus ti ça, e, qual quer
que seja de ora em di an te a mi nha po si ção, hei de man ter e cum prir a Cons -
ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil. 

Apro ve i to tam bém o en se jo para de cla rar ao Con gres so e di zer à
im pren sa e ao povo que nun ca tive nem te rei pejo de emen dar ou re pa rar
qual quer erro co me ti do nos mis te res da pú bli ca ad mi nis tra ção, des de que
me for in di ca do ou re cla ma do pe los me i os con ve ni en tes. 

Te nho, des ta sor te, res pon di do, e agra de ço sin ce ra men te as fe li -
ci ta ções que me di ri giu o Con gres so Na ci o nal. 

Apre sen ta de po is o mes mo se nhor a se guin te 

MOÇÃO

Como ma ni fes ta ção cons ci en te da so be ra nia na ci o nal, re pre sen -
ta da nes te Con gres so, como meio de as se gu rar sem in ter rup ção, mas com
le ga li da de, a mar cha dos ne gó ci os pú bli cos, e como alta pro va de me re ci da
con fi an ça, in di co que o ge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe
do Go ver no Pro vi só rio, con ti nue a exer cer pro tem po re to das as atri bu i ções
con cer nen tes à pú bli ca ad mi nis tra ção do país, até a apro va ção da Cons ti tu i ção 
Fe de ral e a ele i ção do pri me i ro pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos 
do Bra sil. 

Ama ro Ca val can ti 
Sus ci tan do-se uma ques tão de or dem, vem à mesa a se guin te 

MOÇÃO

O Con gres so Na ci o nal, ins ta la do para de cre tar a Cons ti tu i ção
dos Esta dos Uni dos do Bra sil e ele ger o pre si den te e vice-pre si den te da
Re pú bli ca, apro va a de le ga ção fe i ta ao Go ver no Pro vi só rio, em nome e com 
as sen so da na ção, e re co nhe ce-se des de já o úni co com pe ten te para exer cer
o po der le gis la ti vo. 

Amé ri co Lobo 
De po is de al gum de ba te vem à mesa mais esta 

MOÇÃO

O Con gres so Na ci o nal, cons ti tu í do pelo povo bra si le i ro, em
nome da so be ra nia na ci o nal que lhe foi ou tor ga da, de cre ta: 

Art. 1º É con fir ma da para o go ver no do Bra sil a for ma re pu bli ca na
fe de ra ti va, de cre ta da pelo Go ver no Pro vi só rio em 15 de no vem bro de 1889,
cons ti tu í da com o nome de Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. 
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Art. 2º O ge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, atu al che fe
do Go ver no Pro vi só rio, é in ves ti do das fun ções de che fe do Po der Exe cu ti vo
da Re pú bli ca, no ca rá ter de pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil, car go que exer ce rá pe los seus atu a is mi nis tros e por ou tros de sua
ime di a ta con fi an ça, até que o Con gres so Na ci o nal, ora re u ni do, de cre te a
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e ele ja o pre si den te da mes ma, na for ma das
dis po si ções que de cre tar; sal vo ao Con gres so o di re i to de exa me so bre os
atos do Go ver no Pro vi só rio. 

Oi ti ci ca 
O sr. Ubal di no do Ama ral ofe re ce, em seu nome, e no de ou tros

co le gas, mais esta 

MOÇÃO

O Con gres so Na ci o nal, à vis ta da men sa gem em que o che fe do
Go ver no Pro vi só rio lhe en tre ga os des ti nos da na ção, e con si de ran do que é
de ur gen te ne ces si da de dar con sa gra ção le gal ao Po der Exe cu ti vo, re sol ve
ape lar para o go ver no atu al a fim de que por seu pa tri o tis mo se man te nha
na di re ção dos ne gó ci os pú bli cos, aguar dan do a Cons ti tu i ção que deve ser
vo ta da e a or ga ni za ção do go ver no de fi ni ti vo. 

U. do Ama ral – Fer nan do Si mas – San tos Andra de – Be lar mi no de
Men don ça – Nilo Pe ça nha – Alber to Bran dão – Ci ri lo de Le mos – Fon se ca e Sil va – 
Alcin do Gu a na ba ra – Jo a quim Bre ves – Edu ar do Gon çal ves – Jú lio Fro ta – Ra mi ro
Bar ce los – Ho me ro Ba tis ta – Pi nhe i ro Ma cha do – Jú lio de Cas ti lhos – Mar ti nho
Pra do Jú ni or – Cas si a no do Nas ci men to – Mena Bar re to – Thomp son Flo res –
Pe re i ra da Cos ta – Bor ges de Me de i ros – Alci des Lima – Ro cha Osó rio – De mé trio
Ri be i ro – Antão Gon çal ves de Fa ria – La u ro So dré – A. Índio do Bra sil – Pais de
Car va lho – Cos ta Ro dri gues – Ser ze de lo Cor re ia – Antô nio Ba e na – Mata Ba ce lar – 
Fer re i ra Can tão – Nina Ri be i ro – Ani bal Fal cão – Aris ti des Lobo – Pe dro Cher -
mont – Ma nu el Ba ra ta – Lo pes Tro vão – Aris ti des Maia – Nel son de Vas con ce los
Alme i da – Fur quim Wer neck – José Au gus to Vi nha is – Cu nha Jú ni or – José Hi gi no. 

Re que ren do o sr. Ser ze de lo que a vo ta ção des ta mo ção seja no mi nal, 
e sen do apro va do este re que ri men to ver bal, é apro va da a mo ção. 

Extra í do dos Ana is da Câ ma ra dos Senhores De pu ta dos. Ses sões pre pa ra tó ri as, 14 a 18 de no vem -
bro de 1890. 
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125 
PRIMEIRAS ELEIÇÕES PARA AS ASSEMBLÉIAS

LEGISLATIVAS DOS ESTADOS –
DECRETO Nº 1.189  (20 DEZEMBRO 1890) 

Oge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, che fe do Go ver no
Pro vi só rio, da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, ten do em 
con si de ra ção o que re pre sen tou o mi nis tro e se cre tá rio de Esta do 

dos Ne gó ci os do Inte ri or so bre a con ve niên cia de fa ci li tar, na ele i ção das
as sem bléi as le gis la ti vas dos es ta dos, o tra ba lho a car go das me sas ele i to ra is
e das Câ ma ras ou Inten dên ci as apu ra do ras, e com re la ção à ne ces si da de de
al gu mas pro vi dên ci as ten den tes a me lhor as se gu rar a re gu la ri da de do
pro ces so ele i to ral, de cre ta: 

Art. 1º Na pri me i ra ele i ção das as sem bléi as le gis la ti vas dos es ta dos
se rão ob ser va das as dis po si ções do re gu la men to ane xo ao De cre to nº 511,
de 23 de ju nho de 1890, com as mo di fi ca ções es ta tu í das no art. 7º do De cre to
nº 802, de 4 de ou tu bro úl ti mo, e mais as se guin tes: 

§ 1º As ele i ções se fa rão: 
I – Por dis tri to de paz, seja qual for o nú me ro de ele i to res qua li fi -

ca dos, com tan to que não ex ce da a 150. 
II – Por se ção de dis tri to de paz, quan do o nú me ro de ele i to res

qua li fi ca dos ex ce der a 150. 
Cada se ção, po rém, de ve rá con tar pelo me nos 30 ele i to res. 
§ 2º A mesa ele i to ral fará ex tra ir três có pi as au tên ti cas da ata da

ele i ção, as qua is se rão en vi a das: uma à Câ ma ra ou Inten dên cia do mu ni cí pio,
ou tra à Câ ma ra ou Inten dên cia da ca pi tal do es ta do, e a ter ce i ra à Se cre ta ria 
da Assem bléia Le gis la ti va. 

É dis pen sa da a re mes sa de có pia da ata ao go ver na dor. 
§ 3º Pe las có pi as au tên ti cas que lhe fo rem re me ti das, a Câ ma ra

ou Inten dên cia do mu ni cí pio fará a apu ra ção das ele i ções re a li za das nos



res pec ti vos dis tri tos de paz ou se ções de dis tri to, ob ser va das, no que for
apli cá vel, as dis po si ções dos arts. 53 a 60 do ci ta do re gu la men to. 

A esta apu ra ção pro ce der-se-á den tro de dez dias con ta dos do
da ele i ção. 

Da ata que se la vrar se rão ex tra í das três có pi as au tên ti cas e re me -
ti das: uma à Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal da ca pi tal, ou tra ao go ver -
na dor do es ta do e a ter ce i ra à se cre ta ria da Assem bléia Le gis la ti va. 

§ 4º A Câmara ou Intendência da capital procederá à apuração
geral da eleição pelas cópias autênticas das atas das apurações parciais feitas
pelas Câmaras ou Intendências dos municípios, recorrendo, em caso de
dúvida ou falta, ou quando não as tenha recebido a tempo, às das atas
eleitorais. 

Esta apu ra ção re a li zar-se-á den tro de 40 dias con ta dos da data
da ele i ção. 

§ 5º Qu an do os tra ba lhos da apu ra ção pela Câ ma ra ou Inten dên cia
do mu ni cí pio ou da ca pi tal não pu de rem fi car con clu í dos no mes mo dia,
po de rão con ti nu ar nos se guin tes, la vran do-se cada dia em que fo rem
sus pen sos ter mo don de cons te qua is as au tên ti cas apu ra das. Na ata que se
la vrar afi nal será in clu í do, em re su mo, o con te ú do de to dos os ter mos. 

§ 6º Na falta de tabelião ou escrivão de paz para os atos de que
tratam os arts. 12, § 2º, 44, §§ 4º e 5º, e a 2ª parte do art. 46 do mencionado
regulamento, servirão o escrivão da subdelegacia de polícia ou cidadãos;
com as qualidades de eleitor, nomeados ad hoc pelo presidente da mesa
eleitoral. 

Art. 2º Os go ver na do res dos es ta dos fi xa rão a data para a ele i ção 
das res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas, de modo que en tre essa data e a da
aber tu ra das mes mas as sem bléi as me di em pelo me nos 50 dias. 

Art. 3º So men te aos ju í zes de paz ele i tos e seus ime di a tos em
vo tos cabe fis ca li zar e no me ar ci da dãos que fis ca li zem os tra ba lhos das
me sas ele i to ra is nos ter mos do De cre to no 663, de 15 de agos to do cor ren te
ano, sub sis tin do para esse efe i to a di vi são dos dis tri tos de paz em vi gor a 15 
de se tem bro úl ti mo. 

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Sala das ses sões do Go ver no Pro vi só rio, 20 de de zem bro de

1890; 2º da Re pú bli ca. – Ma nu el De o do ro da Fon se ca – José Ce sá rio de Fa ria
Alvim

Extra í do dos De cre tos do Go ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Se gun do 
fas cí cu lo. Pág.  4130.
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126
PRIMEIRO GOLPE DE ESTADO NA REPÚBLICA

126.1 – DISSOLUÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E
CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA UM NOVO CONGRESSO

– DECRETO Nº 641 (3 NOVEMBRO 1891)

O Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
ten do em con si de ra ção o que nes ta data ex põe em ma ni fes to ao país,

De cre ta:

A rt. 1º Fica dissolvido o Congresso Nacional eleito em 15 de
setembro de 1890.
Art. 2º É con vo ca da a na ção para, em épo ca que ul te ri or men te se 

fi xa rá, es co lher no vos re pre sen tan tes.
Art. 3º O go ver no ex pe di rá para esse fim um re gu la men to ele i to ral, 

as se gu ran do ao país ple na li ber da de nes sa es co lha.
Art. 4º O novo Con gres so pro ce de rá à re vi são da Cons ti tu i ção de 

24 de fe ve re i ro des te ano nos pon tos que se rão in di ca dos no de cre to de
con vo ca ção.

Art. 5º Essa re vi são em caso al gum ver sa rá so bre as dis po si ções
cons ti tu ci o na is que es ta be le cem a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va e a in vi o la -
bi li da de os di re i tos con cer nen tes à li ber da de e se gu ran ça in di vi du al.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
O ministro de Estado dos Negócios do Interior assim o faça

executar.
Ca pi tal fe de ral, 3 de no vem bro de 1891; 3º da Re pú bli ca. –

Ma nu el De o do ro da Fon se ca – T. de Alen car Ara ri pe.

Extra í do da Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1891. Par te II. 1 de ju lho
a 31 de de zem bro. Vo lu me II. Pág. 641.
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126.2 – MANIFESTO DO PRESIDENTE DEODORO DA
FONSECA AOS BRASILEIROS (3 NOVEMBRO 1891) 

Qu an do a 15 de no vem bro de 1889 cou be-me a hon ra de as su mir o 
su pre mo Go ver no da Re pú bli ca, em vir tu de da pro cla ma ção
so le ne do Exér ci to e Arma da como al tos de po si tá ri os da von ta de

na ci o nal, meu pri me i ro cu i da do foi or ga ni zar a ad mi nis tra ção in ter na sob
os no vos mol des de mo crá ti cos e pre pa rar o país para o exer cí cio da fa cul -
da de so be ra na de ele ger os seus le gí ti mos re pre sen tan tes, aos qua is se ria
co me ti da a mis são de dis cu tir, emen dar e apro var a Cons ti tu i ção que era
meu fir me de síg nio de cre tar, an tes mes mo de ex pi ra do o pe río do re vo lu ci o -
ná rio, como en sa io e pre pa ro do povo à vida cons ti tu ci o nal. 

O Go ver no Pro vi só rio pro vi den ci ou, por to dos os me i os a seu
al can ce para que as ele i ções a que se de via pro ce der se re a li zas sem em ple na
paz, ga ran ti da ab so lu ta li ber da de na ma ni fes ta ção do voto. A na ção não era 
con vo ca da tão-so men te para ele ger re pre sen tan tes ime di a tos a uma nova
Assem bléia Le gis la ti va; ela ti nha que apro var ou re pro var por modo so le ne
e so be ra no a obra da re vo lu ção, isto é, a Re pú bli ca. 

Este ele va do in tu i to foi con se gui do, e o Bra sil e o mun do pu de ram
ve ri fi car que a Re pú bli ca é a úni ca for ma de go ver no com pa tí vel com a li vre
Amé ri ca. 

Re u ni da a Assem bléia Cons ti tu in te aos 15 de no vem bro de 1890,
a na ção pas sou a tra tar da sua de fi ni ti va or ga ni za ção po lí ti ca, ace i tan do
para base dos seus tra ba lhos a Cons ti tu i ção por mim de cre ta da e pro mul ga da
aos 23 de ju lho da que le ano. Nes se do cu men to eu pro cu rei afir mar todo o
meu amor à gran de za da li ber da de e todo o meu res pe i to à ma jes ta de do
di re i to, con sa gran do a for ma fe de ra ti va, a di vi são, har mo nia e in de pen dên ci as 
dos po de res po lí ti cos, a ex ten são e li mi tes das atri bu i ções res pec ti vas, os
di re i tos e de ve res do ci da dão bra si le i ro, bem as sim as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
de que de pen de o con cur so de to dos para a ma nu ten ção da or dem e se gu -
ran ça ge ral da na ção. 

À Cons ti tu in te pa re ceu que essa obra de via ser re fun di da e
trans for ma da, cha man do a si a fa cul da de não só de fa zer-lhe os acres cen ta -



men tos com pa tí ve is com os pro gres sos da ciên cia e da de mo cra cia mo der nas,
como ain da a de con cen trar nas suas mãos a fa cul da de, que lhes era es tra nha,
do go ver no e ad mi nis tra ção do país. 

Não ten do vin ga do esta úl ti ma pre ten são, que po ria em pe ri go a
se gu ran ça ge ral e aba la ria pro fun da men te a or dem es ta be le ci da com re fe -
rên cia a di re i tos ad qui ri dos, aos atos ine ren tes à cons ti tu i ção in dus tri al e
eco nô mi ca do país, for ma ram-se des de logo no Con gres so Cons ti tu in te gru pos 
ra di ca is e in tran si gen tes, para o fim de in tro du zir na obra cons ti tu ci o nal
idéi as e prin cí pi os que trans fe ris sem para o Po der Le gis la ti vo a mais vas ta
soma de atri bu i ções, em bo ra di mi nu in do e ab sor ven do mu i tas das que são
da es sên cia e na tu re za do Po der Exe cu ti vo. 

Assis ti im pas sí vel à lon ga ges ta ção des sa obra in ça da de pe ri gos, 
que se amon to a vam à pro por ção que as idéi as re a ci o ná ri as, o des res pe i to às 
tra di ções na ci o na is, o es pí ri to de se i tas fi lo só fi cas abs tru sas, as ino va ções e
as uto pi as iam pe ne tran do nes se or ga nis mo des ti na do a ser vir a obra do
bom sen so prá ti co, de fi ni do pe las gran des idéi as da li ber da de, di re i to, jus ti ça e 
or dem. 

Con tra a au to ri da de que de via exer cer o Pre si den te da Re pú bli ca,
re ca íam os ma i o res gol pes, jus ta men te por que se acre di ta va que o di ta dor
que ha via fun da do a Re pú bli ca sem efu são de san gue, e as se gu ra do a or dem
sem o em pre go da ti ra nia, pen sa va em trans fe rir-se des ta para aque la po si ção. 

Puro en ga no, erro e in jus ti ça dos ho mens, jul gan do as ví ti mas
es co lhi das pelo des ti no ou pela pro vi dên cia, para a re a li za ção de uma obra
de gran de za e de sa cri fí cio! 

Re cor da rei em rá pi da sín te se o que foi a di ta du ra e a que al vos
di ri gi a mi nha am bi ção. 

Cal mo e se re no eu só ti nha di an te de mim a ima gem da pá tria,
para lem brar-me de que a vin gan ça, a opres são e a ti ra nia di mi nu i ri am a
ge ne ro si da de da re vo lu ção e con ver te ri am uma na ção, que se mos trou uma 
só fa mí lia no dia 15 de no vem bro, em fac ções hos tis, di la ce ra das e di zi ma das
pela guer ra ci vil. 

Pou cas me di das de se gu ran ça ge ral fo ram to ma das, quan to às
pes so as que po de ri am ser ví ti mas dos pre con ce i tos e re ven di tas po pu la res,
ou que pu des sem aten tar con tra os fa tos con su ma dos. A pró pria li ber da de
de im pren sa, que en tre nós é a ins ti tu i ção de mais vas tos do mí ni os, qua se
não ex pe ri men tou os efe i tos das leis de ex ce ção, de cre ta das por for ça das
cir cuns tân ci as. O di re i to de re u nião ne nhu ma li mi ta ção so freu, e as an ti gas, 
como as no vas opi niões po lí ti cas, go za ram da mais am pla li ber da de, onde
quer que os ci da dãos fos sem cha ma dos a ma ni fes tar os seus di re i tos so be ra nos. 

Esta si tu a ção nor mal den tro da re vo lu ção, atra iu para o nos so
país a con fi an ça ge ral do mun do in dus tri al e fi nan ce i ro, e em pou cos me ses
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o ca pi tal e a as so ci a ção trans for ma ram com ple ta men te a face do Bra sil do
pon to de vis ta eco nô mi co. 

Ao mes mo tem po efe tu a mos to das as re for mas que du ran te tan tos
anos fo ram ob je to do an se io uni ver sal, não fal tan do na que las que de ri va vam
da nova for ma de go ver no, que ado ta re mos, e que, em pou co tem po, nos
as se gu rou o pres tí gio de um povo dis ci pli na do sob a for ma cons ti tu ci o nal. 

Por úl ti mo, a or dem e a tran qüi li da de pú bli cas, con di ções es sen ci a is
à vi ta li da de das ins ti tu i ções e à fe cun da ção do pro gres so em to das as ma ni -
fes ta ções da ati vi da de hu ma na, fo ram man ti das sem a mí ni ma vi o lên cia, tal 
o amor dos bra si le i ros aos ines ti má ve is be ne fí ci os da paz. 

Entre tan to, como se toda essa obra, que é o or gu lho da clas se a
que me des va ne ço de per ten cer, não re pre sen tas se um pa tri mô nio sa gra do
e um tí tu lo de be ne me rên cia pe ran te a de mo cra cia e a His tó ria, ocor reu que 
a Cons ti tu in te ao en cer rar os seus tra ba lhos com a ele i ção do pre si den te da
Re pú bli ca, pro cu ras se ma ni fes tar a sua re pro va ção à nos sa vi tó ria pa cí fi ca,
le van tan do con tra mi nha pes soa o es pí ri to fac ci o so. Aguar dei os acon te ci -
men tos com a cal ma im per tur bá vel de quem já ti nha as ma i o res re com pen sas
nos apla u sos com que o mun do ci vi li za do sa u dou a in te gra ção da Amé ri ca
re pu bli ca na. 

To da via, os fer men tos das pa i xões e da in dis ci pli na aí fi ca ram, e
o país, se não con tas se com o apo io das clas ses con ser va do ras, que tan to
têm me au xi li a do na de fe sa das no vas ins ti tu i ções, te ria com cer te za as sis -
tin do aos mais las ti má ve is es pe tá cu los da anar quia e das re a ções. 

As cir cuns tân ci as, po rém, se agra va ram, de modo a fa zer-nos
per der a fé nas nos sas in cru en tas vi tó ri as, ape nas a Assem bléia Cons ti tu in te, já 
ei va da de ódi os e pa i xões, pas sou a fun ci o nar como Assem bléia Le gis la ti va
or di ná ria. Des de en tão o País tem se en con tra do face a face com os ma i o res
pe ri gos, e não só a fé nas nas cen tes ins ti tu i ções re pu bli ca nas tem se en ti bi a do
com as pers pec ti vas mais ou me nos pró xi mas da anar quia, como, o que é
pro fun da men te gra ve, à mer cê des se tra ba lho las ti má vel e fu nes to, ten tam
os adep tos das de pos tas ins ti tu i ções le van tar a ban de i ra res ta u ra do ra. 

O mo men to es co lhi do para este cri me é o mais aza do, como ao
di an te de mons tra rei, de po is que hou ver pas sa do em re vis ta al guns dos fa tos
mais sa li en tes da vida do Con gres so com o Po der Exe cu ti vo. 

To dos quan tos acom pa nham a mar cha dos ne gó ci os pú bli cos te rão 
no ta do, que logo após a ini ci a ção dos tra ba lhos le gis la ti vos or di ná ri os, o
Con gres so as su miu, con tra o pre si den te da Re pú bli ca e seus mi nis tros,
po si ção in te i ra men te ad ver sa e hos til. De se me lhan te pro ce di men to, ins pi -
ra do pelo me nos ca bo à Cons ti tu i ção vo ta da, re sul tou o com ple to fal se a men to
das ins ti tu i ções as sen te so bre o re gi me pre si den ci al, de todo em todo aves -
so às prá ti cas do re gi me par la men tar. 
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É pro va des te fato, que ao País ca u sou do lo ro sa sur pre sa, a ma ne i ra
por que se fez vo tar nas duas Câ ma ras um pro je to de lei, em con tra ven ção
ao art. 50 da Cons ti tu i ção pelo qual as fun ções de mi nis tro de Esta do, ape nas
in com pa tí ve is com o exer cí cio de ou tros, fo ram de cla ra das in com pa ti bi li da des
ab so lu tas, já para for çar al guns dos atu a is mi nis tros a re nun ci ar os car gos
que ad qui ri ram na ma gis tra tu ra vi ta lí cia, já para pri va rem-me da fa cul da de,
que me é con fe ri da pelo art. 48, § 2º, da Cons ti tu i ção, de no me ar e de mi tir
li vre men te os mi nis tros de Esta do. 

Pri va do dos es ti los par la men ta res que fa zi am cair e su bir mi nis tros 
por meio de vo ta ções de con fi an ça, o Con gres so re cor ria ao pro ces so su má rio
das leis fac ci o sas, de cre ta das sem a ne ces sá ria re fle xão, de que, em úl ti ma
aná li se, re sul ta va o re gres so ao re gi me pros cri to pelo pró prio Con gres so. 

Logo em se gui da, o Se na do, a pre tex to de pre en cher a atri bu i ção
que lhe com pe te de apro var as no me a ções de mem bros do Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti ça, ce le brou uma ses são se cre ta, com gran de aba lo para o país, que,
em tão gra ves mo vi men tos da po lí ti ca, ex pe ri men ta sem pre cho ques os
mais per ni ci o sos aos seus in te res ses; não ten do essa en ce na ção ou tro fim se não 
ex por o pre si den te da Re pú bli ca ao pe sar pro vá vel de uma der ro ta mo ral,
vis to como tais no me a ções, por te rem sido fe i tas sob a di ta du ra, in de pen di am
da que la for ma li da de cons ti tu ci o nal. 

Na Câ ma ra os mes mos mo vi men tos do par la men ta ris mo, o mes mo 
pru ri do de lei aten ta tó ria da Cons ti tu i ção, do mi nou des de logo as ma i o ri as
fac ci o sas, ali for ma das na alu vião dos in te res ses con tra ri a dos. 

Enten de ram os ad ver sá ri os do Go ver no que in fli gi am der ro tas à
pes soa dos mi nis tros, ele gen do o pes so al da sua mesa ad mi nis tra ti va e de
suas prin ci pa is co mis sões pelo mes mo pro ces so em pre ga do nas câ ma ras
mo nár qui cas, isto é, es co lhen do in di ví du os, em sua qua se una ni mi da de
ti ra dos dos ad ver sá ri os ir re con ci liá ve is do go ver no. Os mi nis tros, po rém,
fiéis à le tra cons ti tu ci o nal, nem so li ci ta ram apo io, nem de ram-se por me nos
for ta le ci dos com a pre sen ça dos seus mais in tran si gen tes ad ver sá ri os na
mesa ad mi nis tra ti va e nas co mis sões, uma vez que go za vam e go zam da
mi nha ple na con fi an ça e que o res pon sá vel pe los atos do go ver no é o pre si -
den te da Re pú bli ca. 

Alguns de pu ta dos não se acha vam sa tis fe i tos com a mar cha po lí -
ti ca que ilus tres go ver na do res, pa tri o tas de re co nhe ci do va lor cí vi co, por
mim no me a dos, im pri mi am na mar cha dos ne gó ci os pú bli cos. Para li ber ta -
rem-se des se obs tá cu lo não ti ve ram mais do que ali a rem-se ao lado opo si ci o -
nis ta da Câ ma ra, e para logo foi vo ta do um pro je to que é ou tro aten ta do à
Cons ti tu i ção, a qual con fe re ao go ver no o di re i to de in ter vir na di re ção dos
es ta dos, en quan to não se acha rem de fi ni ti va men te or ga ni za dos. 

Fre qüen te men te a ação ad mi nis tra ti va do go ver no era em ba ra ça da, 
e di rei mes mo sus pen sa em ra zão do pâ ni co ca u sa do no es pí ri to pú bli co
pela apre sen ta ção de cer tos pro je tos re a ci o ná ri os. 
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É as sim que a fa cul da de de pro ver ao sis te ma de vi a ção ge ral,
quan to à sua exe cu ção por con tra tos, com pe te ao go ver no; é esta a par te
ad mi nis tra ti va que o Con gres so não pode exer cer, vis to com pe tir-lhe pela
Cons ti tu i ção ape nas a fa cul da de de es ta be le cer as con di ções ge ra is e os fun dos 
para esse ser vi ço. 

Não obs tan te a Cons ti tu i ção e ou tras nor mas ru di men ta res na
ciên cia ad mi nis tra ti va, fre qüen te men te a Câ ma ra ten tou avo car a si as pou cas
atri bu i ções do go ver no, já ini ci an do pro je tos es pe ci a is, ca su ís ti cos, para o
fim de anu lar con ces sões fe i tas e ini ci a das, já fa zen do pe di dos de in for ma ções
em ter mos em que a mo ra li da de da ad mi nis tra ção era co ber ta dos ma i o res
bal dões. Tais re cur sos ti nham uni ca men te por fim a sa tis fa ção de in te res ses
con tra ri a dos, mas os in te res ses pú bli cos eram gran de men te pre ju di ca dos
pela sus pe i ta que pa i ra va so bre a fal ta de pres tí gio do go ver no para re sol ver
e con tra tar de fi ni ti va men te o ser vi ço da vi a ção pú bli ca e ou tros. Nada po dia
acar re tar ma i o res tro pe ços ao de sen vol vi men to do nos so pro gres so in dus tri al
do que essa ma no bra po lí ti ca; o país sabe per fe i ta men te que era in cons ti tu -
ci o nal, e por tan to, in viá vel qual quer pro vi dên cia le gis la ti va nes se sen ti do;
mas os in te res ses ma te ri a is que as sen tam so bre o ca pi tal são, em re gra,
as sus ta di ços e, ao pri me i ro mo vi men to do Cor po Le gis la ti vo con tra o go ver no,
eles to mam logo ou tra di re ção e re tra em-se. 

A mes ma tá ti ca de guer ra foi em pre ga da em re la ção à con tra tos
fin dos e aca ba dos, ce le bra dos na for ma das leis, ten do em aten ção, mu i tas
ve zes, os mais al tos in te res ses de or dem eco nô mi ca e in dus tri al, ou os jus tos 
re cla mos da sa ú de pú bli ca. 

Ime di a ta men te le van ta va-se no Con gres so ce le u ma re al men te
de pri men te da nos sa edu ca ção po lí ti ca, e não ha via apo io que não fos se
lan ça do à face do go ver no e de seus agen tes ime di a tos. Como com ple men to 
eram logo ini ci a dos pro je tos re a ci o ná ri os e de oca sião, cer ce an do ou cas san do
atri bu i ções pri va ti vas da Inten dên cia Mu ni ci pal e do go ver no. 

Uma vez que era pre ci so es ten der a ação do Go ver no Le gis la ti vo 
da Câ ma ra a to dos os po de res, não es ca pou o Po der Mu ni ci pal fe de ral da
sede de ar bí tri os do Con gres so, e o pro je to que está em vias de ser de fi ni ti -
va men te vo ta do é uma obra de fe i tu o sís si ma, que aten ta con tra os di re i tos
ci vis e po lí ti cos do ci da dão bra si le i ro; que alar ga e con trai o prin cí pio das
in com pa ti bi li da des, se gun do as pes so as que o Con gres so tem em vis ta
con de nar ou apro ve i tar, e, por úl ti mo, tra tan do os seus au to res de fir mar a
au to no mia lo cal, che ga ram, por as sim di zer, ao ex tre mo de de sa gre gar do
ter ri tó rio na ci o nal o mu ni cí pio fe de ral, cor tan do to dos os la ços ou afi ni da des
po lí ti cas com os de ma is po de res re co nhe ci dos pela Cons ti tu i ção. De um
lado pre do mi nou nes sa lei o pes so a lis mo; de ou tro a cons tan te pre o cu pa ção 
de co lo car o pre si den te da Re pú bli ca no se gun do pla no da po lí ti ca na ci o nal; 
e, para o Con gres so, o pre si den te da Re pú bli ca não era a en ti da de abs tra ta
de que a lei co gi ta, mas o atu al che fe do Esta do. 
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Na or dem dos acon te ci men tos gra ves fi gu ra a lei de res pon sa bi -
li da de do pre si den te da Re pú bli ca. Essa lei, ini ci a da às pres sas no co me ço
da atu al ses são le gis la ti va, dis cu ti da de afo ga di lho, fal sa quan to aos prin cí pi os 
da ciên cia cri mi nal, odi o sa por que era fe i ta ex pres sa men te con tra o atu al
pre si den te da Re pú bli ca, ei va da de uma ca u su ís ti ca de pri men te da mo ra li -
da de dos po de res so be ra nos da na ção, não era por cer to um mo nu men to
que de ves se fi gu rar nos nos sos ar qui vos, ates tan do a sa be do ria e pre vi são
do le gis la dor. Era o fru to de ran co res mal dis si mu la dos, que, a pre va le ce rem, 
ar re da ri am da pes soa do pri me i ro ma gis tra do da na ção aque le grão de
res pe i to e pres tí gio es sen ci a is ao exer cí cio no bre e dig no do seu ele va do car go.

Re cen te con fli to es ta be le ceu-se en tre mim e o Con gres so, ain da e 
sem pre pela in que bran tá vel de fe sa da Cons ti tu i ção, a que me con sa grei.
Ne guei san ção ao pro je to que tor na va ab so lu tas as in com pa ti bi li da des re la -
ti vas dos mi nis tros de Esta do: co lo quei-me do lado das li ber da des po lí ti cas, 
e opus-me a re for mas da Cons ti tu i ção fora dos trâ mi tes por ela es ta be le ci dos
no art. 90. O Se na do, que ini ci a ra o pro je to, ape nas teve co nhe ci men to do
veto pre si den ci al, le van tou vi o len to tem po ral nas suas dis cus sões. Sub me ti do
in cons ti tu ci o nal men te o meu ato ao pro ces so es ta be le ci do pela Cons ti tu i ção,
foi ele apro va do, vis to não te rem re u ni do dois ter ços de vo tos os ad ver sá ri os
do veto, nos ter mos do art. 37, § 3º. Imper ti nen te dú vi da foi su ge ri da con tra 
a le gi ti mi da de do voto de um dos se na do res que su fra ga ram o veto; e, por
uma mis ti fi ca ção da le ga li da de re gi men tal, de par com a mais fla gran te
vi o la ção das prer ro ga ti vas par la men ta res, o voto do alu di do se na dor foi
de cla ra do in sub sis ten te, al can çan do as sim os con trá ri os ao veto ir ri só ria
vi tó ria. 

Che gou a vez de a Câ ma ra ma ni fes tar-se, e o ilus tre pre si den te
dela, no uso das prer ro ga ti vas que lhe com pe tem pelo re gi men to, en ten deu
não de ver in clu ir na or dem do dia essa ma té ria; além de ou tros mo ti vos de
con ve niên cia po lí ti ca, ati nen tes à har mo nia ne ces sá ria en tre os po de res, ti nha
a fun da da con vic ção de que era in cons ti tu ci o nal, nos ter mos do art. 40 da
Cons ti tu i ção, a re no va ção da dis cus são de um pro je to não san ci o na do na
mes ma ses são em que esta ocor rên cia se des se. For mou-se uma ma i o ria fac ci o -
sa, para im por ao pre si den te a vi o la ção da Cons ti tu i ção, exa u to ran do-o
mu i to em bo ra di an te o re gi men to, e vo tou-se que o pro je to não san ci o na do
fos se tra zi do a de ba te. O pre si den te re sis tiu; a Câ ma ra in sis tiu. O pre si den te
de mi tiu-se, a Câ ma ra re con du ziu-o; ele, po rém, re ser vou-se o di re i to de
não vol tar ao seu pos to se não me di an te nova ele i ção. A Câ ma ra ace i tou
essa so lu ção, para me lhor acen tu ar sua ati tu de re vo lu ci o ná ria, e no lu gar
dele co lo cou um par ti dá rio da idéia opos ta. 

Fi cou, por tan to, o pre si den te da Re pú bli ca ex pos to a ver anu la do 
o seu ato à cus ta da in fra ção dos pre ce i tos le ga is e cons ti tu ci o na is; re du zi -
da, por con se qüên cia, a au to ri da de su pre ma do che fe do Esta do, a não pas -
sar de mero jo gue te da in dis ci pli na po lí ti ca. 
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Se a Câ ma ra qui ses se nes te as sun to pro ce der com a cir cuns pec ção
que o caso pede, dan do tré guas às pa i xões, te ria re cor ri do a um pro ces so
per fe i ta men te cons ti tu ci o nal que tudo con ci lia de i xan do o prin cí pio da
au to ri da de re ves ti do da in te gri da de mo ral de que tan to ne ces si ta. Esse
pro ces so se ria o da ini ci a ção de uma lei in ter pre ta ti va do art. 40 da Cons ti -
tu i ção, lei que, de ven do pas sar pe los tur nos de três dis cus sões, em cada
uma das ca sas do Con gres so, e de po is pelo da san ção, não só sal va ria os
prin cí pi os com [ile gí vel] pa i xões e aos es pí ri tos. Assim não acon te ceu, e a
or dem po lí ti ca sen tiu-se des de logo pro fun da men te aba la da por atos e re so -
lu ções que acar re tam para a Cons ti tu i ção de um ano ape nas, evi den te e
pre co ce de ca dên cia. 

Um ou tro re cur so em pre gou a Câ ma ra dos De pu ta dos como
arma de guer ra con tra o go ver no, sem aten der a que a pri me i ra ví ti ma
sa cri fi ca da eram as nas cen tes ins ti tu i ções re pu bli ca nas. 

A pre tex to de que a nos sa si tu a ção fi nan ce i ra era a de com ple ta
ru í na, e de que co los sal dé fi cit se ve ri fi ca va en tre a re ce i ta e a des pe sa, a
Câ ma ra de sor ga ni zou a ma i or par te dos ser vi ços cri a dos, cor tan do ou
su pri min do ver bas in dis pen sá ve is à boa mar cha da ad mi nis tra ção. Não
con ten te com esse tro pe ço de or dem in ter na, a Câ ma ra pro cu rou rom per
com os la ços de so li da ri e da de in ter na ci o nal que tão cor di a is re la ções nos 
fa zi am cul ti var com as prin ci pa is po tên ci as da Eu ro pa e Amé ri ca, su pri -
min do le ga ções di plo má ti cas nes te mo men to em que o Bra sil mais pre ci sa
de tor nar sim pá ti cas e es ti ma das as no vas ins ti tu i ções. 

No ta rei que no Se na do al tos es for ços fo ram fe i tos por es pí ri tos
ver da de i ra men te con ci li a do res, no sen ti do de res ta be le cer-se ao me nos a
le ga ção jun to à San ta Sé. So mos um país ca tó li co, e bem que te nha mos
de cre ta do a se pa ra ção da igre ja do Esta do, com tudo não de sa pa re ce ram
cer tas de pen dên ci as que for mam a uni da de da igre ja e afer vo ram cada vez
mais a cons ciên cia e a fé. Não foi pos sí vel con se guir que a ma i o ria do Se na do
vol tas se atrás, o que im por ta o mes mo que con de nar de ora em di an te o
Bra sil a ser um país mais ig no ra do sob a Re pú bli ca do que sob a mo nar quia. 

Se da or dem po lí ti ca sa ir mos para a or dem eco nô mi ca, aí se evi -
den ci a rá que a Câ ma ra dos De pu ta dos foi cons tan te ca u sa das mais sé ri as
di fi cul da des. A exa ge ra ção do dé fi cit or ça men tá rio, com ple ta men te eli mi -
na do com o sim ples re cur so do cor te de des pe sas e ele va ção de al gu mas
ta ri fas adu a ne i ras, bas ta ram para de mons trar quan to são vas tos os nos sos
re cur sos para nada te mer mos. De ma is para as se gu rar o es ta do prós pe ro do
Te sou ro e abun dân cia de me i os de que dis po mos, o go ver no fez pu bli car os 
do cu men tos ofi ci a is pe los qua is pro va, não só achar-se pro vi do dos sal dos
ne ces sá ri os em Lon dres para toda a me ta de do fu tu ro exer cí cio fi nan ce i ro
de 1892, como, além dis so, pos sui em suas ar cas soma lí qui da su pe ri or a
um ter ço da nos sa re ce i ta. 
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É pre ci so no tar-se, e o digo com gran de des va ne ci men to, que o
go ver no tem sa tis fe i to pon tu al men te to dos os com pro mis sos do Te sou ro,
re a li za do os gas tos exi gi dos pe los vá ri os ser vi ços a car go da ad mi nis tra ção,
e a tudo tem re sis ti do ga lhar da men te, ape sar de du pli ca dos ou au men ta dos 
os ven ci men tos dos fun ci o ná ri os pú bli cos, de agra va da a fo lha dos pen si o -
nis tas, isto sem ja ma is ter emi ti do pa pel-mo e da ou bi lhe tes do Te sou ro, sem 
con tra ir em prés ti mos no in te ri or ou ex te ri or, com cujo pro du to co brís se mos 
qual quer des fal que, como era de uso ou tro ra. 

Ape sar de con fir ma dos ofi ci al men te to dos es tes fa tos, in sis tiu-se
da tri bu na e em vá ri os ór gãos da im pren sa ad ver sos ao Go ver no, que a nos sa
si tu a ção era e é a da ban car ro ta, que te mos um dé fi cit or ça men tá rio su pe ri or
em dois ter ços a nos sa re ce i ta or di ná ria, o que de i xa va ver cla ra men te que,
se o Impé rio foi o dé fi cit, a Re pú bli ca é e será a dí vi da one ro sa, a de pre ci a ção
de vas ta do ra da ri que za pú bli ca e par ti cu lar; o ani qui la men to, en fim, da
nos sa pri me i ra for ça – o cré di to. 

Não bas ta va des tru ir a pros pe ri da de do Te sou ro para su plan tar
o go ver no; era ló gi co pe ne trar no co mér cio, ad vir esta po de ro sa clas se de
pe ri gos ima gi ná ri os, con ven cei-la de que os ban cos emis so res per tur ba vam
subs tan ci al men te a vida eco nô mi ca do país e das in dús tri as, pelo ex ces so
de pa pel fi du ciá rio lan ça do na cir cu la ção, e que, mes mo dada a hi pó te se de
equi lí brio en tre a mas sa emi ti da e as ne ces si da des re a is das tran sa ções,
fal ta va àque le ins tru men to base me tá li ca ou tí tu los que o va lo ri zas sem.
Che gou-se até ao re cur so de atri bu ir mal ver sa ção na ad mi nis tra ção da nos sa
prin ci pal ins ti tu i ção ban cá ria emis so ra, e dis cus sões se fe ri ram nas duas ca sas
do Con gres so que acar re ta ram as mais pro fun das e de pri men tes al te ra ções
no cré di to pú bli co. Após as dis cus sões vi e ram os pro je tos de ca rá ter so ci a -
lis ta, aten tó ri os de con tra tos bi la te ra is so le nís si mos, in com ple tos nas suas
pro vi dên ci as, ine xe qüí ve is nos seus cál cu los e con jec tu ras. 

Qu an do a si tu a ção as su miu os ares de uma ca la mi da de so ci al, o
Se na do con vi dou o go ver no a ma ni fes tar-se e ofe re ceu-lhe o seu con cur so
le gis la ti vo nas me di das que in di cas se para con ju rar a cri se. O go ver no,
com pe ne tra do das di fi cul da des da si tu a ção, re al men te opres si vas, di ri giu
ao Se na do lon ga e mi nu ci o sa men sa gem, na qual ex pôs tudo quan to pen sa
so bre a cri se e tudo quan to lhe pa re ceu não só opor tu no como ina diá vel. 

Essa men sa gem con clu ía por um pla no que re or ga ni za va o cré di to
co mer ci al, pro te gia a in dús tria na ci o nal, in di ca va a re vi são das ta ri fas,
re for ma va o re gi me dos ban cos emis so res, tra ça va o ca mi nho da uni da de
sem de i xar de aten der as ne ces si da des re gi o na is, fi xa va um má xi mo de
emis são cor res pon den te à agi ta ção in dus tri al do país, res ta be le cia a nor ma -
li da de da cir cu la ção me tá li ca, con ver ten do os de pó si tos dos ban cos em apó -
li ces ouro do Esta do, in di ca va a con ve niên cia da re vi são do nos so pa drão
mo ne tá rio, em or dem a fi xar-lhe o má xi mo so bre que as sen tam des de lon gos
anos, com pe que nas in ter mi tên ci as, to das as for tu nas, e, fi nal men te, para
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for çar a fi xa ção da mo e da me tá li ca no Bra sil e tor nar o seu cur so um fato
nor mal, o go ver no acon se lhou a pro vi dên cia do ar ren da men to das vias fér re as 
do Esta do, me di an te con di ções que o ha bi li ta vam des de logo a con tar em
Lon dres com um ele va do sal do em ouro para to das as suas ne ces si da des e
para au xi li ar o co mér cio na ven da de sa ques nas épo cas em que a usu ra
mais o opri me. 

O país pre ci sa sa ber que este pla no foi pos to à mar gem, sem que
ou tro me lhor o vi es se subs ti tu ir; ao con trá rio, quan to mais se adi an ta va a
dis cus são do pro je to fi nan ce i ro da Câ ma ra, im pe li do até por in ter ven ção
es tran ge i ra in te res sa da em tor nar a cri se uma fon te ines go tá vel de lu cros,
mais se fa zia sen tir a pres são das di fi cul da des em to das as ma ni fes ta ções da 
vida co mer ci al. Como con se qüên cia dis to, é na tu ral o em po bre ci men to ge ral
do país, a de pre ci a ção rá pi da de to das as for tu nas, a opres são e ne ces si da des
que ex pe ri men tam as clas ses des fa vo re ci das da so ci e da de, o jogo imo ral da
es pe cu la ção, a co a ção - pos ta ao go ver no para o re gres so aos pro ces sos ar ti -
fi ci a is em ma té ria de câm bio, tudo en fim, quan to pode con tri bu ir mais efi -
caz men te para apres sar o de sen la ce fa tal da cri se. E o go ver no não po dia
agir por si nem ofe re cer re cur sos ime di a tos a tan tos ma les, por que, de um
lado a lei lhe veda, e de ou tro o Con gres so lhe obs ta va, ne gan do-lhe au to ri -
za ções opor tu nas ou a apro va ção pron ta de seu pla no. Se guiu-se, o que era
de pre ver: uma ca la mi da de ex ten sa, que ao mes mo tem po pe ne tra no âma go
de to das as in dús tri as e de to das as for tu nas, pre pa ran do um mo men to de
ex plo são em todo o país con tra a im pres ta bi li da de das ins ti tu i ções re pu bli -
ca nas. 

Eis aqui o fim a que os acon te ci men tos e os fa tos se di ri gem.
Lan ça das a anar quia po lí ti ca e a anar quia fi nan ce i ra na vida de um povo,
este, ou tor na-se cúm pli ce da pró pria ru í na, ou re a ge pela re vo lu ção, vol tan -
do-se para quem o pode sal var. 

Co nhe ci da, como está, esta si tu a ção anô ma la, cri a da pelo Con -
gres so Le gis la ti vo a fa vor dos ini mi gos da Re pú bli ca, es tes apro ve i tam-se
por to dos os mo dos das di fi cul da des e do pâ ni co ge ral, para pas sa rem
des per ce bi dos e has te a rem no meio do cla mor pú bli co a ban de i ra da res ta u -
ra ção mo nár qui ca. 

O go ver no pos sui ele men tos para jul gar do grau de pro ce dên cia
e adi an ta men to em que vão tais ma qui na ções con tra a Re pú bli ca; sabe
per fe i ta men te onde es tão os ad ver sá ri os que afron tam a le ga li da de e a au to -
ri da de, cer tos de que têm por si as dis si dên ci as e ano ma li as do Con gres so. 

Con tem po ri zei até ago ra. Se na cri se em que se en con tra a Re pú -
bli ca eu não ape las se para a na ção, dis sol ven do, como dis sol ve o atu al
Con gres so, eu se ria um tra i dor à pá tria. 

Bra si le i ros! 
A si tu a ção em que se acha a nos sa cara pá tria é di fí cil e su pre ma.
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Para sal var as ins ti tu i ções re pu bli ca nas, as su mo pe ran te a na ção
a res pon sa bi li da de do ato que aca bo de pra ti car dis sol ven do o Con gres so. 

Esta me di da é im pos ta além dis so pela sal va ção pú bli ca. 
A 15 de no vem bro de 1889, achei-me a vos so lado para a de po si ção 

da mo nar quia; hoje me en con tra is ain da fiel à mi nha mis são de sol da do e
de bra si le i ro para de por a anar quia. 

Acha mo-nos ami ma dos por to dos os la dos, e a idéia res ta u ra do ra
ga nha ca mi nho à mer cê dos mais fu nes tos ele men tos de dis so lu ção so ci al. 

Os ini mi gos da pá tria ten tam fran ca men te a des tru i ção das ins ti -
tu i ções. 

A sua arma é o de ses pe ro de to das as clas ses, o des cré di to das
nos sas fi nan ças. 

So fre o povo a ca res tia da vida e não lon ge es ta rão a mi sé ria e a
fome. 

So frem o co mér cio e as clas ses pro du to ras do país, de vo ra dos
por omis sos sin di ca tos. 

Qu an to mais exu be ran te é a agri cul tu ra, tan to mais a fra u de
es te ri li za a sua se i va vi tal. 

Te mos prós pe ras ren das pú bli cas, o Te sou ro está mu ni do dos
re cur sos ne ces sá ri os para fa zer em face de to dos os com pro mis sos, e en tre -
tan to nos apre sen tam no mun do como uma na ção ar ru i na da e sem cré di to. 

O nos so Exér ci to e Arma da são o exem plo da cons tân cia e da
dis ci pli na, e não há in sí di as que se não es co gi tem para di vi di-los e fazê-los
cúm pli ces das cons pi ra ções e se di ções. 

Usa mos de ge ne ro si da de para com os adep tos da mo nar quia, e
eles nos afron tam já cons pi ran do, já pro vo can do a ação dos po de res pú bli cos
de modo ou sa do e in só li to. 

A lin gua gem da im pren sa par ti dá ria, fi li a da à ca u sa da res ta u ra -
ção, é um bra do de in sur re i ção diá ria e au daz. 

Cada pe que no con fli to po pu lar de al can ce mí ni mo é logo ex plo -
ra do como a guer ra ci vil de cla ra da, e por toda par te o te lé gra fo anun cia a
ti ra nia e a ma tan ça. 

Os dis cur sos do Con gres so es ta be le cem di a ri a men te pro fun da
di vi são en tre os po de res pú bli cos, e são ver da de i ras ar mas de guer ra con tra 
a Re pú bli ca. 

Não há uma lei vo ta da fir man do prin cí pi os; há, po rém, a lei dos
sub sí di os au men ta dos em pro ve i to dos pró pri os que a de cre ta ram, quan do, 
aliás, tra tan do-se de me lho rar a con di ção do país, eles a tudo se re cu sa vam
sob o pre tex to de que es ta mos no do mí nio da ban car ro ta. 

Para evi tar to dos es ses ma les, re sol vo, como dis se, dis sol ver uma 
as sem bléia que só po de rá acar re tar ain da ma i o res des gra ças. 
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Assu mo a res pon sa bi li da de da si tu a ção e pro me to go ver nar com 
a Cons ti tu i ção, que nos rege. 

Ga ran to a paz, a or dem e a ver da de das ins ti tu i ções re pu bli ca nas. 
Se rão res pe i ta dos to dos os com pro mis sos pe cu niá ri os do Esta do.
Se rão res pe i ta dos to dos os di re i tos ad qui ri dos, os atos e con tra tos

le gal men te ce le bra dos. 
To dos os tri bu na is fun ci o na rão para a exe cu ção das leis e sa tis fa ção 

do di re i to. 
Se rão al te ra das, mo di fi ca das e re vo ga das as leis que se opu se ram

ao in te res se e à se gu ran ça ge ral. 
Se rão de cre ta das e com ple ta das as re for mas ne ces sá ri as, as qua is 

fi ca rão de pen den tes de apro va ção do fu tu ro Con gres so.
O Exér ci to e a Arma da na ci o nal go za rão de to das as re ga li as e

van ta gens que as leis lhes as se gu ram e da que las que fo rem com pa tí ve is
com as re for mas que pre ten do de cre tar para me lhor afir mar o seu ele va do
pa pel de prin ci pa is man te ne do res da or dem e das ins ti tu i ções.

Um de cre to con vo ca rá opor tu na men te o novo Con gres so.
Bra si le i ros !
Eu, vos so leal e cons tan te ami go, faço este ape lo à vos sa von ta de

so be ra na, e con to que me aju de is a sal var as ins ti tu i ções re pu bli ca nas, úni cas
que po dem as se gu rar a gran de za e a fe li ci da de da nos sa cara pá tria.

Ma nu el De o do ro da Fon se ca, Pre si den te da Re pú bli ca.

Extra í do de Do cu men tos Par la men ta res. Câ ma ra do De pu ta dos. Cód. 320.98-1 D637.
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126.3 – MANIFESTO DO CONGRESSO NACIONAL EM
RESPOSTA AO ATO DE DEODORO DA FONSECA

 (4 NOVEMBRO 1891) 

O Con gres so Na ci o nal à na ção bra si le i ra: 

Oato, pelo qual o che fe do Esta do aca ba de dis sol ver o Con gres so 
Na ci o nal, con vo ca do para cons ti tu ir le gal men te a na ção e re por a 
vida pú bli ca nos seus le gí ti mos fun da men tos, pro mul gan do a

Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e as leis or gâ ni cas, que de vi am dela ema nar, é
um aten ta do de tal or dem, que não en con tra pa ra le lo na his tó ria das cri ses
vi o len tas por que pas sa ram ou tros po vos. 

No meio da mais pro fun da paz in ter na e ex ter na quan do de cre -
ta da a Cons ti tu i ção, os po de res pú bli cos por ela or ga ni za dos fun ci o na vam
re gu lar men te, sal vo as pe que nas di fi cul da des ine ren tes a todo o re gi me
novo; quan do o Con gres so Na ci o nal, em pe nha do se ri a men te no cum pri -
men to dos seus de ve res, co lo ca va-se aci ma dos res sen ti men tos na tu ra is,
que lhe de vi am ca u sar os atos ar bi trá ri os e in cons ti tu ci o na is e vi o len tos
ema na dos do po der exe cu ti vo com sin gu lar per ti ná cia, para sol ver os gran des
pro ble mas da vida pú bli ca já no úl ti mo es tá gio de seus tra ba lhos, é, sem
ca u sa ou mo ti vo al gum que o jus ti fi que, dis sol vi do vi o len ta men te pelo po der
exe cu ti vo, à mão ar ma da, cor tan do cri mi no sa men te a pa rá bo la pa cí fi ca da
trans for ma ção na ci o nal. 

Os mo ti vos ale ga dos no ma ni fes to, com que o po der des pó ti co
se di ri ge à na ção, além de ser um pro ces so ca lu ni o so, re ple to de in ver da des 
con tra os le gis la do res do país, re fle te em si as pre o cu pa ções in di vi du a is e
acer bas de que se acha pos su í do o che fe do Esta do. 

A na ção deve ter vis to nes se tris te do cu men to a pre sun ção or gu -
lho sa da su pre ma cia ab so lu ta e toda pes so al do che fe do Esta do so bre to dos 
os po de res pú bli cos. 

É as sim que, ten do ele con vo ca do a na ção para ge rir os seus
des ti nos, ato pre vis to pe los pró pri os de síg ni os da re vo lu ção de 15 de no vem -
bro, des co nhe ce des de logo as fa cul da des so be ra nas de que fora in ves ti do o 



Con gres so Na ci o nal, e le vou a mal, como ora ma ni fes ta nas ra zões que aca ba
de ex por ao país, que a Cons ti tu in te, no uso le gí ti mo de seu man da to, al te -
ras se a Cons ti tu i ção pro vi só ria que ofe re cia à con si de ra ção do Con gres so. 

A pre o cu pa ção a que alu di mos sa li en ta-se no tre cho des sa de -
plo rá vel peça po lí ti ca, em que o che fe de Esta do, des cen do do ní vel ele va do 
em que os acon te ci men tos o co lo ca ram, amar gu ra-se pela li ber da de que
as su mi ram os re pre sen tan tes da na ção de não su fra ga rem una ni me men te a
sua can di da tu ra ao lu gar efe ti vo de pre si den te da Re pú bli ca. 

As mais no bres re mi nis cên ci as da His tó ria fo ram re pu di a das por 
ele, in fe liz men te em pre sen ça de in te res ses de ca rá ter pes so al. 

Os dis sen ti men tos do Con gres so, aos olhos da mais vul gar cons -
ciên cia, no que toca à ele i ção do ho mem que ha via exer ci do a di ta du ra,
du ran te um lar go pe río do, jus ti fi cam-se pela pró pria po si ção que o des ti no
lhe dera. 

Bem lon ge de des co brir no pro ce di men to do Con gres so a mes -
qui nha in ten ção de ma goá-lo, fora o seu de ver en xer gar nes se es crú pu lo
dos re pre sen tan tes do povo o no bre re ca to de seus pró pri os atos, ób vi os e
ele va dos in te res ses. 

A sé rie de atos que se se gui ram à con vo ca ção do Con gres so que
aca ba de ser dis sol vi do, con tra a dis po si ção cons ti tu ci o nal que o de cla ra
ab so lu ta men te in dis so lú vel (art. 17, § 2º e art. 1º, § 4º, das dis po si ções tran -
si tó ri as) está lon ge de jus ti fi car a ou sa da pre ten são que se ar ro ga o po der
exe cu ti vo de achar-se den tro das atri bu i ções que lhe fo ram con fe ri das. 

Lon ge dis so, o Po der Exe cu ti vo, já de po is de pro mul ga da a Car ta
Cons ti tu ci o nal, e em pre sen ça de efe ti vo tra ba lho le gis la ti vo, jul gou-se no
di re i to de le gis lar, afron tan do e in va din do com o mais es tra nho de sem ba ra ço
as fa cul da des con fe ri das ex clu si va men te a um ou tro po der. 

É as sim que, em ple no do mí nio da le gis la tu ra atu al ora in ter rom -
pi da pelo gol pe de Esta do que aca ba de ras gar o man da to dos le gis la do res
em face da pró pria na ção, e pos ter gan do dis po si ção cons ti tu ci o nal ex pres -
sa, cri ou car gos pú bli cos de pri va ti va atri bu i ção do Con gres so, e, para não
ir mais lon ge, le gis lou, como a na ção in te i ra viu, so bre so ci e da des anô ni -
mas, le van do o seu de sem ba ra ço de, con tra pres cri ções de mo ral e do in te -
res se pú bli co, cri ar di re i to novo, con si de ran do lí ci to o que é de cla ra do cri -
mi no so pe las leis vi gen tes. 

O co mér cio e o país sa bem que este fato deu ca u sa à ba i xa de
nos sos fun dos nas pra ças es tran ge i ras. 

Nós, re pre sen tan tes da na ção, po re mos de par te o pro ces so já fe i to
na opi nião pú bli ca dos abu sos pra ti ca dos sob a res pon sa bi li da de ini lu dí vel
do pre si den te da Re pú bli ca. 

O tra ba lho de paz in ter na, para o qual sem dú vi da tem con cor ri do
pon de ro sa men te a for ça mo ral do Exér ci to, teve por si, além da cor di a li da de
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ex tre ma e da ín do le pa cí fi ca do povo bra si le i ro, os con se lhos e ad ver tên ci as
pa trió ti cas que ins pi ra va a me lin dro sa si tu a ção em que se acha o país. 

O Con gres so, di ri gin do-se à na ção nes te mo men to an gus ti o so
para ela, la men ta pro fun da men te as di ver gên ci as ha vi das en tre ele e o che -
fe do Esta do, aliás co nhe ci das de todo o país. 

É de ver, po rém, do Con gres so, res ta be le cer pe ran te o país a
ver da de dos fa tos. 

O Po der Exe cu ti vo, em vez que se cons ti tu ir em co la bo ra dor do
Con gres so, en tran do na obra de seus tra ba lhos com a cor di a li da de pró pria
de um fa tor efe ti vo, con for me a Cons ti tu i ção o pre vi ra, en cer rou-se em uma 
se pa ra ção ab so lu ta e rude, re cu san do-se a mi nis trar às co mis sões 

par la men ta res os da dos de que elas ca re ci am e que só o go ver no
po de ria for ne cer-lhes. 

Está no do mí nio pú bli co o fato as si na la do. 
Na di re ção dos tra ba lhos par la men ta res ja ma is in flu iu no pen sa -

men to do Con gres so a fal sa ar güi ção que lhe faz de pre ten der re no var
cos tu mes e pro ces sos in com pa tí ve is com o re gi me pre si den ci al. 

A cons ti tu i ção das me sas é ne gó cio da eco no mia in ter na das
câ ma ras e ato de sua ex clu si va com pe tên cia. 

O in ci den te que o ma ni fes to do pre si den te da Re pú bli ca pre ten de
ex plo rar em pro ve i to da in jus ta ar güi ção que fez ao Con gres so so bre a úl ti ma
or ga ni za ção da Mesa da Câ ma ra não tem a ex pres são po lí ti ca que se lhe
quer atri bu ir. 

Em todo o caso, se ria ir ri só rio pe ran te o sen so uni ver sal que se
dê um gol pe de Esta do, que afe ta, se não des trói pela base um re gi me in te i ro,
pelo fato de não ter en tre gue uma das ca sas do Con gres so, a di re ção de
seus tra ba lhos, a um in di ví duo da con fi an ça do che fe da na ção. 

Se me lhan te pre tex to, evi den te men te ri dí cu lo, vai en cher de pas mo
as na ções onde for lido o tris te e la men tá vel do cu men to que es ta mos no de ver
pe no so de re fu tar. 

A Câ ma ra, a que se re fe re es pe ci al men te o ma ni fes to do pre si -
den te da Re pú bli ca, nun ca foi fac ci o sa mas al ti va e dig na. 

Pro cu rou res guar dar a hon ra de seu man da to pe ran te as in va sões
do exe cu ti vo. 

Os que com pre en dem o re gi me pre si den ci al sa bem que a in de -
pen dên cia do po der exe cu ti vo não ex clui a crí ti ca e a fis ca li za ção de seus
atos pelo Con gres so. 

A di ver gên cia es sen ci al e in trín se ca dos dois sis te mas, sabe-o
qual quer, está em que no re gi me par la men tar os mi nis tros são co mis sá ri os
do Par la men to, ao pas so que no re gi me pre si den ci al são sim ples ór gãos do
pre si den te. 
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Isto, po rém, não quer di zer que, nes te úl ti mo sis te ma, não as sis ta 
às câ ma ras o di re i to de crí ti ca e cen su ra so bre os atos do go ver no. 

Essa ar güi ção [ile gí vel] que la bo ra so bre a ín do le e o me ca nis mo
do mes mo re gi me. 

Os pro je tos ou atos a que o ma ni fes to cha ma ca su ís ti cos e para o
fim de anu lar con ces sões fe i tas, eram me di das re pa ra do ras do cré di to
pú bli co vul ne ra do con tra a lei por atos do go ver no. 

Os cla mo res da opi nião, que ar güia tais atos, re per cu ti am no seio 
do Con gres so so li ci tan do de sua par te me di das le gis la ti vas que es tan cas sem
uma ver da de i ra tor ren te de abu sos. 

Estes con tra tos, su je i tos ao exa me das câ ma ras, eram ra di cal men -
te nu los pela fal ta de po der e com pe tên cia das au to ri da des que os fi ze ram. 

É des sa ori gem e não da crí ti ca par la men tar que pro vém a fal ta
de pres tí gio do go ver no, a que o ma ni fes to alu de. É as som bro so que, en tre
os mo ti vos do gol pe de Esta do, se ouse ale gar a pre o cu pa ção do Con gres so
em pro ver a or ga ni za ção mu ni ci pal, quan do é cer to que a atu al ad mi nis tra ção, 
que me re ce o apo io per ti naz e in ven cí vel do Po der Exe cu ti vo, tem sido
ob je to de ver da de i ras exi gên ci as da par te da opi nião pú bli ca que pre ci sa -
men te aguar da va esta me di da le gis la ti va como um ter mo a seus ma les. 

O Con gres so achou-se em pre sen ça de um tra ba lho de or ga ni za ção 
ur gen te. 

O pre si den te da Re pú bli ca ar güi o pro je to de lei so bre os cri mes
de res pon sa bi li da de do che fe do Esta do de ter sido ini ci a do às pres sas e de
afo ga di lho, bem como de fal so, quan to aos prin cí pi os da ciên cia cri mi nal e
odi o so por que vi sa va à pes soa do atu al che fe do Go ver no. 

De i xan do de par te a apre ci a ção da su pos ta ofen sa a prin cí pi os
de di re i to que o ma ni fes to não diz qua is se jam, con vém cha mar a aten ção
do país para a obri ga ção que ao Con gres so in cum bia de ela bo rar aque la lei
den tro da pri me i ra ses são da fu tu ra le gis la tu ra, como ex pres sa men te de ter -
mi na o ar ti go 54 da Cons ti tu i ção. 

Se não fora a pre o cu pa ção pes so al que o acom pa nha com a fa ta -
li da de de um tem pe ra men to, o atu al pre si den te da Re pú bli ca, que aca ba de
ras gar suas ves tes cons ti tu ci o na is para as su mir o pa pel de um di ta dor vul gar,
com cer te za não te ria vis to no cum pri men to des se de ver ri go ro so uma
agres são pre me di ta da dos le gis la do res con tra si. 

O ca rá ter das leis é se rem im pes so a is. 
É ver da de i ra men te es pan to sa a ar güi ção que faz ao Con gres so o

ma ni fes to do di ta dor, por ter pro cu ra do pro ver de re mé dio efi caz o dé fi cit
co los sal que se en con tra nos or ça men tos do país. 

Sabe a na ção, e é isto ele men tar, que só há dois pro ces sos eco nô -
mi cos para res ta be le cer o equi lí brio das fi nan ças pú bli cas: o au men to da
re ce i ta ou a re du ção da des pe sa. 
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É ca lu ni ar os fa tos pre ten der que o Con gres so pu des se res ta be le cer
o equi lí brio dos or ça men tos no atu al mo men to sem a re du ção das des pe sas
pú bli cas. 

O ma ni fes to não se en car re gou de di zer qua is os ser vi ços que fo ram
de sor ga ni za dos e alu de às le ga ções que fo ram ane xa das ou su pri mi das, en tre
as qua is men ci o na a da San ta Sé. 

Se jam qua is fo rem os in te res ses que se li gam às re la ções in ter na -
ci o na is, é ver da de que país al gum de i xa de obe de cer, an tes de tudo, na
ma nu ten ção dos car gos, à si tu a ção de suas ren das. 

O Con gres so não se ins pi rou, como ca lu ni o sa men te diz o ma ni -
fes to, na per se gui ção à igre ja. 

O ar gu men to evi den te men te visa in dis por os atu a is le gis la do res
com o sen ti men to re li gi o so da na ção: não o con se gui rá. 

A par te do ma ni fes to que se re fe re ao es ta do das fi nan ças é
ver da de i ra men te in fe liz. 

Pá gi na ar ran ca da dos de ba tes in te res se i ros da Bol sa, este pon to
re fle te em si a re pro du ção de exi gên ci as ina ce i tá ve is que fo ram ex clu í das
pelo Con gres so com o apla u so ca lo ro so da me lhor opi nião no as sun to. 

Os de ba tes ha vi dos no seio das duas Câ ma ras e a dis cus são
pa ra le la da im pren sa in sus pe i ta, em que a opi nião do atu al go ver no foi
com ple ta men te ba ti da, de vem ter es cla re ci do o es pí ri to pú bli co de modo a
tor nar inú til a sua re pro du ção. 

Che ga mos ao mo men to em que é pre ci so en ca rar um pro ble ma
de li ca do e di fí cil, a que alu de o ma ni fes to do di ta dor. 

O Con gres so não se de sa per ce beu da cor ren te re a to ra que se for ma 
em tor no da Re pú bli ca, im pul si o na da pre ci sa men te pe los er ros do go ver no; 
mas o re mé dio efi caz e pron to está no res pe i to às ins ti tu i ções, na guar da
dos prin cí pi os e na ob ser vân cia da Cons ti tu i ção e das leis. 

Sem isso toda a po lí ti ca é ar ti fi ci al e fal sa. 
O que o bom sen so acon se lha é que, an tes de se re cor rer às me di das

ex tre mas e aos gol pes de sa ti na dos, os go ver nos pre ca vi dos e sé ri os pro cu rem
no bi li tar o re gi me que re pre sen tam pela sin ce ra apli ca ção da lei e por um
se ve ro re gi me de mo ra li da de. 

São es tas lar gas bre chas por onde pe ne tram os ini mi gos das ins -
ti tu i ções re pu bli ca nas. 

Entre os la men tá ve is ale i ves le van ta dos con tra o Con gres so, está
pre ten di do obs tá cu lo à re pres são de qual quer mo vi men to res ta u ra dor. 

É as som bro so! 
O Go ver no ti nha ra zão de sa ber, nós o afir ma mos, que, na fi gu -

ra da hi pó te se, o Con gres so in te i ro es ta ria de seu lado. 
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De ma is, bas ta olhar os fa tos que ates tam a ati tu de da Câ ma ra
nas ten ta ti vas de le va rem-na a con tem pla ções in dis cre tas no sen ti do da
ar güi ção fe i ta, para en con trar o evi den te des men ti do; a mo ção so bre o re gres so
im pe ri al re pe li da in li mi ne e sem de ba te pela Câ ma ra, ates ta de modo elo -
qüen te e sua jus ta sus ce ti bi li da de e o seu zelo pe los des ti nos da Re pú bli ca. 

Estra nha co ra gem que vai até a afron ta da evi dên cia dos fa tos
ates ta dos pe los ana is le gis la ti vos! 

Há um tó pi co do ma ni fes to que o Con gres so con fran ge-se em to mar 
em con si de ra ção, tal é a mes qui nhez e a fal si da de da ar güi ção que lhe é fe i ta e
que ja ma is de via fi gu rar em do cu men to que, se é des ti na do a dis si mu lar
um ato de evi den te ti ra nia, não de ve ra con tu do com pa re cer aos olhos do
mun do ci vi li za do com um cu nho re lap so de um re ba i xa men to na ci o nal. 

Esse tó pi co é aque le em que re bus can do as di fa ma ções pró pri as
da ba i xa im pren sa, acu sa-se o Con gres so de ter-se pre o cu pa do so men te de
fa zer a lei de seu sub sí dio. 

Essa acu sa ção inep ta, além de ser mais um des co nhe ci men to do
pre ce i to cons ti tu ci o nal, aliás in ter pre ta do e exe cu ta do pelo pró prio go ver no, é
uma fal si da de con tra a evi dên cia dos fa tos. 

A ques tão é sim ples e é esta: dan do cum pri men to ao pre ce i to
cons ti tu ci o nal so bre o sub sí dio, o Con gres so de cre tou a lei res pec ti va,
man dan do igua lá-lo em ob ser vân cia da dis po si ção ex pres sa da lei. 

Não dis se o Con gres so se o ni ve la men to de cre ta do era para mais 
ou para me nos. 

Inter pre tan do a dis po si ção le gis la ti va o fato é este: o go ver no
igua lou os ven ci men tos dos de pu ta dos aos dos se na do res. 

Como, pois, ago ra se in sur ge con tra seu pró prio ato e pre ten de
im pu tá-la ao Con gres so, que com cer te za o não pra ti cou? 

O fim da di ta du ra é ma ni fes to: pro cu ra re ba i xar aos olhos da na ção 
os sen ti men tos do Con gres so, aba ter o ní vel mo ral de sua au to ri da de e por
esse modo des pres ti giá-lo pe ran te o país. 

Se me lhan te in cre pa ção co bre de ver da de i ra tris te za o Con gres so
que vê com o mais pro fun do pe sar, pela pri me i ra vez em sua pá tria, em
uma épo ca que de ve rá ser a da re ge ne ra ção dos cos tu mes pú bli cos, agi tar-se,
como fun da men to de um gol pe de Esta do, as sun to de tão ba i xo ní vel. 

Há um erro gra ve da par te do atu al di ta dor: ele não acre di ta nas
res sur re i ções da His tó ria. 

Qu al quer que seja o aba ti men to em que se jul gue ter ca í do o
es pí ri to des ta na ção, é ilu só rio su por que ela haja es que ci do para sem pre os
he rói cos tes te mu nhos de sua an ti ga vi ri li da de. 

Nós, mem bros do Con gres so, di ri gi mo-nos al ti va men te aos nos sos
con ci da dãos a fim de, nes te mo men to an gus ti o so para nos sa pá tria, di zer-lhes
que não re co nhe ce mos de modo al gum o aten ta do que aca ba de ser pra ti ca do
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con tra seus di re i tos so be ra nos e que, se pu des se con su mar-se à face do país
e do Mun do, se ria o per pé tuo opró brio des ta na ção. 

Ne nhum povo con quis ta e man tém a li ber da de sem gran de sa cri -
fí cio. 

É esta a li ção da His tó ria. 
Rio de Ja ne i ro, 4 de no vem bro de 1891. – Pru den te José de Mo ra is

Bar ros, vice-pre si den te do Se na do, se na dor pelo Esta do de São Pa u lo –
Ber nar di no de Cam pos, pre si den te da Câ ma ra, de pu ta do pelo Esta do de São
Pa u lo – Ma nu el Fran cis co Ma cha do, se na dor pelo Ama zo nas – Vir gí lio Clí ma co
Da má sio, se na dor pela Ba hia – Ma nu el Be zer ra de Albu quer que Jú ni or, se na dor 
pelo Ce a rá – Edu ar do Wan den kolk, se na dor pelo Dis tri to Fe de ral – Jo a quim
Sal da nha Ma ri nho, idem – Do min gos Vi cen te Gon çal ves de Sou sa, se na dor pelo
Espí ri to San to – Gil Di nis Gou lart, idem – José Ce sá rio de Mi ran da Mon te i ro de
Bar ros, idem – João Pe dro Bel fort Vi e i ra, se na dor pelo Ma ra nhão – Fran cis co
Ma nu el da Cu nha Jú ni or, se na dor pelo Ma ra nhão – José Se cun di no Lo pes de
Go men so ro, idem – Antô nio Pi nhe i ro Gu e des, se na dor por Mato Gros so – Jo a quim 
Fe lí cio dos San tos, se na dor por Mi nas Ge ra is – Amé ri co Lobo Pe re i ra, idem –
Ma nu el de Melo Car do so Ba ra ta, se na dor pelo Pará – José Pe re i ra dos San tos
Andra de , se na dor pelo Pa ra ná – José Hi gi no Du ar te Pe re i ra, se na dor por
Per nam bu co – José Ber nar do de Me de i ros , se na dor pelo Rio Gran de do Nor te
– Jo a quim Antô nio da Cruz, se na dor pelo Pi a uí – Ama ro Ca val can ti, idem –
Antô nio Jus ti a no Este ves Jú ni or, se na dor por San ta Ca ta ri na – Jo a quim Mur ti nho,
se na dor por Mato Gros so – Ma nu el Fer raz de Cam pos Sa les, se na dor por São
Pa u lo – José Luís Co e lho Cam pos, se na dor por Ser gi pe – Fran cis co de Pa u la Le i te
Oi ti ci ca, de pu ta do por Ala go as – Ga bi no Be sou ro, idem – Ma nu el Uchoa
Ro dri gues, Ama zo nas – Ma nu el Iná cio Bel fort Vi e i ra, idem – José Au gus to de
Fre i tas, Ba hia – Aris ti des Cé sar Spin do la Zama, idem – Se ve ri no dos San tos Vi e i ra,
idem – Fran cis co dos San tos Pe re i ra, idem – Cus tó dio José de Melo, idem – Fran cis co
de Pa u la Oli ve i ra Gu i ma rães, idem – Anfi ló fio Bo te lho Fre i re de Car va lho, idem – 
Di o ní sio Evan ge lis ta de Cas tro Cer que i ra, idem – Se bas tião Lan dul fo da Ro cha
Me dra do, idem – Ale xan dre José Bar bo sa Lima, de pu ta do pelo Ce a rá – José
Fre i re Be zer ril Fon te ne le, idem – João Lo pes Fer re i ra Fi lho, idem – Fre de ri co
Au gus to Bor ges, idem – José Be vi lá qua, de pu ta do pelo Ce a rá – João Ba tis ta de
Sam pa io Fer raz, Dis tri to Fe de ral – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo, idem – Fran cis co
Fur quim Wer neck de Alme i da, idem – José Au gus to Vi nha is, idem – To más
Del fi no dos San tos, idem – Con de de Fi gue i re do, idem – José de M. Car va lho Mu niz
Fre i re, Espí ri to San to – Antô nio Bor ges de Ata í de Jú ni or, idem – José Le o pol do de 
Bu lhões Jar dim, de pu ta do por Go iás – Ca se mi ro Dias Vi e i ra Jú ni or, de pu ta do
pelo Ma ra nhão – José Ro dri gues Fer nan des, idem – Antô nio Olin to dos San tos
Pi res , de pu ta do por Mi nas Ge ra is – João das Cha gas Lo ba to, idem – Amé ri co
Go mes Ri be i ro da Luz, idem – Po li car po Ro dri gues Vi ot ti, idem – Antô nio Du tra
Ni cá cio, idem – Fran cis co Cor re ia Fer re i ra Ra be lo, idem – Astol fo Pio da Sil va
Pin to, idem – Aris ti des de Ara ú jo Maia, idem – Car los Jus ti ni a no das Cha gas,
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idem – Ce sá rio Mota Jú ni or, idem – Fran cis co Gli cé rio, de pu ta do por São Pa u lo –
Ma nu el de Mo ra is Bar ros, idem – Do min gos Cor re ia de Mo ra is, idem – Adol fo
Afon so da Sil va Gor do, idem – Jo a quim de Sou sa Mur sa, idem – Pa u li no Car los
de Arru da Bo te lho, idem – Fran cis co de Pa u la Ro dri gues Alves, idem – Car los
Au gus to Gar cia Fer re i ra, idem – Alfre do Ellis, idem – Antô nio José da Cos ta
Jú ni or, Mi nas Ge ra is – José Luís de Alme i da No gue i ra, idem – Ivo do Pra do
Mon te Pi res da Fran ca, de pu ta do por Ser gi pe – Ma nu el Pres ci li a no de Oli ve i ra
Va la dão , idem – Fe lis be lo Fir mo de Oli ve i ra Fre i re, idem – Le an dro Ri be i ro de
Si que i ra Ma ci el, idem – Jo a quim Gon çal ves Ra mos, de pu ta do por Mi nas Ge ra is 
– Fran cis co de Pa u la Ama ral, idem – José da Cos ta Ma cha do e Sou sa, idem –
Do min gos da Sil va Por to, idem – João Antô nio de Ave lar, idem – Cons tan ti no
Luís Pa le ta, idem – José Jo a quim Fer re i ra Ra be lo, idem – José Car los Fer re i ra
Pi res, idem – José Te i xe i ra da Mata Ba ce lar, de pu ta do pelo Pará – Ino cên cio
Ser ze de lo Cor re ia, idem – Ra i mun do Nina Ri be i ro, idem – João Ba tis ta de Sá
Andra de, de pu ta do pela Pa ra í ba – Be lar mi no Au gus to de Men don ça Lobo,
de pu ta do pelo Pa ra ná – Mar ci a no Au gus to Bo te lho de Ma ga lhães, idem – Edu ar do 
Men des Gon çal ves, idem – Jo a quim José de Alme i da Per nam bu co, de pu ta do por
Per nam bu co – Ra i mun do Car ne i ro de Sou sa Ban de i ra, idem – Aní bal Fal cão,
idem – José Vi cen te Me i ra Vas con ce los, idem – Antô nio Alves Pe re i ra de Lira,
idem – Vi cen te Antô nio do Espí ri to San to, idem – Be lar mi no Car ne i ro, idem –
Vi to ri no Ri be i ro Car ne i ro Mon te i ro, de pu ta do pelo Rio Gran de do Sul – Antão
Gon çal ves de Fa ria, idem – Antô nio Au gus to Bor ges de Me de i ros, idem – Alci des
de Men don ça Lima, idem – De mé trio Nu nes Ri be i ro, idem – Ale xan dre Cas si a no
do Nas ci men to, idem – Nilo Pe ça nha, de pu ta do pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro
– Urba no Mar con des dos San tos Ma cha do, idem – Vir gí lio de Andra de Pes soa,
idem – João Ba tis ta da Mota, idem – Alcin do Gu a na ba ra, idem – Éri co M. da
Gama  Co e lho, idem. 

Extra í do de MELO, Cust ódio José de. O Go ver no Pro vi só rio e a Re vo lu ção de 1893. 1 ed., Tomo I.
São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Por to Ale gre. Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal. 1938. Págs. 72–83. 
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126.4 – DECRETO Nº 677 – CONVOCA O CONGRESSO
NACIONAL PARA O DIA 3 DE MAIO DE 1892, DESIGNA

A ELEIÇÃO GERAL PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO
ANTECEDENTE E INDICA OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO

QUE DEVEM SER REVISTOS (21 NOVEMBRO 1891)

Opre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, ten do em
aten ção o que fi cou ex pos to no ma ni fes to de 3 do cor ren te mês e
o so le ne com pro mis so con tra í do no art. 5º do de cre to nº 641 da

mes ma data re la ti va men te às emen das à Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro
úl ti mo e que de ve ri am ser in di ca das no ato de con vo car-se a na ção para ele ger 
no vos re pre sen tan tes; e Con si de ran do que a de sar mo nia dos Po de res Cons -
ti tu ci o na is ori gi nou-se, em gran de par te, de pres su por-se que o art. 35 da
mes ma Cons ti tu i ção con ce dia fa cul da de am pla ao Con gres so para in ter vir
tan to no Exe cu ti vo como no Ju di ciá rio e até nu li fi car atos de mera ad mi nis -
tra ção, sem em bar go das des clas si fi ca ções ali ex pres sa men te de fi ni das;

Con si de ran do que por esse mes mo mo ti vo ain da é in dis pen sá vel 
es cla re cer o dis pos to no art. 40 quan to à épo ca em que o veto pre si den ci al
deve ser sub me ti do à dis cus são no Con gres so;

Con si de ran do, ou tros sim, que os arts. 17, §1º e 29, 1ª par te, con têm
dis po si ção pe ri go sa e con ver sí vel em ele men to dis sol ven te da que la har mo nia
e mes mo se di ci o so, des de que au to ri za pror ro ga ções e adi a men tos ili mi ta dos,
ao mes mo tem po que não per mi te ao Se na do ini ci ar a me di da quan do a
Câ ma ra pre ten da re a li zar o obs tru ci o nis mo;

Con si de ran do mais o in con ve ni en te de to lher-se ao Exe cu ti vo a
uti li za ção de ap ti dões de alto va lor atra í das ao exer cí cio de fun ções le gis la ti vas 
e que po dem tor nar-se in dis pen sá ve is ao an da men to dos ne gó ci os pú bli cos,
indo pres tar o seu con tin gen te em co mis sões im por tan tes (art. 23, § 2º);

Con si de ran do ain da a des van ta gem da exa ge ra da pro por ci o na li -
da de en tre a po pu la ção e a re pre sen ta ção, fir ma da no art. 28;

Con si de ran do, fi nal men te, a ne ces si da de de de cla rar como se rão 
ga ran ti dos, de acor do com a pró pria Cons ti tu i ção, os di re i tos ad qui ri dos no 



que toca ao uso de con de co ra ções e dis tin ções ori un das de ser vi ços pres ta dos
à na ção e an te ri or men te re co nhe ci dos;

De cre ta:

Art. 1º É con vo ca do o Con gres so Na ci o nal para o dia 3 de maio
do mes mo ano pró xi mo, re a li zan do-se a ele i ção ge ral no dia 29 de fe ve re i ro
an te ce den te.

Art. 2º As dis po si ções da Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro úl ti mo,
que, na for ma do art. 4º do de cre to nº 641 de 3 do cor ren te mês, de vem ser
re vis tas pelo Con gres so ele i to, são as con ti das nos arts. 17, § 1º, 23, úl ti ma
par te, 28, 29, 35, 40 e 72, § 2º.

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
O mi nis tro de Esta do dos Ne gó ci os do Inte ri or o faça exe cu tar.
Ca pi tal Fe de ral, 21 de no vem bro de 1891, 3º da Re pú bli ca.

Ma nu el De o do ro da Fon se ca.

Extra í do da Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1891. Rio de Ja ne i ro:
Impren sa Na ci o nal. 1892.  V. 2. pt. 2. Pág. 752.
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126.5 – RENÚNCIA DE DEODORO DA FONSECA
 (23 NOVEMBRO 1891) 

O ge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, pre si den te da
Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, 

Aten den do ao in te res se da na ção, re sol ve de sig nar nas mãos de
seu subs ti tu to le gal o car go de pre si den te da Re pú bli ca. 
Ca pi tal fe de ral, em vin te e três de no vem bro de 1891. – Ma nu el

De o do ro da Fon se ca – Fran cis co de Alen car Ara ri pe. 

Extra í do do Arqui vo Na ci o nal do Rio de Ja ne i ro. Co fre. Cód. 981.
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127
MANIFESTO DE FLORIANO PEIXOTO AO PAÍS

ASSUMINDO O GOVERNO (23 NOVEMBRO 1891) 

Tendo as su mi do o go ver no do es ta do nos ter mos da Cons ti tu i ção e por
con vi te do ge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca, que es pon ta ne a -
men te re sig nou o po der na ma nhã de 23 des te mês, cum pre-me ex por

ao país o pen sa men to ge ral que me há de ins pi rar na ad mi nis tra ção pú bli ca. 
São co nhe ci dos os fa tos que se re a li za ram nes ta ci da de e no seu

por to du ran te a no i te de 22 e na ma nhã do dia se guin te, pre ce di dos de le van -
ta men to do he rói co Esta do do Rio Gran de do Sul, e ati tu de fran ca men te hos til
do Esta do do Pará. A Arma da, gran de par te do Exér ci to e ci da dãos de di ver -
sas clas ses pro mo ve ram pe las ar mas o res ta be le ci men to da Cons ti tu i ção e das
leis sus pen sas pelo de cre to de 3 des te mês, que dis sol veu o Con gres so Na ci o -
nal. A His tó ria re gis tra rá esse fe i to cí vi co das clas ses ar ma das do país em prol
da lei, que não pode ser subs ti tu í da pela for ça; mas ela re gis tra rá igual men te o
ato de ab ne ga ção e pa tri o tis mo do ge ne ra lís si mo Ma nu el De o do ro da Fon se ca
re sig nan do o po der a fim de pou par a luta en tre ir mãos, o der ra ma men to de
san gue de bra si le i ros, o cho que en tre os seus com pa nhe i ros de ar mas, fa to res
glo ri o sos do imor tal mo vi men to de 15 de no vem bro, des ti na dos a de fen der,
uni dos, a hon ra na ci o nal e a in te gri da de da pá tria con tra o es tran ge i ro e a de -
fen der e ga ran tir a or dem e as ins ti tu i ções re pu bli ca nas no in te ri or do país. 

Esses acon te ci men tos que não têm mu i tos mo de los nos ana is da
hu ma ni da de e dos qua is po de mos nos glo ri ar, como jus ta men te nos glo ri a mos 
das duas re vo lu ções pa cí fi cas que ope ra ram pela Re pú bli ca a trans for ma ção
de todo nos so di re i to po lí ti co e pela abo li ção do ele men to ser vil, a trans for -
ma ção do tra ba lho na ci o nal ates ta rão aos vin dou ros o amor do povo, da
Ma ri nha e do Exér ci to pe las li ber da des cons ti tu ci o na is, que for mam e
eno bre cem a vida das na ções mo der nas. 

O pen sa men to da re vo lu ção de 23 do cor ren te, que de ter mi nou a 
re nún cia do ge ne ra lís si mo De o do ro da Fon se ca, foi o res ta be le ci men to da lei. 

Man ter a in vi o la bi li da de da lei, que é ain da mais ne ces sá ria nas so -
ci e da des de mo crá ti cas, como um fre io às pa i xões, do que mes mo nos go ver nos 



ab so lu tos pe las tra di ções de obe diên cia pes so al, que os cons ti tu em, será para
mim e meu go ver no sa cra tís si mo em pe nho, como sê-lo-á res pe i tar a von ta de
na ci o nal e a dos es ta dos em suas li vres ma ni fes ta ções sob o re gi me fe de ral. Em 
res pe i to, pois, à lei fun da men tal e con cre ti zan do o pen sa men to da re vo lu ção
tri un fan te, cum pro o de ver de con si de rar nulo o ato de 3 des te mês, pelo qual
foi dis sol vi do o Con gres so Na ci o nal, le van tar o es ta do de sí tio nes ta ca pi tal e
em Ni te rói e res ta be le cer to dos os di re i tos e ga ran ti as cons ti tu ci o na is. 

A ad mi nis tra ção da fa zen da pú bli ca com a mais se ve ra eco no -
mia e a ma i or fis ca li za ção no em pre go da ren da do es ta do será uma das mi -
nhas ma i o res pre o cu pa ções. Po vos no vos e obe ra dos de dí vi das nun ca fo ram
po vos fe li zes, e nada au men ta mais as dí vi das dos es ta dos do que as des pe -
sas sem pro por ção com os re cur sos eco nô mi cos da na ção, com as for ças vi -
vas do tra ba lho, das in dús tri as e do co mér cio, o que pro duz o de se qui lí -
brio dos or ça men tos, o mal-es tar so ci al, a mi sé ria. Espe ro que, fis ca li za da e
eco no mi za da a fa zen da pú bli ca, man ti da a or dem no país, a paz com as
na ções es tran ge i ras sem que bra da nos sa hon ra e dos nos sos di re i tos, ani -
ma do o tra ba lho agrí co la e in dus tri al e re or ga ni za ndo o re gi me ban cá rio, os 
abun dan tes re cur sos do nos so solo va lo ri za rão pro gres si va men te o nos so
meio cir cu lan te, de pre ci a do para as per mu tas in ter na ci o na is, e for ti fi ca rão o
nos so cré di to no in te ri or e no ex te ri or. 

No go ver no do es ta do, que foi-me con fe ri do pela Cons ti tu i ção, con -
fio na re ti dão de sua cons ciên cia para pro mo ver o bem da pá tria. Da con fi an ça
do povo, do Exér ci to e da Ma ri nha es pe ro não des me re cer. Das For ças de ter ra e 
mar co nhe ço o va lor re al ça do pela dis ci pli na e pelo res pe i to aos di re i tos da so ci e -
da de ci vil. Admi rei e ad mi ro os meus bons com pa nhe i ros na guer ra e na paz. 

A co ra gem e a cons tân cia que mos tra ram nos com ba tes se trans -
for ma ram nos anos de paz, que te mos fru í do, no amor da li ber da de e da
Re pú bli ca, que com o povo fun da ram e com ele que rem man ter e con so li dar. 
O povo que sabe e quer ser li vre, deve igual men te res pe i tar a or dem, pri me i ra
con di ção da li ber da de e da ri que za. 

Na gran di o sa ofi ci na em que se tra ba lha no pro gres so da pá tria
não há ven ci dos nem ven ce do res, gran des ou pe que nos. São to dos ope rá ri os
de uma obra co mum. A essa obra de di ca rei todo o meu es for ço; para esse
tra ba lho peço e es pe ro o con cur so de to dos os bra si le i ros. 

São es tes os in tu i tos que me do mi nam, o que jul guei de ver ex por 
ao país. 

Ca pi tal fe de ral, 23 de no vem bro de 1891. 
Flo ri a no Pe i xo to 

Extra í do de PEIXOTO, Artur Vi e i ra, e CAMEU, Fran co li no. Flo ri a no Pe i xo to: Vida e Go ver no.
Pág. 72-3.
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128
ESTABELECIMENTO DO PROCESSO PARA AS ELEIÇÕES

FEDERAIS – LEI Nº 35 (26 JANEIRO 1892) 

O vice-pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a lei
se guin te:

TÍTULO I

CAPÍTULO I

Dos Ele i to res

Art. 1º São ele i to res os ci da dãos bra si le i ros, ma i o res de 21 anos, já
qua li fi ca dos e alis ta dos con for me lei an te ri or ou que se alis ta rem na 
for ma des ta lei. 
§ 1º São ci da dãos bra si le i ros: 
1º) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -

din do este a ser vi ço de sua na ção; 
2º) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,

nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca; 
3º) os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ver em ou tro país ao ser vi ço 

da Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se; 
4º) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil a 15 de no vem bro

de 1889, não de cla ra ram, den tro de seis me ses de po is de ter en tra do em vi gor
a Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem; 

5º) os es tran ge i ros que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ra, ou ti ve rem fi lhos bra si le i ros, con tan to que re si dam
no Bra sil, sal vo se ma ni fes ta rem a in ten são de não mu dar de na ci o na li da de;

6º) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos. 



§ 2º os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem ou per dem 
nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos. 

1º) Sus pen dem-se: 
a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral; 
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos. 

2º) Per dem-se: 

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro; 
b) por ace i ta ção de em pre go ou pen são de go ver no es tran ge i ro,

sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral; 
c) por ale ga ção de cren ça re li gi o sa com o fim de isen tar-se de

qual quer ônus im pos to por lei aos ci da dãos; 
d) por ace i ta ção de con de co ra ções ou tí tu los no bi liár qui cos es tran -

ge i ros. 
§ 3º Não po dem alis tar-se ele i to res: 
1º) os men di gos; 
2º) os anal fa be tos; 
3º) as pra ças de prêt, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res

de en si no su pe ri or; 
4º) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções

ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên cia,
re gra ou es ta tu to que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al. 

CAPÍTULO II

Do Alis ta men to

Art. 2º O alis ta men to dos ele i to res será pre pa ra do por co mis sões
sec ci o na is, e de fi ni ti va men te or ga ni za do em cada mu ni cí pio por uma
co mis são mu ni ci pal. 

Art. 3º No dia 5 de abril de cada ano, os mem bros do go ver no
mu ni ci pal (Câ ma ra, Inten dên cia ou Con se lho), e os seus ime di a tos em vo tos,
em nú me ro igual, pre ce de rão à di vi são do mu ni cí pio em se ções, em nú me ro
nun ca in fe ri or a qua tro, e à ele i ção de cin co mem bros efe ti vos e dois su plen tes, 
es co lhi dos de en tre os ele i to res do mu ni cí pio, os qua is for ma rão cada uma
das co mis sões en car re ga das do alis ta men to na res pec ti va se ção. 

Na fal ta de nú me ro igual de ime di a tos vo tos aos mem bros do
go ver no mu ni ci pal, ser vi rão os que exis ti rem, e, na fal ta ab so lu ta de ime di a -
tos, a di vi são do mu ni cí pio em sec ções e a ele i ção das co mis sões sec ci o na is
se rão fe i tas so men te pe los mem bros do go ver no mu ni ci pal. 

Art. 4º Dez dias an tes do de sig na do no art. 3º, o pre si den te do
go ver no mu ni ci pal, e, na fal ta, o subs ti tu to le gal, man da rá afi xar edi tal nos
lu ga res mais pú bli cos e re pro du zi-lo na im pren sa, se hou ver, con vi dan do
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os mem bros do mes mo go ver no e seus ime di a tos em vo tos, em nú me ro
igual, a com pa re cer, no dia e hora de cla ra dos nes ta lei, na sala das se ções
do go ver no mu ni ci pal para o fim de pro ce der à di vi são do mu ni cí pio em se -
ções e à ele i ção das co mis sões de alis ta men to. 

Art. 5º Re u ni dos no re fe ri do dia, os mem bros do go ver no mu ni -
ci pal e seus ime di a tos pro ce de rão à di vi são do ter ri tó rio do mu ni cí pio em
se ções e de sig na rão lu gar para a ins ta la ção das co mis sões, de ven do to das as 
de li be ra ções se to ma das por ma i o ria re la ti va de vo tos, ten do o pre si den te o
voto de qua li da de em caso de em pa te. 

Art. 6º Re a li za da a di vi são das se ções, pro ce der-se-á à ele i ção
das co mis sões de alis ta men to, vo tan do cada um dos mem bros pre sen tes, em
lis ta aber ta e as si na da, em qua tro no mes es co lhi dos de en tre os ele i to res
do mu ni cí pio, con for me o alis ta men to ul ti ma men te fe i to. 

§ 1º Se rão de cla ra dos mem bros efe ti vos das co mis sões o 1º, 2º, 3º, 
5º e 6º mais vo ta dos, e su plen tes o 4º, 7º e 8º, de ci din do a sor te em caso de
em pa te. 

§ 2º Con clu í do o tra ba lho de di vi são do mu ni cí pio e da ele i ção
das co mis sões, la vrar-se-á uma ata, que as si na rão to dos os pre sen tes, no
pró prio li vro das se ções or di ná ri as do go ver no mu ni ci pal. 

§ 3º A di vi são do mu ni cí pio em se ções e a ele i ção de que tra tam
este e os ar ti gos an te ce den tes, se pro ce de rão, ain da que não es te ja com ple to 
o nú me ro dos ci da dãos con vo ca dos, con tan to que se achem pre sen tes pelo
me nos cin co. 

Na fal ta des te nú me ro, os pre sen tes con vi da rão tan tos ele i to res
quan tos se jam pre ci sos para com ple tá-lo. 

Art. 7º As co mis sões de alis ta men to se re u ni rão no dia 21 de
abril, e da rão co me ço a seus tra ba lhos. 

Art. 8º Re u ni dos os mem bros da co mis são, pro ce de rão à ele i ção
de pre si den te e se cre tá rio e em se gui da, fará aque le pu bli car pela im pren sa, 
e, em fal ta des ta, afi xar, no lu gar mais pú bli co, um edi tal, em que de cla ra rá
que vai ter lu gar o alis ta men to dos ele i to res, e que são con vi da dos os ci da dãos 
que se acha rem nas con di ções da lei a apre sen tar-se pe ran te a co mis são ou
en vi ar os seus re que ri men tos de vi da men te ins tru í dos, dos qua is se dará
re ci bo. 

§ 1º Qu an do o pre si den te da Co mis são de i xar, por qual quer
mo ti vo, de fa zer a pu bli ca ção do re fe ri do edi tal, qual quer dos mem bros da
co mis são po de rá fazê-la e bem as sim os ci da dãos que se acha rem nas con di ções 
le ga is po de rão, in de pen den te da pu bli ca ção do edi tal, apre sen tar os seus
re que ri men tos des de o dia da ins ta la ção da co mis são. 

§ 2º No caso de fal ta ou im pe di men to do pre si den te da co mis são, 
será ele subs ti tu í do por aque le de en tre os mem bros efe ti vos que en tão for
ele i to. No caso de em pa te, a sor te de ci di rá. 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  311



§ 3º Os su plen tes ele i tos na for ma do art. 6º ser vi rão só nos ca sos
de im pe di men to ou fal ta dos mem bros efe ti vos. 

As subs ti tu i ções se fa rão in de pen den te men te de avi so ou co mu -
ni ca ção dos im pe di dos, des de que cons tar aos subs ti tu tos a fal ta de qual -
quer mem bro efe ti vo. 

§ 4º Na fal ta dos su plen tes, os mem bros da co mis são no me a rão
quem os subs ti tua de en tre os ele i to res da se ção. 

Art. 9º Uma vez ins ta la da a co mis são, não po de rá, sal vo caso de
for ça ma i or e fa zen do as ne ces sá ri as no ti fi ca ções, mu dar o lo cal dos seus
tra ba lhos, que se rão exe cu ta dos em dias su ces si vos, des de as 10 ho ras da
ma nhã às 4 ho ras da tar de, du ran te o pra zo de trin ta dias con ta dos do da
ins ta la ção. 

Art. 10. A co mis são co me ça rá pela re vi são do alis ta men to an te ri or,
a fim de trans por tar para o novo, in de pen den te de re que ri men to, to dos os
no mes de ele i to res que re si di rem na res pec ti va se ção. 

Pa rá gra fo úni co. Para tal fim re qui si ta rá da au to ri da de com pe -
ten te có pia au tên ti ca do alis ta men to exis ten te no mu ni cí pio e, ex tra í dos
dele os no mes dos ele i to res da se ção, en vi a rá uma có pia da lis ta as sim
for ma da a cada uma das ou tras co mis sões sec ci o na is, a fim de evi tar-se a
in clu são do mes mo nome em mais de uma se ção. 

Na fal ta de có pia au tên ti ca do alis ta men to, ser vi rá qual quer
có pia ma nus cri ta ou im pres sa, até que pos sa ser subs ti tu í da ou au ten ti ca da.

Art. 11. As co mis sões no me a rão es cri vão ad hoc para o lan ça men to
do alis ta men to, das atas e de to dos os pa péis ne ces sá ri os. 

Art. 12. O alis ta men to e as atas se rão lan ça dos no li vro pró prio,
aber to pelo pre si den te do go ver no mu ni ci pal e ru bri ca do por este e pelo
pri me i ro dos ime di a tos em vo tos que ti ver to ma do par te na ele i ção das
co mis sões. 

Na fal ta des te li vro, ser vi rá qual quer ou tro aber to pelo pre si den te
das co mis sões e ru bri ca do por este e pelo quin to mem bro da mes ma co mis são.

Art. 13. So men te no alis ta men to da se ção em que ti ver a sua re si -
dên cia ha bi tu al ou do mi cí lio po de rá ser in clu í do o ci da dão que re que rer a
sua qua li fi ca ção como ele i tor. 

§ 1º Para que se con si de re o ci da dão do mi ci li a do na se ção, é
ne ces sá rio que nela re si da pelo me nos du ran te os dois me ses ime di a ta men te
an te ri o res ao dia da qua li fi ca ção. 

§ 2º Os ci da dãos que re si di rem a me nos tem po que o exi gi do no
pa rá gra fo an te ri or se rão alis ta dos na se ção em que an tes re si di am. 

§ 3º Os ci da dãos que, vin dos de país es tran ge i ro, de ou tro es ta do 
ou de ou tro mu ni cí pio do mes mo es ta do, es ta be le ce rem-se na se ção ma ni -
fes tan do âni mo de ali re si dir, se rão alis ta dos, qual quer que seja o tem po de
re si dên cia na épo ca do alis ta men to. 

312 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 14. A co mis são não po de rá alis tar sem re que ri men to ou por
co nhe ci men to pró prio, ain da mes mo que te nha o ci da dão no to ri a men te as
qua li da des de ele i tor. 

Tam bém não po de rá eli mi nar o nome do ci da dão in clu í do na
an te ri or qua li fi ca ção. 

Art. 15. Até ao úl ti mo dia do pra zo do art. 9º, a co mis são re ce be rá
os re que ri men tos para in clu são no alis ta men to. Em cada re que ri men to não
po de rá fi gu rar mais que um ci da dão. 

Pa rá gra fo úni co. Po de rão tam bém até esse dia pe dir a sua in clu são, 
em vir tu de de mu dan ça de do mi cí lio, os ci da dãos já alis ta dos há mais tem -
po em ou tra se ção do mu ni cí pio. 

Art. 16. Para que pos sam os ci da dãos ser qua li fi ca dos e alis ta dos
pela co mis são, é in dis pen sá vel que pe ran te ela pro vem: 

a) que sa bem ler e es cre ver, ser vin do de pro va o re co nhe ci men to 
da le tra e fir ma do re que ri men to; achan do-se pre sen te o re que -
ren te, a pró pria mesa fará esse re co nhe ci men to; 

b) que têm 21 anos de ida de ou que os com ple tam na data da
or ga ni za ção de fi ni ti va do alis ta men to, ser vin do de pro va a res -
pec ti va cer ti dão ou ou tro qual quer do cu men to que pro ve a
ma i o ri da de ci vil. 

Art. 17. O ci da dão já qua li fi ca do que re que rer a sua in clu são, por 
mu dan ça de do mi cí lio, de ve rá exi bir o seu tí tu lo de ele i tor ou cer ti dão de
ha ver sido qua li fi ca do em ou tra se ção. 

Art. 18. Ne nhum re que ri men to será re ce bi do pela co mis são, sem
que dele cons te, de modo ex pres so, além do nome, ida de e re si dên cia, a
pro fis são, es ta do e fi li a ção do alis tan do. 

Art. 19. O pre si den te da co mis são fará la vrar, di a ri a men te, ata
dos tra ba lhos, men ci o nan do as in clu sões e as não in clu sões, que fo rem sen do
de ci di das, bem como as fal tas de com pa re ci men to, jus ti fi ca das ou não, e as
subs ti tu i ções dos mem bros da co mis são. 

Na úl ti ma ata se rão men ci o na dos, como in for ma ção, os no mes
dos ele i to res fa le ci dos, dos que ti ve rem mu da do de do mi cí lio, com de cla ra ção
do novo do mi cí lio e dos que ti ve rem per di do a ca pa ci da de po lí ti ca e os
nú me ros que ti nham na qua li fi ca ção an te ri or. 

Art. 20. O alis ta men to ge ral será or ga ni za do por se ções de mu ni -
cí pio, co lo can do-se os no mes dos ele i to res em or dem al fa bé ti ca, nu me ra dos 
su ces si va men te, com a in di ca ção da ida de, es ta do, pro fis são e fi li a ção. 

Art. 21. Ter mi na do o alis ta men to, será ele lan ça do no li vro de
que tra ta o art. 12 e as si na do pela co mis são, sen do em se gui da con fe ri do
com os do cu men tos que lhe ser vi ram de base e au ten ti ca do pelo se cre tá rio
da co mis são. 
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Do alis ta men to fará o pre si den te ex tra ir duas có pi as, uma que
será pu bli ca da pelo jor nal que se im pri mir mais pró xi mo da se ção e ou tra
por edi tal afi xa do no lu gar mais pú bli co, no pra zo de oito dias, e re me te rá,
na mes ma oca sião, ao pre si den te do go ver no mu ni ci pal os li vros do lan ça -
men to, do alis ta men to e das atas, e to dos os do cu men tos que ser vi ram de
base ao alis ta men to. 

§ 1º Do edi tal a que se re fe re este ar ti go cons ta rão igual men te os
no mes dos ci da dãos cu jos re que ri men tos não fo ram de fe ri dos, as sim como
a in for ma ção de que tra ta o art. 19 so bre os que ti ve rem fa le ci do, mu da do
de do mi cí lio ou per di do a ca pa ci da de po lí ti ca. 

§ 2º Do ofí cio da re mes sa dos li vros ao pre si den te do go ver no
mu ni ci pal, que será as si na do pela co mis são, de ve rá cons tar a pu bli ca ção do 
edi tal e o dia em que teve lu gar. 

O pre si den te da co mis são é res pon sá vel pela en tre ga dos li vros
do alis ta men to e atas ao pre si den te do go ver no mu ni ci pal, as sim como pe las
subs ti tu i ções ou al te ra ções dos no mes dos ci da dãos nele qua li fi ca dos. 

Art. 22. Se rão man ti dos no alis ta men to os ele i to res anal fa be tos,
qua li fi ca dos em vir tu de da Lei nº 3.029 de 9 de ja ne i ro de 1881, sal vo se
ti ve rem per di do os di re i tos po lí ti cos ou de les es ti ve rem sus pen sos por al gu ma 
das ca u sas es pe ci fi ca das no art. 71 da Cons ti tu i ção. 

CAPÍTULO III

Da Co mis são Mu ni ci pal

Art. 23. Em cada mu ni cí pio da União ha ve rá uma co mis são
mu ni ci pal, com pos ta do pre si den te do go ver no mu ni ci pal, como pre si den te, e
dos das co mis sões sec ci o na is, à qual com pe ti rão as atri bu i ções de fi ni das na
pre sen te lei. 

§ 1º Na au sên cia ou im pe di men to do pre si den te, será este subs ti -
tu í do pelo mem bro mais vo ta do do mes mo go ver no, e, na fal ta de qual quer 
dos pre si den tes das co mis sões sec ci o na is, será este subs ti tu í do pelo mem bro
mais vo ta do da se ção a que per ten cer o pre si den te que fal tar. 

§ 2º Na or dem das subs ti tu i ções se rão cha ma dos os subs ti tu tos
le ga is. 

Art. 24. A co mis são mu ni ci pal se re u ni rá no edi fí cio do go ver no
mu ni ci pal no dia 10 de ju nho, para dar prin cí pio aos seus tra ba lhos. 

§ 1º Re u ni da a co mis são mu ni ci pal, ser vin do de se cre tá rio ou
fun ci o ná rio que esse car go exer cer no go ver no mu ni ci pal ou qual quer ou tro 
fun ci o ná rio mu ni ci pal de sig na do pelo pre si den te na fal ta da que le, la vrar-se-á
ata no li vro das ses sões or di ná ri as do mes mo go ver no, a qual será as si na da
por to dos os pre sen tes. 

314 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



§ 2º Se até ao dia da ins ta la ção da co mis são não ti ve rem as co mis -
sões sec ci o na is re me ti do to dos os li vros, o pre si den te da co mis são mu ni ci pal
os re qui si ta rá ime di a ta men te, sem pre ju í zo das suas re u niões or di ná ri as. 

§ 3º Insta la da a co mis são mu ni ci pal, fará o pre si den te, no dia
ime di a to, pu bli car pela im pren sa, e, na fal ta, por edi ta is afi xa dos em lu ga res
mais pú bli cos, a sua re u nião, de cla ran do os fins des ta. 

§ 4º A co mis são mu ni ci pal tra ba lha rá con se cu ti va men te du ran te
vin te dias, das 10 ho ras da ma nhã às 4 da tar de, em ses sões pú bli cas, como
as co mis sões sec ci o na is, la vran do-se di a ri a men te uma ata em li vro es pe ci al, 
na qual se men ci o na rá quan to ocor rer. 

Art. 25. A co mis são mu ni ci pal in cum be: 
I – Re ver os alis ta men tos pre pa ra dos pe las co mis sões sec ci o na is,

de ven do ex clu ir os ci da dãos que não te nham pro va do as qua li da des de ele i tor 
e eli mi nar os men ci o na dos na in for ma ção de que tra ta o art. 19, des de que
haja pro va de fa le ci men to, mu dan ça de do mi cí lio ou per da de ca pa ci da de
po lí ti ca; 

II – Re sol ver as re cla ma ções que fo rem apre sen ta das so bre as
in clu sões in de vi das e as não in clu sões, sen do que es tas só po de rão ser apre -
sen ta das pelo pre ju di ca do ou por seu pro cu ra dor, e aque las por qual quer
ele i tor do mu ni cí pio, de ven do to das ser por es cri to. 

§ 1º To das as re cla ma ções des pa cha das se rão men ci o na das na
ata do dia e pu bli ca das no dia se guin te por edi tal. 

§ 2º Ne nhum re que ri men to apre sen ta do em uma se ção po de rá fi car
sem des pa cho por mais de 48 ho ras; e de to dos os que fo rem apre sen ta dos à 
co mis são o se cre tá rio dará re ci bo, se a par te o exi gir. 

§ 3º Du ran te o pra zo dos seus tra ba lhos, a co mis são fará a re vi são
do alis ta men to em li vro es pe ci al para cada se ção, e no úl ti mo dia ou até ao
15º dia sub se qüen te, fará o lan ça men to ge ral em li vro pró prio, aber to, ru bri -
ca do e en cer ra do pelo pre si den te, guar dan do-se a or dem nu mé ri ca das se ções
e a or dem al fa bé ti ca e nu mé ri ca cons tan tes do lan ça men to das co mis sões
sec ci o na is. 

§ 4º Con clu í do o lan ça men to, será con fe ri do e as si na do pe los
mem bros pre sen tes, ex tra in do-se ime di a ta men te có pia, que de ve rá ser
pu bli ca da den tro de oito dias pela im pren sa, e, na fal ta, por edi tal fir ma do
pelo pre si den te, de ven do cons tar de tais pu bli ca ções que aos in te res sa dos
cabe in ter por os re cur sos le ga is. A có pia do alis ta men to será as si na da pelo
se cre tá rio e ru bri ca da pelo pre si den te em to das as fo lhas. 

§ 5º Os li vros e pa péis das co mis sões sec ci o na is e da co mis são
mu ni ci pal fi ca rão sob a guar da do go ver no mu ni ci pal, e de les se rão da das
as cer ti dões pe di das, in de pen den te de re que ri men to e de des pa cho de seu
pre si den te, sen do lí ci to ao se cre tá rio co brar por tais cer ti dões os mes mos
emo lu men tos que co bra rem os es cri vães do cí vel. 
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§ 6º Qu al quer ele i tor po de rá ver a ata diá ria dos tra ba lhos da
co mis são, para in for mar-se dos des pa chos e de ci sões pro fe ri dos. 

§ 7º Do alis ta men to se rão ex tra í das duas có pi as e re me ti das uma
ao go ver na dor do es ta do e ou tra ao res pec ti vo juiz sec ci o nal. 

No Dis tri to Fe de ral se rão re me ti das uma ao mi nis tro do in te ri or
e ou tra ao res pec ti vo juiz sec ci o nal. 

CAPÍTULO IV

Dos Re cur sos

Art. 26. Das de ci sões da co mis são mu ni ci pal, in clu in do ou não
in clu in do ci da dão no alis ta men to, eli mi nan do ou não, ex of fi cio ou a re que ri -
men to de ele i to res, ha ve rá sem pre re cur so, sem efe i to sus pen si vo, para uma 
jun ta ele i to ral, na ca pi tal dos es ta dos, que se com po rá do juiz sec ci o nal, do
seu subs ti tu to e do pro cu ra dor sec ci o nal. 

I – A jun ta se re u ni rá na sala das au diên ci as do juiz sec ci o nal
trin ta e cin co dias pre ci sa men te de po is da que le em que se de vem ter ins ta -
la do as co mis sões mu ni ci pa is e tra ba lha rá em dias con se cu ti vos das 10 ho ras
da ma nhã às 4 da tar de, pelo tem po ne ces sá rio para de ci são de to dos os
re cur sos in ter pos tos. 

II – Ao juiz sec ci o nal in cum be fa zer as co mu ni ca ções ou re qui si ções
e dar as pro vi dên ci as in dis pen sá ve is para a com po si ção e ins ta la ção da jun ta. 

§ 1º O re cur so po de rá ser in ter pos to: 
a) pelo ci da dão não in clu í do ou eli mi na do; 
b) por qual quer ele i tor do mu ni cí pio, no caso de in clu são in de vi da

ou de não eli mi na ção. 
§ 2º O re cur so por in clu são in de vi da ou não eli mi na ção só po de rá

re fe rir-se a um ci da dão, não fi can do pre ju di ca da a sua in ter po si ção pela
apre sen ta ção de ou tro so bre o mes mo in di ví duo. 

§ 3º To dos os re cur sos de ve rão ser in ter pos tos no pra zo de oito
dias, con ta dos da pu bli ca ção do alis ta men to ge ral do mu ni cí pio, por pe ti ção
apre sen ta da ao pre si den te da co mis são mu ni ci pal, que dará re ci bo ao re cor -
ren te. 

§ 4º Fin do o pra zo para apre sen ta ção dos re cur sos, o pre si den te
sub me te rá a ma té ria de cada um à de li be ra ção da co mis são, e, se esta, no
pra zo de mais de três dias, ain da man ti ver a de ci são re cor ri da, o pre si den te
en vi a rá o re cur so à jun ta ele i to ral, re gis tran do-o no cor re io. 

§ 5º A jun ta ele i to ral de re cur so é obri ga da a de ci dir, den tro de
dez dias, os re cur sos que lhe fo rem en tre gues pelo cor re io. 

§ 6º Ime di a ta men te será de vol vi do ao pre si den te da co mis são
mu ni ci pal o re ci bo do cor re io, as si na do pelo juiz sec ci o nal ou por ou tro dos 
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mem bros da jun ta, como pro va da en tre ga dos pa péis do re cur so; e o pre si -
den te o re me te rá ao re cor ren te. 

§ 7º Esgo ta do o pra zo dos dez dias sem ha ver a jun ta pro fe ri do
sen ten ça, en ten der-se-á pro vi do o re cur so; e, tan to nes te, como no caso de
pro fe rir sen ten ça, de vol ve rá os pa péis pelo cor re io à co mis são mu ni ci pal, a
fim de se fa ze rem as pre ci sas al te ra ções no alis ta men to. 

§ 8º No caso de ser ne ga do pro vi men to ao re cur so, o pre si den te
da co mis são mu ni ci pal en tre ga rá à par te os do cu men tos apre sen ta dos. 

Art. 27. Qu a ren ta dias de po is de pu bli ca do o alis ta men to (art. 25,
§ 4º) pela co mis são mu ni ci pal da ca pi tal e ses sen ta dias de po is da pu bli ca ção
fe i ta pe las dos ou tros mu ni cí pi os, re u nir-se-ão elas para a con clu são do alis -
ta men to, in clu in do ou ex clu in do os con tes ta dos, con for me a sen ten ça da
jun ta, de ven do este tra ba lho ter mi nar no pra zo de cin co dias, fin do o qual
la vrar-se-á uma ata, onde se de cla ra rão as al te ra ções fe i tas, lan çan do-se as
aver ba ções ne ces sá ri as, em se gui men to a cada nome, do li vro res pec ti vo.

§ 1º Con clu í do por tal for ma o alis ta men to e pu bli ca do um edi tal 
re la ti vo às al te ra ções or de na das nas sen ten ças, se ex tra i rão três có pi as de
todo o alis ta men to, das qua is uma será re me ti da ao mi nis tro do Inte ri or, ou tra
ao go ver no do es ta do e ou tra ao juiz sec ci o nal.

§ 2º O mi nis tro do Inte ri or man da rá im pri mir a mes ma có pia e
re me te rá o ori gi nal à se cre tá ria da Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 3º Con clu í do o alis ta men to, a co mis são mu ni ci pal man da rá
ime di a ta men te trans cre ver no li vro de no tas do ta be lião a lis ta dos ele i to res
qua li fi ca dos, da qual de ve rá dar cer ti dão a quem a so li ci tar.

CAPÍTULO V

Dos Tí tu los dos Ele i to res

Art. 28. Ao pre si den te da co mis são mu ni ci pal in cum be man dar
pre pa rar li vros de ta lões, con for me o mo de lo nº 1, dos qua is se rão ex tra í dos 
os tí tu los dos ele i to res.

§ 1º Os tí tu los de ve rão con ter in di ca ções do es ta do, co mar ca,
mu ni cí pio e se ção a que per ten cer o ele i tor, nome, ida de, es ta do, fi li a ção,
pro fis são e nú me ro de or dem no alis ta men to.

§ 2º De po is de as si na dos os tí tu los e ru bri ca dos os ta lões pelo
pre si den te da co mis são mu ni ci pal, se rão aque les re me ti dos, pelo meio mais 
se gu ro, aos pre si den tes das co mis sões sec ci o na is, para que es tes fa çam a
en tre ga aos ele i to res ou aos seus pro cu ra do res, de ven do para isso ser in di -
ca do por edi tal o lu gar onde po de rão re ce bê-los.

§ 3º Os tí tu los de ve rão es tar di a ri a men te à dis po si ção dos ele i to res
no mes mo edi fí cio em que fun ci o nou a co mis são sec ci o nal, das 9 ho ras da
ma nhã às 3 da tar de, vin te dias pelo me nos an tes de cada ele i ção, e não
se rão en tre gues sem que o ele i tor ou seu pro cu ra dor o as si ne, de i xan do fi car
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re ci bo; sen do ad mi ti do a as si nar, pelo ele i tor que não pu der es cre ver, ou tro
por ele in di ca do.

§ 4º No caso de ex tra vio ou erro, po de rá o ele i tor re que rer ou tro
tí tu lo, que lhe será dado, com a de cla ra ção de ser se gun da via, aver ban do-se
aque la nos ta lões do an ti go e do novo tí tu lo.

O tí tu lo er ra do fi ca rá ar qui va do na mu ni ci pa li da de.
§ 5º No caso de de mo ra ou re cu sa de en tre ga dos tí tu los por par te

dos pre si den tes das co mis sões sec ci o na is, o ele i tor po de rá re que rê-lo ao da
co mis são mu ni ci pal, o qual pro vi den ci a rá de modo a ser en tre gue ime di a ta -
men te, po den do ex pe dir por si mes mo novo tí tu lo.

No caso de de mo ra ou re cu sa do pre si den te da co mis são mu ni ci pal,
o ele i tor terá re cur so para a jun ta ele i to ral do res pec ti vo es ta do.

TÍTULO II
Dos Ele gí ve is e das Ele i ções

CAPÍTULO I

Dos Ele gí ve is

Art. 29. São con di ções de ele gi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal:
1º) es tar em pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá ve is

como ele i tor;
2º) para a Câ ma ra dos De pu ta dos, ter mais de qua tro anos de

ci da dão bra si le i ro, e, para o Se na do, mais de seis e ser ma i or de 35 anos de
ida de.

Esta con di ção, ex ce ção fe i ta da ida de, não com pre en de os es tran -
ge i ros que, achan do-se no Bra sil a 15 de no vem bro de 1889, não de cla ra ram
den tro de seis me ses, de po is de pro mul ga da a Cons ti tu i ção con ser var a
na ci o na li da de de ori gem.

Art. 30. Não po de rão ser vo ta dos para se na dor ou de pu ta do ao
Con gres so Na ci o nal:

I – Os mi nis tros do pre si den te da Re pú bli ca e os di re to res de
suas se cre ta ri as e do Te sou ro Na ci o nal;

II – Os go ver na do res ou pre si den tes e os vice-go ver na do res ou
vice-pre si den tes dos es ta dos;

III – Os aju dan tes ge ne ra is do Exér ci to e da Arma da;
IV – Os co man dan tes de dis tri to mi li tar no res pec ti vo dis tri to;
V – Os fun ci o ná ri os mi li ta res in ves ti dos de co man dos de for ças

de ter ra e mar, de po lí cia e mi lí cia nos es ta dos em que exer ce rem, equi pa ra do
a es tes o Dis tri to Fe de ral;

VI – As au to ri da des po li ci a is e os ofi ci a is dos cor pos de po lí cia e
de mi lí cia;
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VII – Os mem bros do Po der Ju di ciá rio fe de ral;
VIII – Os ma gis tra dos es ta du a is, sal vo se es ti ve rem avul sos ou

em dis po ni bi li da de mais de um ano an tes da ele i ção;
IX – Os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos fe de ra is ou es ta du a is, de mis -

sí ve is in de pen den te men te de sen ten ça, nos res pec ti vos es ta dos.
Pa rá gra fo Úni co. As in com pa ti bi li da des aci ma de fi ni das, ex ce to

a do nº VIII, vi go ra rão até seis me ses de po is de ces sa das as fun ções dos
re fe ri dos fun ci o ná ri os.

Art. 31. Con for me o dis pos to no art. 24 da Cons ti tu i ção, não
pode ser ele i to de pu ta do ou se na dor ao Con gres so Na ci o nal o ci da dão que
for pre si den te ou di re tor de ban co, com pa nhia ou em pre sa que go zar fa vo res
do Go ver no Fe de ral, in di ca dos nos nú me ros aba i xo:

1º) ga ran tia de ju ros ou ou tras sub ven ções;
2º) pri vi lé gio para emis são de no tas ao por ta dor, com las tro em

ou tro ou não;
3º) isen ção de di re i tos ou ta xas fe de ra is ou re du ção de les em leis

ou con tra tos; 
4º) pri vi lé gio de zona, de ne ga ção, con tra to de ta ri fas ou con ces são

de ter ras.
Pa rá gra fo Úni co. O ci da dão que, ele i to de pu ta do ou se na dor,

ace i tar qual quer dos fa vo res cons tan tes do ar ti go an te ri or, tem por esse fato 
re nun ci a do o man da to le gis la ti vo, fi can do con si de ra do vago o lu gar, para
se man dar pro ce der a nova ele i ção.

Art. 32. São con di ções es sen ci a is para ser Pre si den te ou Vice-Pre -
si den te da Re pú bli ca:

1º) ser bra si le i ro nato;
2º) es tar na pos se e gozo dos di re i tos po lí ti cos;
3º) ser ma i or de 35 anos.
Art. 33. Não po dem ser vo ta dos para tais car gos:
1º) os pa ren tes con san güí ne os e afins nos 1º e 2º gra us do pre si -

den te e vice-pre si den te que se achar em exer cí cio no mo men to da ele i ção
ou que o te nha de i xa do até seis me ses an tes;

2º) os mi nis tros de Esta do ou os que o ti ve rem sido, até seis me ses
an tes da ele i ção;

3º) o vice-pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al para o pe río do se guin te o que a es ti ver exer cen do por
oca sião da ele i ção.

Pa rá gra fo Úni co. Esten der-se á por úl ti mo ano do pe río do pre si -
den ci al, para os efe i tos do pre sen te ar ti go, o que se der a vaga que ti ver de
ser pre en chi da, con tan do-se até no ven ta dias de po is da mes ma vaga.
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CAPÍTULO II

Das Ele i ções

Art. 34. A ele i ção or di ná ria para os car gos de de pu ta do ou se na dor 
se pro ce de rá em toda a Re pú bli ca no dia 30 de ou tu bro do úl ti mo ano da
le gis la tu ra, e será fe i ta me di an te o su frá gio di re to dos ele i to res alis ta dos de
con for mi da de com esta lei.

Pa rá gra fo úni co. Nas ses sões mu ni ci pa is em que, por qual quer
cir cuns tân cia, se não ti ver pro ce di do à re vi são do alis ta men to, se rão ad mi ti dos 
a vo tar os ci da dãos in clu í dos no alis ta men to an te ri or.

Art. 35. A ele i ção de se na dor será fe i ta por Esta do, vo tan do o ele i tor
em um só nome para subs ti tu ir o se na dor cujo man da to hou ver ter mi na do.

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver mais de uma vaga, a ele i ção será fe i ta 
na mes ma oca sião, vo tan do o ele i tor se pa ra da men te para cada uma de las.

Art. 36. Para a ele i ção de de pu ta dos, os Esta dos da União se rão
di vi di dos em dis tri tos ele i to ra is de três de pu ta dos, equi pa ran do-se aos
Esta dos, para tal fim, a Ca pi tal Fe de ral.

Nes ta di vi são se aten de rá à po pu la ção dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, de modo que cada dis tri to te nha, quan to pos sí vel, po pu la ção igual, 
res pe i tan do-se a con ti güi da de do ter ri tó rio e in te gri da de do mu ni cí pio.

§1º Os Esta dos que de rem cin co de pu ta dos ou me nos cons ti tu i rão
um só dis tri to ele i to ral.

§ 2º Qu an do o nú me ro de de pu ta dos não for per fe i ta men te di vi -
sí vel por três, para a for ma ção dos dis tri tos, jun tar-se-á à fra ção ao dis tri to
da ca pi tal do Esta do. Assim, se um Esta do der sete de pu ta dos, será di vi di do
em dois dis tri tos, sen do um de três e ou tro de qua tro, ten do por sede a ca pi tal; 
se o nú me ro for de 10, ha ve rá três dis tri tos, ca ben do ao da ca pi tal qua tro
de pu ta dos; quan do o nú me ro for de 17, o dis tri to da ca pi tal dará cin co
de pu ta dos; e as sim su ces si va men te, ad ju di can do-se a fra ção ex ce den te de
três ao dis tri to da ca pi tal do Esta do.

Se o nú me ro de de pu ta dos do Dis tri to Fe de ral não for per fe i ta -
men te di vi sí vel por três, jun tar-se-á a fra ção ao dis tri to que ma i or nú me ro
de ele i to res ti ver.

§ 3º Cada ele i tor vo ta rá em dois ter ços do nú me ro dos de pu ta -
dos do dis tri to.

§ 4º Nos dis tri tos de qua tro ou cin co de pu ta dos cada ele i tor
vo ta rá em três no mes.

§ 5º O go ver no or ga ni za rá e sub me te rá à apro va ção do Po der
Le gis la ti vo a di vi são dos dis tri tos.

§ 6º Os dis tri tos ele i to ra is de cada Esta do se rão de sig na dos por
nú me ros or di na is, e para ca be ça de cada um será de sig na do o lu gar mais
cen tral e im por tan te dele.

320 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 37. A ele i ção or di ná ria do pre si den te e vice-pre si den te da
Re pú bli ca será fe i ta no dia pri me i ro de mar ço do úl ti mo ano do pe río do
pre si den ci al, por su frá gio di re to da na ção e ma i o ria ab so lu ta de vo tos,
de ven do cada ele i tor vo tar em dois no mes, es cri tos em cé du las dis tin tas,
sen do uma para pre si den te e ou tra para vice-pre si den te.

Pa rá gra fo úni co. No caso de vaga da pre si dên cia ou da vice-pre -
si dên cia, não ha ven do de cor ri do dois anos do pe río do pre si den ci al, de ve rá
efe tu ar-se a ele i ção para pre en chi men to da vaga den tro de três me ses de po -
is de aber ta.

CAPÍTULO III

Do Pro ces so Ele i to ral

Art. 38. As ele i ções se rão fe i tas por se ções de mu ni cí pio, que não 
de ve rão con ter mais de 250 ele i to res.

Art. 39. Ter mi na do o alis ta men to ele i to ral no úl ti mo ano da le -
gis la tu ra, será ime di a ta men te fe i ta pelo pre si den te da co mis são do mu ni cí -
pio di vi são do mu ni cí pio em se ções con ve ni en tes e, nu me ra das es tas, se rão
logo in di ca dos os edi fí ci os em que se pro ce de rá às ele i ções, os qua is po de rão
ser pú bli cos ou par ti cu la res, con tan to que es tes fi quem equi pa ra dos aos
pú bli cos du ran te o pro ces so ele i to ral.

§ 1º A nu me ra ção das se ções e de sig na ção dos edi fí ci os se rão
pu bli ca dos por edi ta is e não mais po de rão ser al te ra das até à ele i ção, sal vo
quan to a de sig na ção dos edi fí ci os, quan do es tes não pos sam mais ser vir,
por for ça ma i or pro va da, caso em que se fará nova de sig na ção, que se
tor na rá pú bli ca por edi tal pela im pren sa do lu gar mais pró xi mo, com an te -
ce dên cia, pelo me nos, de oito dias.

§ 2º Sem pre que se ti ver de pro ce der a ele i ção no mu ni cí pio, em
vir tu de des ta lei, o mes mo pre si den te man da rá afi xar, com an te ce dên cia de
vin te dias, edi ta is e pu bli cá-los pela im pren sa, con vi dan do os ele i to res a dar 
o seu voto, de cla ran do o dia, lu gar e hora da ele i ção e o nú me ro dos no mes
que o ele i tor deve in clu ir na sua cé du la.

§ 3º Qu an do o dito pre si den te, até cin co dias an tes da ele i ção,
não ti ver pu bli ca do o edi tal com a de sig na ção dos edi fí ci os, qual quer dos
mem bros ele i tos para fa zer par te das me sas ele i to ra is po de rá fazê-lo, de ven do
tal de sig na ção pre va le cer em re la ção a qual quer ou tra que pos te ri or men te
se faça.

Art. 40. Em cada se ção de mu ni cí pio ha ve rá uma mesa ele i to ral
en car re ga da do re ce bi men to das cé du las, apu ra ção dos vo tos e mais tra ba lhos
ine ren tes ao pro ces so ele i to ral.

§ 1º As me sas ele i to ra is se rão no me a das pela mes ma for ma que
as co mis sões sec ci o na is do alis ta men to, nos ter mos do tít. 1º, cap. 2º, se
com po rão da mes ma for ma.
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§ 2º Vin te dias an tes de qual quer ele i ção, o pre si den te do go ver no
mu ni ci pal, e na sua fal ta qual quer ou tro mem bro do mes mo go ver no, ou o
se cre tá rio, fará a con vo ca ção dos ou tros mem bros e seus ime di a tos por
meio de edi ta is e car tas ofi ci a is, con vi dan do-os a se re u nir.

§ 3º As me sas ele i to ra is as sim cons ti tu í das pre si di rão a to das as
ele i ções para pre en chi men to de va gas que se de rem no pe río do da le gis la -
tu ra.

§4º Ter mi na da a ele i ção das me sas, o pre si den te fará la vrar uma
ata no li vro das ses sões or di ná ri as do go ver no mu ni ci pal, na qual se rão
men ci o na dos os no mes dos me sá ri os ele i tos, de ven do ela ser as si na da por
quan tos to ma rem par te na ele i ção e pe los ci da dãos que o qui se rem.

Art. 41. O pre si den te da co mis são mu ni ci pal fará em tem po
ex tra ir có pi as au tên ti cas do alis ta men to das se ções, se gun do a di vi são fe i ta,
para se rem re me ti das ao pre si den te das res pec ti vas me sas no dia ime di a to
ao da sua ele i ção.

Pa rá gra fo úni co. A re mes sa des sas có pi as será fe i ta pelo Cor re io
sob re gis tro, ou por ofi ci al de jus ti ça, cum prin do àque le a quem for en tre gue
acu sar o re ce bi men to.

Art. 42. Qu an do, até oito dias an tes da ele i ção, o pre si den te da
mesa não ti ver re ce bi do a có pia do alis ta men to re fe ren te à sua se ção, po de rá
qual quer dos mem bros dela re qui si tá-la do se cre tá rio do go ver no mu ni ci pal,
que, sob pena de res pon sa bi li da de, sa tis fa rá ime di a ta men te a re qui si ção.

Art. 43. Os mem bros das me sas ele i to ra is re u nir-se-ão no dia da
ele i ção às 9 ho ras da ma nhã, no lu gar de sig na do, e ele gen do, à plu ra li da de de
vo tos, o seu pre si den te e se cre tá rio, aque le de sig na rá de en tre os de ma is mem -
bros os que de vem fa zer a cha ma da dos ele i to res, re ce ber as lis tas e exa mi nar
os tí tu los, la vran do o se cre tá rio ime di a ta men te a ata em li vro pró prio, aber to,
re mu ne ra do, ru bri ca do e en cer ra do pelo pre si den te do go ver no mu ni ci pal.

A ele i ção co me ça rá e ter mi na rá no mes mo dia.
§ 1º Pro ce der-se-á à ele i ção sem pre que com pa re ce rem três mem bros 

dos que com põem a mesa, se jam es tes efe ti vos ou su plen tes.
Se até a oca sião de pro ce der-se à apu ra ção não ti ve rem com pa re -

ci do mais dois me sá ri os, con vi da rá a mesa um ou dois dos ele i to res pre sen -
tes, a fim de ocu par o lu gar ou lu ga res va gos.

§ 2º Não se po den do re a li zar a or ga ni za ção da mesa ele i to ral até
às 10 ho ras do dia, não terá lu gar a ele i ção.

§ 3º Insta la da a mesa, terá co me ço a cha ma da dos ele i to res pela
or dem em que es ti ve rem na res pec ti va có pia do alis ta men to.

A fal ta des sa có pia do alis ta men to, po rém não im pe di rá o re ce bi -
men to das cé du las dos ele i to res que com pa re ce rem e exi bi rem os seus tí tu los
de vi da men te le ga li za dos.
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§ 4º O ele i tor não po de rá ser ad mi ti do a vo tar sem apre sen tar o seu 
tí tu lo, não po den do, em caso al gum, exi bi do este, ser-lhe re cu sa do o voto, nem 
to ma do em se pa ra do, ex ce ção dos ca sos pre vis tos no § 13, nº 1, des te ar ti go.

No dia da ele i ção, se ne nhum dos me sá ri os hou ver ain da re ce bi do
a có pia do alis ta men to, a ele i ção se re a li za rá, fa zen do-se a cha ma da por
qual quer có pia, que será pos te ri or men te au ten ti ca da, ou mes mo, na fal ta de 
có pia, se pro ce de rá à ele i ção sem cha ma da, sen do ad mi ti dos a vo tar to dos
os ele i to res que se apre sen ta rem mu ni dos de seus tí tu los.

§ 5º O re cin to em que es ti ver a mesa ele i to ral será se pa ra do do
res to da sala por um gra dil, pró xi mo da que la, para que seja pos sí vel aos
ele i to res pre sen tes fis ca li za rem de fora do re cin to todo o pro ces so ele i to ral;
den tro do re cin to e jun to aos me sá ri os es ta rão os fis ca is dos can di da tos.

§ 6º A ele i ção será por es cru tí nio se cre to. A urna se con ser va rá
fe cha da à cha ve, en quan to du rar a vo ta ção.

§ 7º As cé du las que ti ve rem no mes em nú me ro in fe ri or ao que
de ve rem con ter se rão, não obs tan te, apu ra das.

Das que con ti ve rem nú me ro su pe ri or, se rão des pre za dos os no mes 
ex ce den tes, guar da da, a or dem em que os mes mos es ti ve rem co lo ca dos.

§ 8º Antes da cha ma da, a urna será aber ta e mos tra da ao ele i to ra do,
para que ve ri fi que es tar va zia.

§ 9º O ele i tor, logo que te nha de po si ta do na urna sua cé du la ou
cé du las, as si na rá o li vro de pre sen ça, aber to, nu me ra do, ru bri ca do e en cer -
ra do pelo pre si den te da co mis são mu ni ci pal.

§ 10. Ter mi na da a cha ma da, o pre si den te fará la vrar um ter mo
de en cer ra men to em se gui da à as si na tu ra do úl ti mo ele i tor, no qual será
de cla ra do o nú me ro dos que hou ve rem vo ta do.

§ 11. O ele i tor que com pa re cer de po is de ter mi na da a cha ma da e
an tes de co me çar-se a la vrar o ter mo de en cer ra men to no li vro de pre sen ça,
será ad mi ti do a vo tar.

Nes sa oca sião vo ta rão os me sá ri os que não ti ve rem seus no mes
in clu í dos na lis ta da cha ma da, por acha rem-se alis ta dos em ou tra se ção.

§ 12. La vra do o ter mo de en cer ra men to no li vro de pre sen ça,
pas sar-se-á à apu ra ção pelo modo se guin te: aber ta a urna pelo pre si den te,
con ta rá este as cé du las re ce bi das, e de po is de anun ci ar o nú me ro de las, as
ema ça rá , re co lhen do-as logo após, à dita urna. Em se gui da, o es cru ta dor,
que as sen tar-se à di re i ta do pre si den te, tra rá da urna uma cé du la, des do -
bra rá, len do-a e pas san do-a ao pre si den te, que, de po is de lê-la, pas sa-la-á
ao ou tro es cru ta dor à sua es quer da, o qual a lerá em voz alta, sen do pe los
ou tros me sá ri os, como se cre tá ri os, to ma da a apu ra ção, fa zen do em voz alta
a adi ção dos vo tos que to ca rem aos no mes que se fo rem len do.

§ 13. Embo ra não se ache fe cha da por to dos os la dos al gu ma
cé du la, será, não obs tan te, apu ra da.
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Tam bém será apu ra da a cé du la que não trou xer ró tu lo, ex ce to
quan do se pro ce der con jun ta men te a mais de uma ele i ção, e cada ele i tor vo tar
com mais de uma cé du la.

I – Se rão apu ra das em se pa ra do as cé du las que con ti ve rem al te -
ra ção por fal ta, au men to ou su pres são de so bre no me ou ape li do do ci da dão 
vo ta do, ain da que se re fi ra vi si vel men te a in di ví duo de ter mi na do.

II – Não se rão apu ra das as cé du las:
a) quan do con ti ve rem nome ris ca do ou subs ti tu í do;
b) quan do, pro ce den do-se a mais de uma ele i ção con jun ta men te, 

con ti ve rem de cla ra ção con trá ria à do ró tu lo;
c) quan do se en con trar mais de uma den tro de um só in vó lu cro,

quer se jam es cri tas em pa péis se pa ra dos, quer uma de las no
pró prio in vó lu cro.

As cé du las e in vó lu cro a que se re fe rem os nos I e II des te pa rá -
gra fo, de vi da men te ru bri ca dos pelo pre si den te da mesa se rão re me ti dos ao
po der com pe ten te com as res pe ti vas atas.

§ 14. Ter mi na da a apu ra ção das cé du las, o pre si den te fará es cre ver
em re su mo o re sul ta do da ele i ção, de sig nan do-se os no mes dos ci da dãos
vo ta dos e o nú me ro de vo tos, em tan tos exem pla res quan tos fo rem os
me sá ri os e os fis ca is, os qua is se rão ru bri ca dos pe los me sá ri os e fis ca is,
en tre gan do-se um exem plar a cada um.

§ 15. O pre si den te, em se gui da, pro cla ma rá o re sul ta do da ele i -
ção pela lis ta de apu ra ção, pro ce den do a qual quer ve ri fi ca ção, se al gu ma
re cla ma ção for apre sen ta da por me sá rio, fis cal ou ele i tor, e fará la vrar a
ata no li vro pró prio, a qual será as si na da pe los me sá ri os, fis ca is e ele i to res
que qui se rem.

§ 16. Os can di da tos que dis pu ta rem a ele i ção po de rão no me ar
cada um o seu fis cal, que to ma rá as sen to na mesa ele i to ral, e terá di re i to
de exi gir da mes ma, con clu í da a apu ra ção e an tes de la vrar-se a ata dos
tra ba lhos, um bo le tim as si na do pe los me sá ri os, con ten do os no mes dos
can di da tos, os vo tos re ce bi dos e o nú me ro de ele i to res que com pa re ce ram
à ele i ção.

Esses bo le tins, com as fir mas dos me sá ri os re co nhe ci das por
no tá rio pú bli co, po de rão ser apre sen ta dos na apu ra ção ge ral da ele i ção,
para subs ti tu ir a ata.

A no me a ção do fis cal será fe i ta em ofí cio di ri gi do à mesa, e as si -
na do pe los can di da tos ou seus pro cu ra do res, de ven do ser en tre gue no ato
da ins ta la ção de mesa.

§ 17. Sem pre que um gru po de trin ta ele i to res, pelo me nos, da se ção
in di car à mesa, em do cu men to as si na do, o nome de qual quer ele i tor para
fis cal da ele i ção, de ve rá este ser ad mi ti do na mesa, go zan do dos di re i tos
con fe ri dos aos fis ca is dos can di da tos.
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§ 18. Na ata da ele i ção de ve rão ser trans cri tos os no mes dos ci da -
dãos vo ta dos, com o nú me ro dos vo tos que ob ti ver cada um, sen do es cri tos
es tes em or dem nu mé ri ca.

Da mes ma ata cons ta rá:
a) o dia da ele i ção e a hora em que teve co me ço;
b) os no mes dos ele i to res que não com pa re ce rem;
c) o nú me ro de cé du las re ce bi das apu ra das pro mis cu a men te,

para cada ele i ção;
d) o nú me ro das re ce bi das e apu ra das em se pa ra do, com de cla -

ra ção dos mo ti vos, os no mes dos vo ta dos e os dos ele i to res
que de las fo rem por ta do res;

e) os no mes dos me sá ri os que não as si na rem a ata, de cla ran do-se 
o mo ti vo;

f) os no mes dos ci da dãos que as si na rem no li vro de pre sen ça pe -
los ele i to res que não pu de rem com pa re cer;

g) to das as ocor rên ci as que se de rem no pro ces so da ele i ção.
§ 19. Qu al quer dos me sá ri os po de rá as si nar-se ven ci do na ata,

dan do os mo ti vos; no caso de não que rer a ma i o ria da mesa as si ná-la, de ve rão 
fazê-lo os de ma is me sá ri os e os fis ca is, que con vi da rão para isso os ele i to res 
que o qui se rem.

§20. Cada fis cal terá o di re i to de ti rar có pia da ata, subs cre ven do-a
o pre si den te e os me sá ri os;

Fin da a ele i ção e la vra da a ata, será esta ime di a ta men te trans cri ta
no li vro de no tas do ta be lião ou ou tro qual quer ser ven tuá rio de jus ti ça ou
es cri vão ad hoc no me a do pela mesa, o qual dará cer ti dão a quem a pe dir.

a) a trans cri ção da ata por es cri vão ad hoc será fe i ta em um li vro
es pe ci al, aber to pelo pre si den te da co mis são se ci o nal e ru bri -
ca do por um dos mem bros da mi no ria;

b) a dis tri bu i ção dos ta be liões e ser ven tuá ri os de jus ti ça para
ser vi rem nas co mis sões se ci o na is in cum be ao pre si den te da
co mis são mu ni ci pal, o que fará pú bli co por edi tal, com a an te -
ce dên cia de dez dias, pelo me nos;

c) a trans cri ção da ata de ve rá ser as si na da pe los mem bros da
mesa, fis ca is e ele i to res pre sen tes que o qui se rem.

§ 21. Qu al quer ele i tor da se ção e bem as sim os fis ca is po de rão
ofe re cer pro tes tos por es cri to, re la ti va men te ao pro ces so da ele i ção, pas san do-se 
re ci bo ao pro tes tan te.

Esses pro tes tos se rão ru bri ca dos pela mesa que, con tra pro tes tan do
ou não, apen sá-los à có pia da ata, que será re me ti da à jun ta apu ra do ra.

§ 22. A mesa fará ex tra ir duas có pi as da ata das as si na tu ras dos
ele i to res no li vro de pre sen ça, as qua is, de po is de as si na das pe los me sá ri os
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e con cer ta das por ta be lião ou qual quer ser ven tuá rio de jus ti ça ou es cri vão
ad hoc, se rão en vi a das ao se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos ou ao do
Se na do, e ao pre si den te da jun ta apu ra do ra.

§ 23. A mesa fun ci o na rá sob a di re ção do pre si den te, a quem
cum pre, de acor do com os me sá ri os, re sol ver as ques tões que se sus ci ta rem; 
re gu lar a po lí cia no re cin to da as sem bléia, fa zen do re ti rar os que per tur ba rem
a or dem, pren der os que co me te rem cri me, la vrar o res pec ti vo auto, re me -
ten do ime di a ta men te com o auto o de lin qüen te à au to ri da de com pe ten te.

Não se rão per mi ti das aos me sá ri os dis cus sões pro lon ga das.
§ 24. A subs ti tu i ção dos me sá ri os que fal ta rem far-se-á na for ma

pres cri ta no art. 9º e seus pa rá gra fos.
§ 25. A ele i ção e apu ra ção não de ve rão ser in ter rom pi das sob

qual quer pre tex to.
§ 26. É ex pres sa men te pro i bi da a pre sen ça de for ça pú bli ca den tro

do edi fí cio em que se pro ce der à ele i ção e em suas ime di a ções, sob qual quer 
fun da men to, ain da mes mo à re qui si ção da mesa, para man ter a or dem.

§ 27. Se a mesa não ace i tar os pro tes tos de que tra ta o § 21, po de rão 
es tes ser la vra dos no li vro de no tas do ta be lião, den tro de 24 ho ras após a
ele i ção.

§ 28. Os li vros e mais pa péis con cer nen tes à ele i ção de vem ser
re me ti dos, no pra zo de dez dias, ao pre si den te do go ver no mu ni ci pal, a fim 
de se rem re co lhi dos ao ar qui vo da mu ni ci pa li da de.

CAPÍTULO IV

Da Apu ra ção Ge ral das Ele i ções

Art. 44. Trin ta dias de po is de fin da a ele i ção, re u ni dos na sala
das ses sões do go ver no mu ni ci pal, nas se des das cir cuns cri ções ele i to ra is e
no Dis tri to Fe de ral, o pre si den te do mes mo go ver no, os cin co mem bros
mais vo ta dos e os cin co ime di a tos a me nos vo ta do, pro ce der-se-á à apu ra ção
ge ral dos vo tos da ele i ção.

§ 1º O dia, lu gar e hora para a apu ra ção se rão pelo dito pre si den te 
anun ci a dos pela im pren sa e por edi tal afi xa do na por ta do edi fí cio da mu -
ni ci pa li da de, com an te ce dên cia de três dias, pelo me nos, sen do con vi da dos
to dos que de vem to mar par te nes te tra ba lho.

§ 2º A apu ra ção de ve rá ter mi nar den tro de 20 dias da data do
co me ço dos tra ba lhos, e se fará pe las au tên ti cas re ce bi das e pe las cer ti dões
que fo rem apre sen ta das por qual quer ele i tor, des de que ne nhu ma dú vi da
ofe re ce rem, la vran do-se, di a ri a men te, uma ata, em que se dirá em re su mo o 
tra ba lho fe i to no dia, de sig nan do-se o to tal da vo ta ção de cada ci da dão.
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§ 3º As ses sões da jun ta apu ra do ra se rão pú bli cas e os ele i to res
que com pa re ce rem e os fis ca is, em qual quer nú me ro, que fo rem pe ran te
elas apre sen ta dos pe los can di da tos, po de rão as si nar as atas.

§ 4º Insta la da a jun ta, o pre si den te fará abrir os ofí ci os re ce bi dos, e,
man dan do con tar as au tên ti cas, de sig na rá um dos mem bros para pro ce der à
le i tu ra e di vi di rá por le tras en tre os de ma is, os no mes dos ci da dãos vo ta dos,
para que, com toda a re gu la ri da de, se pro ce da à apu ra ção, que será fe i ta em
voz alta.

§ 5º Não se re a li zan do a re u nião da jun ta no dia mar ca do, o pre -
si den te de sig na rá o dia ime di a to, fa zen do pú bli co por edi tal, que sem pre
será pu bli ca do na im pren sa, exis tin do esta.

§ 6º A jun ta apu ra do ra cabe so men te so mar os vo tos cons tan tes
das au tên ti cas, de ven do, to da via, men ci o nar na ata qual quer dú vi da que
te nha so bre Orga ni za ção de al gu ma mesa de se ção ele i to ral, bem como,
ex pres sa men te, os vo tos ob ti dos pe los can di da tos nes se se ção.

Ou tros sim, de ve rão ser de cla ra dos na ata, além de to das as ocor -
rên ci as, os mo ti vos pe los qua is a jun ta for le va da a apu rar os vo tos to ma dos 
em se pa ra do pe las me sas sec ci o na is.

§ 7º Em caso de du pli ca ta, de ve rá a jun ta apu rar so men te os vo tos
da dos na ele i ção que ti ver sido fe i ta no lu gar pre vi a men te de sig na do.

§ 8º Ter mi na da a apu ra ção, se rão pu bli ca dos os no mes dos ci da dãos 
vo ta dos, na or dem nu mé ri ca dos vo tos re ce bi dos, e la vra da a ata, em que se 
men ci o na rá, em re su mo, todo o tra ba lho da apu ra ção, as re pre sen ta ções,
re cla ma ções ou pro tes tos que fo rem apre sen ta dos pe ran te a jun ta ou pe ran te
as me sas sec ci o na is, com de cla ra ção dos mo ti vos em que se fun da rem.

§ 9º Da ata ge ral da apu ra ção de qua is quer ele i ções se rão ex tra í dos
as có pi as ne ces sá ri as, as qua is, de po is de as si na das pela jun ta apu ra do ra,
se rão re me ti das: uma ao mi nis tro do in te ri or, tra tan do-se de ele i ção do Dis tri -
to Fe de ral, ou ao go ver na dor, nos es ta dos, uma se cre ta ria da Câ ma ra ou do
Se na do e uma a cada um dos ele i tos, para lhe ser vir de di plo ma.

Essas có pi as po de rão ser im pres sas, de ven do, to da via, ser con -
cer ta das e as si na das pe los mem bros da jun ta.

§ 10. As có pi as da ata de apu ra ção ge ral nas ele i ções para pre si -
den te ou vice-pre si den te da Re pú bli ca se rão re me ti das ao go ver na dor do
Esta do, mi nis tro do in te ri or e se cre tá rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 45. A plu ra li da de re la ti va dos vo tos de ci di rá da ele i ção de
se na do res e de pu ta dos; no caso de em pa te, con si de rar-se-á ele i to o mais ve lho.

Art. 46. A Câ ma ra ou o Se na do, sem pre que no exer cí cio do di re i to
de re co nhe ci men to dos po de res dos seus mem bros, anu lar uma ele i ção sob
qual quer fun da men to, re sul tan do des se ato fi car o can di da to di plo ma do in fe ri or 
em nú me ro de vo tos ao ime di a to, de ve rá de ter mi nar que se re a li ze nova ele i ção.
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TÍTULO III

Dis po si ções Pe na is

Art. 47. Além dos de fi ni dos no Có di go Pe nal, se rão con si de ra dos 
cri mes con tra o li vre exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos os fa tos men ci o na dos
nos ar ti gos se guin tes.

Art. 48. De i xar qual quer ci da dão, in ves ti do das fun ções do go -
ver no mu ni ci pal ou cha ma do a exer cer as atri bu i ções de fi ni das na pre sen te
lei, de cum prir res tri ta men te os de ve res que lhe são im pos tos e nos pra zos
pres cri tos, sem ca u sa jus ti fi ca da:

Pena: Sus pen são dos di re i tos po lí ti cos por dois a qua tro anos. 

Art. 49. De i xar o ci da dão ele i to para fa zer par te das co mis sões de 
alis ta men to ou ele i to ra is e sa tis fa zer as de ter mi na ções da lei no pra zo es ta -
be le ci do, quer no to can te ao ser vi ço que lhe é exi gi do, quer no que diz
res pe i to às ga ran ti as que deve dis pen sar aos alis tan dos ou ele i to res, sem
mo ti vo jus ti fi ca do:

Pena: Sus pen são dos di re i tos po lí ti cos por dois a qua tro anos.

Art. 50. De i xar qual quer dos mem bros da mesa ele i to ral de ru bri -
car a có pia da ata da ele i ção, ti ra da pelo fis cal, quan do isso lhe for exi gi do:

Pena: De dois a seis me ses de pri são.

Art. 51. A fra u de, de qual quer na tu re za, pra ti ca da pela mesa ele -
i to ral, ou pela jun ta apu ra do ra, será pu ni da com a se guin te:

Pena: De seis me ses a um ano de pri são.

Pa rá gra fo úni co. Se rão isen tos des sa pena os mem bros da jun ta
apu ra do ra ou mesa ele i to ral, que con tra a fra u de pro tes ta rem no ato.

Art. 52. O ci da dão que usar de do cu men to fal so para ser in clu í do 
no alis ta men to:

Pena: De pri são por dois a qua tro me ses.

Art. 53. O ci da dão que, em vir tu de de dis po si ções da pre sen te
lei, for con de na do na pena de sus pen são dos di re i tos po lí ti cos, não po de rá,
en quan to du ra rem os efe i tos da pena, vo tar nem ser vo ta do em qual quer
ele i ção do Esta do ou mu ni cí pio.

Art. 54. Os cri mes de fi ni dos na pre sen te lei e os de igual na tu re za
do Có di go Pe nal se rão de ação pú bli ca, ca ben do dar de nún cia, nas co mar cas
das ca pi ta is dos Esta dos, ao pro cu ra dor da Re pú bli ca ou sec ci o nal, pe ran te
o juiz sec ci o nal, e nas de ma is co mar cas, aos pro mo to res pú bli cos pe ran te a
au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te

§ 1º A de nún cia por tais cri mes po de rá igual men te ser dada
pe ran te as re fe ri das au to ri da des por cin co ele i to res, em uma só pe ti ção.
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§ 2º A for ma do pro ces so de tais cri mes será a es ta be le ci da na
le gis la ção vi gen te para os cri mes de res pon sa bi li da de dos em pre ga dos
pú bli cos.

§ 3º A pena será gra du a da, aten den do-se ao va lor das cir cuns tân ci as 
do de li to.

Art. 55. Será pu ni do com as pe nas de seis me ses a um ano de
pri são e sus pen são de di re i tos po lí ti cos por três a seis anos, o me sá rio que
sub tra ir, acres cen tar ou al te rar cé du las ele i to ra is, ou ler nome ou no mes di -
fe ren tes dos que fo ram es cri tos.

Dis po si ções ge ra is

Art. 56. Os re que ri men tos e do cu men tos para fins ele i to ra is se -
rão isen tos de selo e de qua is quer di re i tos, sen do gra tu i to o re co nhe ci men to 
da fir ma.

Art. 57. O tra ba lho ele i to ral pre fe re a ou tro qual quer ser vi ço
pú bli co, sen do con si de ra do fe ri a do o dia das ele i ções.

Art. 58. As atri bu i ções con fe ri das por esta lei aos ju í zes e pro cu -
ra do res sec ci o na is dos Esta dos se rão exer ci das, no Dis tri to Fe de ral, pelo
juiz sec ci o nal, seu subs ti tu to e pelo sub pro cu ra dor ge ral da Re pú bli ca.

Art. 59. Para o pre en chi men to das va gas, atu al men te exis ten tes
na re pre sen ta ção na ci o nal, pro ce der-se-á, à ele i ção de po is e ele i tos os mem -
bros do go ver no mu ni ci pal, de acor do com as leis que nos Esta dos te nham
sido de cre ta das, sen do ob ser va das, quan to ao mais, as dis po si ções da pre -
sen te lei. O go ver na dor do Esta do em que tal or ga ni za ção hou ver re a li za -
do, co mu ni ca-lo-á a mesa da Câ ma ra a que per ten cer a vaga ou as va gas, fa -
zen do ao mes mo tem po pro ce der à ele i ção em con for mi da de des ta lei.

§ 1º Nos Esta dos ou mu ni cí pi os em que não te nha ha vi do ele i ção 
para a cons ti tu i ção do go ver no mu ni ci pal, por oca sião de ser exe cu ta da a
pre sen te lei, com pe ti rá aos mem bros das úl ti mas câ ma ras mu ni ci pa is ele i -
tas o de sem pe nho de to das as atri bu i ções que na mes ma vão es pe ci fi ca das.

Para se pre en che rem as va gas ou im pe di men tos exis ten tes, po de -
rão ser cha ma dos, de po is dos su plen tes dos ve re a do res, os ju í zes de paz da
sede do mu ni cí pio e dos dis tri tos mais vi zi nhos, guar da da a sua or dem
su ces si va.

§ 2º Qu al quer que seja o nú me ro de va gas que ocor re rem no
Con gres so Na ci o nal, da pro mul ga ção des ta lei em di an te, por mo ti vo de
re nún ci as, per das de man da tos ou fa le ci men tos, cada uma das Câ ma ras,
com qual quer nú me ro, co nhe cen do des sas ocor rên ci as, pro vi den ci a rá para
que tais va gas se pre en cham pelo modo es ta tu í do na pre sen te lei; se, po rém,
não es ti ver re u ni do o Con gres so Na ci o nal, a mesa de cada uma das Câ ma ras o 
fará sem de pen dên cia de in ter ven ção da Câ ma ra res pec ti va.
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Art. 60. A ele i ção para pre en chi men to de va gas de de pu ta dos
du ran te a atu al le gis la tu ra far-se-á por Esta do.

Os go ver na do res dos Esta dos, onde, por for ça do §1º do art. 28
da Cons ti tu i ção, exis ti rem va gas por au men to das res pec ti vas re pre sen ta ções,
de ve rão man dar pro ce der ime di a ta men te à ele i ção para o seu pre en chi men to.

Art. 61. Nas va gas que se de rem pos te ri or men te na re pre sen ta ção
na ci o nal, uma vez com pro va das, o go ver na dor do Esta do em que elas se
te nham dado ou, no Dis tri to Fe de ral, o mi nis tro do in te ri or, man da rão ime -
di a ta men te pro ce der a nova ele i ção.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a vaga aber ta for de vi da a re nún cia de
al gum re pre sen tan te, dar-se-á por com pro va da, quan do o go ver na dor do
Esta do ou o mi nis tro do in te ri or ti ve rem dela co nhe ci men to ofi ci al, por
co mu ni ca ção da mesa da res pec ti va Câ ma ra, à qual te nha o re pre sen tan te
en vi a do a sua re nún cia.

Art. 62. As me sas da Câ ma ra e do Se na do têm com pe tên cia para
se di ri gir aos go ver na do res dos Esta dos e mais au to ri da des ad mi nis tra ti vas
ou ju di ciá ri as fe de ra is ou es ta du a is, so li ci tan do qual quer in for ma ção ou
do cu men to re fe ren te a ma té ria ele i to ral.

Art. 63. Enquan to se não pro ce der à de ter mi na ção do nú me ro
dos re pre sen tan tes de cada Esta do, de acor do com o re cen se a men to da
po pu la ção e em ob ser vân cia do dis pos to no art. 28, §§ 1º e 2º, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral, pre va le ce rá o es ta tu í do do De cre to nº 511, de 23 de ju nho de 1890,
com bi na do com o re fe ri do §1º do art. 28 da Cons ti tu i ção.

Art. 64. O pre si den te do go ver no mu ni ci pal for ne ce rá to dos os
li vros ne ces sá ri os para o alis ta men to e para as ele i ções, cor ren do as des pe sas,
que com eles e os mais apres tos na for ma des ta lei fi zer, por con ta da União.

Art. 65. As me sas ele i to ra is têm com pe tên cia para la vrar auto de
fla gran te de li to con tra o ci da dão que vo tar, ou ten tar fazê-lo com o tí tu lo
que não lhe per ten ça, e para apre en der o tí tu lo sus pe i to; de ven do li vrar-se
sol to, in de pen den te men te de fi an ça, o de lin qüen te, logo que es ti ver la vra do 
o auto que será re me ti do com as pro vas do cri me, á au to ri da de com pe ten te.

Art. 66. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Ca pi tal fe de ral, 26 de ja ne i ro de 1892; 4º da Re pú bli ca. – Flo ri a no

Pe i xo to – José Higi no Du ar te Pe re i ra.

Extra í do de Le gis la ção Bra si le i ra no Bra sil. Vol. I.
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129
GOVERNO FLORIANO PEIXOTO

129.1 – ANULAÇÃO DOS DECRETOS DE 3 DE NOVEMBRO
- DECRETO Nº 685 (23 NOVEMBRO 1891)

O vice-pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
con si de ran do

Que em caso al gum pode ser dis sol vi do o Con gres so Na ci o nal por
ato do Po der Exe cu ti vo (art. 1º §4º das dis po si ções tran si tó ri as
da Cons ti tu i ção);
Que so men te em caso de agres são es tran ge i ra ou gra ve co mo ção

in tes ti na pode ser de cla ra do o es ta do de sí tio em al gum pon to do ter ri tó rio
na ci o nal (art. 48 § 15 da Cons ti tu i ção);

Que ne nhu ma des tas hi pó te ses ve ri fi cou-se no Dis tri to Fe de ral e
na ca pi tal do es ta do do Rio de Ja ne i ro, nem a or dem e a tran qüi li da de
pú bli ca se acham per tur ba das ou ame a ça das:

Re sol ve anu lar os de cre tos de 3 do cor ren te mês, pe los qua is foi
dis sol vi do o Con gres so Na ci o nal, sus pen sas as ga ran ti as cons ti tu ci o na is
nos re fe ri dos lu ga res e cons ti tu í da uma jun ta mi li tar para o jul ga men to dos
que vi o las sem as or dens do go ver no.

Ca pi tal Fe de ral, 23 de no vem bro de 1891, 3º da re pú bli ca.

Flo ri a no Pe i xo to

José Hi gi no Du ar te Pe re i ra

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1891. Rio de Ja ne i ro:
Impren sa Na ci o nal. 1892. V. 2, pt. 2. Pág. 752.
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129.2 – CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL
PARA O DIA 18 DE DEZEMBRO  – DECRETO Nº 686

 (23 NOVEMBRO 1891)

Ovi ce-pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, con si -
de ran do ser ur gen te a vo ta ção das leis anu a is, da lei ele i to ral e
das de ma is que de ter mi na ram a pror ro ga ção da ses são le gis la ti va

or di ná ria des te ano, in ter rom pi da pelo de cre to de 3 do cor ren te mês:
Re sol ve, usan do da atri bu i ção que lhe con fe re o art. 48, nº 1 da

Cons ti tu i ção, con vo car ex tra or di na ri a men te o Con gres so Na ci o nal para re u -
nir-se no dia 18 de de zem bro des te ano.

Ca pi tal Fe de ral, 23 de no vem bro de 1891, 3º da Re pú bli ca.

Flo ri a no Pe i xo to

José Hi gi no Du ar te Pe re i ra

Extra í do da Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1891. Rio de Ja ne i ro:
Impren sa Na ci o nal. 1892. V. 2, pt. 2. Pág. 752
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129.3 – CARTA-MANIFESTO DOS TREZE GENERAIS
DIRIGIDA A FLORIANO PEIXOTO POR NOVA ELEIÇÃO

PRESIDENCIAL (31 MARÇO 1892)

Exmo sr. ma re chal vice-pre si den te da Re pú bli ca,

Os aba i xo as si na dos, ofi ci a is-ge ne ra is do Exér ci to e da Arma da, não
que ren do, pelo si lên cio, co-par ti ci par da res pon sa bi li da de mo ral da 
de sor ga ni za ção em que se acham os es ta dos, de vi do à in dé bi ta

in ter ven ção das For ças Arma das nas de po si ções dos res pec ti vos go ver na do res,
dan do em re sul ta do a mor te de inú me ros ci da dãos, im plan tan do o ter ror, a
dú vi da e o luto no seio das fa mí li as, ape lam para vós, ma re chal, para que
fa ça is ces sar tão la men tá vel si tu a ção. 

A con ti nu ar por mu i to tem po se me lhan te es ta do de de sor ga ni za -
ção ge ral do país, será con ver ti da a obra de 15 de no vem bro de 1889 na mais
com ple ta anar quia. E os aba i xo as si na dos, cren tes, como es tão, que só com a
ele i ção do pre si den te da Re pú bli ca, fe i ta quan to an tes, como de ter mi na a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei Ele i to ral, po rém li vre men te, sem pres são das
For ças Arma das, se po de rá res ta be le cer pron ta men te a con fi an ça, o sos se go e 
a tran qüi li da de da fa mí lia bra si le i ra e bem as sim o con ce i to da Re pú bli ca no
ex te ri or, hoje tão aba la dos, es pe ram e con tam que, nes te sen ti do, da re is as
vos sas acer ta das or dens, e que não va ci la re is em re u nir este im por tan te ser -
vi ço cí vi co aos mu i tos que nos cam pos de ba ta lha já pres tas tes a esta pá tria.

Ca pi tal Fe de ral, 31 de mar ço de 1892
Ma re chal José de Alme i da Bar re to – vice–al mi ran te Edu ar do Wan den kolk

– ge ne ral-de-di vi são José C. de Qu e i rós – ge ne ral-de-di vi são Antô nio Ma ria Co e lho
– ge ne ral-de-di vi são Cân di do José da Cos ta – con tra-al mi ran te José Mar ques Gu i ma -
rães – ge ne ral-de-bri ga da João Ne po mu ce no de Me de i ros Ma let – con tra-al mi ran te
Di o ní sio Ma nhães Bar re to – ge ne ral-de-bri ga da dr. João Se ve ri a no da Fon se ca –
con tra-al mi ran te Ma nu el Ri car do da Cu nha Cou tom – ge ne ral-de-bri ga da João
José de Bru ce – ge ne ral-de-bri ga da José Cer que i ra de Agui ar Lima – ge ne ral-de-bri -
ga da João Luís de Andra de Vas con ce los

Extra í do de MIRANDA, Salm de. Flo ri a no. Págs. 202-3.
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129.4 – MANIFESTO DE FLORIANO PEIXOTO
 (7 ABRIL 1892) 

Ogo ver no foi on tem sur pre en di do por um ma ni fes to que lhe foi
di ri gi do e pu bli ca do em vá ri os ór gãos da im pren sa des ta ca pi tal,
as si na do por tre ze ge ne ra is de mar e ter ra, con de nan do a de po si ção

dos go ver na do res que ha vi am ace i ta do e apla u di do o “gol pe de Esta do” de
3 de no vem bro, de po si ção que afir mam ter sido fe i ta com in ter ven ção da
for ça fe de ral, no meio do ter ror, de inú me ras mor tes e do luto da fa mí lia
bra si le i ra, e no qual fa zem um ape lo ao vice-pre si den te, a fim de man dar
pro ce der, quan to an tes, à ele i ção pre si den ci al, nos ter mos da Cons ti tu i ção,
cuja in ter pre ta ção au tên ti ca se ar ro gam eles o di re i to de dar como su pre mo
po der. 

Não é sem pe sar que o go ver no vem di ri gir-se à na ção, que a
es tas ho ras, che ia de dú vi das e in cer te zas, já terá cer ta men te con de na do o
pro ce di men to da que les que, es tan do in ves ti dos de alta pa ten te para ze lar e
de fen der a hon ra da pá tria, a in te gri da de do seu ter ri tó rio e a or dem in ter na,
são no en tan to, por atos in cor re tos, os pri me i ros a ani mar a de sor dem do
país e a le var o seu des cré di to no es tran ge i ro, onde fal sa men te se po de rá
acre di tar hoje que che gou a Re pú bli ca bra si le i ra a épo ca des gra ça da dos
pro nun ci a men tos e de sua com ple ta ru í na. 

Nada, con ci da dãos, vos as se gu ro em nome de mi nha hon ra de
sol da do; nada foi pra ti ca do por meu go ver no, que tem pro cu ra do ad mi nis trar
o país com a ma i or ho nes ti da de, que tem res pe i ta do os di re i tos, ga ran ti dos
a mais am pla li ber da de de im pren sa e de cons ciên cia, fe i to a mais es cru pu -
lo sa jus ti ça nas pro mo ções, cu i da do com des ve lo, tan to quan to o per mi tem
os re cur sos de que dis põe, da crí ti ca si tu a ção de nos sa pra ça e das clas ses
pro le tá ri as, nada pra ti quei, re pi to, que jus ti fi que tão anor mal pro ce di men to. 

Vá ri os des ses ca ma ra das fo ram on tem adep tos fer vo ro sos da
po lí ti ca do “gol pe de Esta do”, ao pas so que ou tros, so li dá ri os até era bem
pou co tem po com o go ver no, vêm hoje re pro var e atri bu ir-lhe atos que não
pra ti cou, e que fo ram ape nas con se qüên cia ló gi ca da re vo lu ção de 23 de
no vem bro. To dos eles re ve lam, po rém, um in con ve ni en te es pí ri to de in dis -



ci pli na, pro cu ran do plan tar a anar quia no mo men to crí ti co da re or ga ni za ção
da pá tria e da con so li da ção das ins ti tu i ções re pu bli ca nas, pois que não re ce -
be ram le gal men te de le ga ção da so be ra nia po pu lar, úni ca que ao lado da lei
res pe i ta mos, para re sol ver e im por so lu ção a ques tões que só os po de res
cons ti tu í dos, con sa gra dos em nos sa car ta cons ti tu ci o nal po dem re sol ver. 

Con ven ci do da enor me res pon sa bi li da de que te nho so bre meus
om bros, en ten do que im põe-me o de ver de dar re mé dio a tão anor mal si tu a -
ção, en ten do mes mo que tor na-se ne ces sá rio de i xar, por mo men to, o ca mi nho
da to le rân cia be né vo la que tem sido a nor ma do meu go ver no. Con ven ci do
de que é ne ces sá rio fa zer sen tir que a or dem é uma re a li da de, o go ver no
sa be rá sal var, den tro da lei, da qual ja ma is se afas ta rá e dos po de res ex tra -
or di ná ri os, que o pa trió ti co Con gres so Na ci o nal con fe riu-lhe em mo men to
de an gús tia, quan do a anar quia e a per ver si da de ex plo ra vam a des gra ça
atra vés das mu ra lhas das pri sões de in fe li zes ga lés, o pres tí gio de sua au to -
ri da de, a hon ra da Re pú bli ca e os cré di tos des te povo li vre e dig no; cer to
como está, no pa tri o tis mo de todo o Exér ci to, e Arma da na ci o na is, con fi a do
no apo io das clas ses con ser va do ras, cu jos al tos in te res ses não po dem fi car à 
mer cê do im pre vis to, se gu ro da con fi an ça de to dos os ci da dãos que sa bem
amar a pá tria e a hon ra. 

Con vin do tra zer a tran qüi li da de a to das as cons ciên ci as, a con fi an ça
ao co mér cio, a ga ran tia a to dos le gí ti mos in te res ses, evi tan do que se con ti -
nue a ex plo rar a cre du li da de de uns e a ti mi dez de ou tros, com gra ve pre ju í zo
da con so li da ção da Re pú bli ca e da or dem no seio da pá tria, o go ver no re sol ve
to mar pro vi dên ci as con ti das nos de cre tos que a este acom pa nham. 

Ca pi tal fe de ral, 7 de abril de 1892. 

Flo ri a no Pe i xo to 

MINISTÉRIO DA MARINHA

Por de cre tos de 7 do cor ren te: 
– Fo ram de mi ti dos: o con tra-al mi ran te Di o ní sio Ma nhães Bar re to,

de mem bro efe ti vo do Con se lho Na val; o con tra-al mi ran te José Mar ques
Gu i ma rães, de co man dan te da 1ª Di vi são de Cru za do res; o con tra-al mi ran te
Ma nu el Ri car do da Cu nha Cou to, de ins pe tor do Arse nal de Ma ri nha da
ca pi tal fe de ral. 

– Fo ram re for ma dos: o vice-al mi ran te Edu ar do Wan den kolk; os
con tra-al mi ran tes José Mar ques Gu i ma rães e Di o ní sio Ma nhães Bar re to. 

– Fo ram pro mo vi dos a con tra-al mi ran te: o con tra-al mi ran te
gra du a do Jo a quim Antô nio de Cor do vil Ma u rity; os ca pi tães-de-Mar-e-Gu er ra 
Fran cis co Gou lart Ro lim e Car los Fre de ri co de No ro nha. 

– Foi gra du a do no pos to de con tra-al mi ran te: o ca pi -
tão-de-Mar-e-Gu er ra João Gon çal ves Du ar te. 
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– Foi trans fe ri do para a 2ª clas se da Arma da: o con tra-al mi ran te
Ma nu el Ri car do da Cu nha Cou to. 

MINISTÉRIO DA GUERRA

Por de cre tos de 7 do cor ren te: 
– Fo ram re for ma dos: 
O ma re chal José de Alme i da Bar re to; os ge ne ra is-de-di vi são

Antô nio Ma ria Co e lho, Cân di do Cos ta e José Cla rin do de Qu e i rós; os ge ne -
ra is-de-bri ga da José de Cer que i ra Agui ar Lima e João Ne po mu ce no de
Me de i ros Mal let; o ge ne ral-de-bri ga da gra du a do João Luís de Andra de
Vas con ce los; o ge ne ral-de-bri ga da, ins pe tor do Ser vi ço Sa ni tá rio, dr. João
Se ve ri a no da Fon se ca. 

– Foi trans fe ri do para a 2ª clas se do Exér ci to, à vis ta dos mo ti vos
cons tan tes de ex po si ção que a ele acom pa nha: 

Esta do-ma i or ge ne ral – o Ge ne ral-de-Bri ga da João José de Bru ce. 
– Fo ram pro mo vi dos: 
Esta do-ma i or ge ne ral: a ma re chal, o ma re chal gra du a do José Si meão

de Oli ve i ra; a ma re chal gra du a do, o ge ne ral-de-di vi são Jú lio Ana cle to Fal cão
da Fro ta; a ge ne ra is-de-di vi são, os ge ne ra is-de-bri ga da Car los Fre de ri co da
Ro cha, Car los Ma cha do de Bi ten court e Ber nar do Vas ques. 

A ge ne ra is-de-bri ga da, os co ro néis: 
Cor po de Enge nhe i ros: Ino cên cio Gal vão de Qu e i rós. 
Esta do-ma i or de 1ª clas se: João To más de Can tuá ria. 
Arma de ar ti lha ria: Fran cis co José Te i xe i ra Jú ni or. 
Arma da ca va la ria: Fre de ri co Só lon de Sam pa io Ri be i ro. 
Arma de in fan ta ria: Se bas tião Ra i mun do Ever ton; Estê vão José

Fer raz. 
Esta do-ma i or de ar ti lha ria: a ge ne ral-de-bri ga da gra du a do, o co ro nel

Ben to José Fer nan des Jú ni or. 
Re par ti ção sa ni tá ria: a ge ne ral-de-bri ga da, ins pe tor-ge ral, o ge ne -

ral-de-bri ga da gra du a do, mé di co de 1ª clas se, dr. Antô nio Pe re i ra da Sil va
Gu i ma rães; a ge ne ral-de-bri ga da gra du a do, o mé di co de 1ª clas se dr.
Ale xan dre Mar ce li no Bay ma. 

Qu a dro (ex tra nu me rá rio): a ge ne ral-de-bri ga da, o co ro nel da arma
de ca va la ria João Ba tis ta da Sil va Te les. 

Extra í do de CAMEU, Fran co li no, e PEIXOTO, Artur Vi e i ra. Flo ri a no Pe i xo to: Vida e Go ver no. Rio 
de Ja ne i ro: Ofi ci nas Gráfi cas da A No i te, 1925. Págs. 241-242.
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130
MANIFESTO DO PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAIS À

NAÇÃO (15 NOVEMBRO 1894) 

Cum pre-me nes te mo men to ma ni fes tar à na ção qua is os prin cí pi os
e nor mas que me gui a rão no de sem pe nho da hon ro sa mas di fí cil
mis são que me foi im pos ta. O lus tro de exis tên cia, que hoje

com ple ta a Re pú bli ca bra si le i ra, tem sido de lu tas qua se per ma nen tes com
ad ver sá ri os de toda es pé cie que têm ten ta do des truí-la, em pre gan do, para
isso, to dos os me i os. 

Como ex pres são con cre ta des se pe río do de fu nes tas dis sen sões e 
lu tas, re me mo ro com amar gu ra a re vol ta de 6 de se tem bro do ano pró xi mo
pas sa do, essa re vol ta – que foi o mais vi o len to aba lo de que se po de ria re ves -
tir o re gi me pro cla ma do da Re pú bli ca e de li ber tar a pá tria do jugo de uma
su pos ta di ta du ra mi li tar – re u niu sob sua ban de i ra to dos os ele men tos
ad ver sos à or dem e à paz pú bli ca, con clu in do por ca rac te ri zar-se em um
mo vi men to for mi dá vel de ata que às ins ti tu i ções na ci o na is, ar vo ran do o
es tan dar te da res ta u ra ção mo nár qui ca. 

Mas por isso mes mo que essa luta tre men da foi tra va da pela
co li ga ção de tan tos in te res ses in di vi du a is, a vi tó ria da Re pú bli ca foi de ci si va
para pro var a es ta bi li da de das no vas ins ti tu i ções, que ti ve ram a de fen dê-las 
a co ra gem, a per ti ná cia e a de di ca ção do be ne mé ri to che fe do Esta do, au xi -
li a do efi caz men te pe las for ças mi li ta res de ter ra e mar – fiéis à Cons ti tu i ção, 
em 6 de se tem bro de 1893, como em 23 de no vem bro de 1891 –, pelo con cur so
en tu siás ti co da mo ci da de das es co las, da Gu ar da Na ci o nal, dos ba ta lhões
pa trió ti cos e da po lí cia, pela so li da ri e da de unâ ni me dos es ta dos da União,
cujo apo io foi de ex tra or di ná rio va lor. 

Essa re vol ta, que du ran te tan tos me ses, subs ti tu in do a paz e o
tra ba lho por lu tas pa trió ti cas, per tur bou a vida na ci o nal e ca u sou enor mes
ma les, da ni fi can do a for tu na pú bli ca e par ti cu lar, pro du ziu, en tre tan to, o
gran de be ne fí cio de con ven cer ain da aos mais in cré du los de que a for ma
re pu bli ca na, tal como está con sa gra da na Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro, é
in du bi ta vel men te a que tem de re ger para sem pre os des ti nos do Bra sil,



por que é no seu ad mi rá vel me ca nis mo que está a mais se gu ra ga ran tia da
har mo nia per ma nen te en tre a uni da de na ci o nal e a vi ta li da de e ex pan são
das for ças lo ca is. 

A Re pú bli ca está, pois, fir ma da na cons ciên cia na ci o nal – lan çou
ra í zes tão pro fun das que ja ma is será daí ar ran ca da. Ao pas so que a mo nar -
quia caiu sem a me nor re sis tên cia, não obs tan te ha ver do mi na do o país, du -
ran te se ten ta anos, o seu re gi me cen tra li za dor, a Re pú bli ca, ape sar de sua
cur ta e per tur ba da exis tên cia, de fen deu-se he ro i ca men te e ven ceu a po de ro sa
re vol ta res ta u ra do ra, por que ti nha a seu lado a opi nião na ci o nal, ma ni fes ta -
da pelo con sen so unâ ni me dos es ta dos, que, ha ven do ex pe ri men ta do a in -
fluên cia be né fi ca da au to no mia que lhes deu o novo re gi me, não se su je i ta -
rão ja ma is a re tro gra dar à con di ção de pro vín ci as sem re cur sos, ma ni e ta dos 
em seus de sen vol vi men tos pe las pe i as atro fi an tes da cen tra li za ção. 

Fe liz men te, gra ças à ati tu de pa trió ti ca per ti naz e enér gi ca do
ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, se cun da do pela gran de ma i o ria da na ção, pa re ce
es tar en cer ra do em nos sa pá tria o pe río do das agi ta ções, dos pro nun ci a -
men tos e das re vol tas, que lhe ca u sa ram da nos ines ti má ve is, sen do mu i tos
de les ir re pa rá ve is. 

Ca pi tal fe de ral, 15 de no vem bro de 1894. 

Pru den te de Mo ra is 

Extra í do de SILVA, Gas tão Pe re i ra da. Pru den te de Mo ra is, o pa ci fi ca dor. Págs. 168-173.
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131 
CARTA-TESTAMENTO DE FLORIANO PEIXOTO

 (JUNHO 1895) 

Meus ami gos 
   Re ce bo com es pe ci al agra do a sin ce ra ma ni fes ta ção do vos so

            apre ço.
  Ela tem para mim um va lor ine fá vel, pois re ve la a ge ne ro si da de

dos vos sos no bres co ra ções. 
Ela me en che a alma de um pra zer imen so, por que vejo nela um

tri bu to de vos sa gra ti dão a um ve lho ser vi dor da pá tria, que lhe con sa grou
de co ra ção o me lhor de sua vida, e da Re pú bli ca, por amor da qual sa cri fi cou
o res to de sa ú de e vi gor que lhe de i xou a pe no sa cam pa nha do Pa ra guai. 

Hoje, como ve des, vivo lon ge do lar a pro cu rar em vá ri os cli mas
a re pa ra ção das for ças per di das nas lu tas pela pá tria e pe las no vas ins ti tu i ções.

Nes sa pe re gri na ção, ali men to a es pe ran ça de al can çar do Cri a dor a 
mer cê de vi ver mais al gum tem po para pro ver a edu ca ção dos fi lhos, ór fãos 
há cin co anos dos cu i da dos pa ter nos; e tam bém para lo grar o pra zer de
con tem plar a jo vem Re pú bli ca li vre dos em ba ra ços que ora lhe es tor vam os
pas sos, a mar char de sas som bra da e fe liz ao lado das na ções mais adi an ta das
do Ve lho e do Novo Mun do. 

A vós, que sois mo ços e tra ze is vivo e ar den te no co ra ção o amor 
da pá tria e da Re pú bli ca, a vós cor re o de ver de am pa rá-la e de fen dê-la dos
ata ques in si di o sos dos ini mi gos. 

Diz-se e re pe te-se que ela está con so li da da e não cor re pe ri go. 
Não vos fi e is nis so, nem vos de i xe is apa nhar de sur pre sa. O

fer men to da res ta u ra ção agi ta-se em uma ação len ta, mas con tí nua e sur da. 
Aler ta!, pois. 
A mim me cha ma is o con so li da dor da Re pú bli ca. Con so li da dor

da obra gran di o sa de Ben ja mim Cons tant e De o do ro são o Exér ci to na ci o nal 
e uma par te da Arma da, que à lei e às ins ti tu i ções se con ser va ram fiéis. 



Con so li da dor da Re pú bli ca é a guar da na ci o nal, são os cor pos de 
po lí cia da ca pi tal e do Esta do do Rio, ba ten do-se com inex ce dí vel he ro ís mo
e se lan do com o seu san gue as ins ti tu i ções pro cla ma das pela re vo lu ção de
15 de no vem bro. 

Con so li da dor da Re pú bli ca é a mo ci da de das es co las ci vis e mi li -
ta res, der ra man do o seu san gue ge ne ro so para com ele es cre ver a pá gi na
mais bri lhan te da his tó ria das nos sas lu tas. 

Con so li da dor da Re pú bli ca, fi nal men te, é o gran de e glo ri o so
Par ti do Re pu bli ca no, que, to man do a for ma de ba ta lhões pa trió ti cos, pra ti cou
tais e tan tos fe i tos de bra vu ra, que se rão ou vi dos sem pre com ad mi ra ção e
res pe i to pe las ge ra ções vin dou ras. 

São es ses os he róis para os qua is a pá tria deve vol ver os olhos,
agra de ci da. 

À fren te de ele men tos tão va li o sos, não du vi dei, um mo men to
se quer, do nos so tri un fo, e, pe din do con se lhos à ins pi ra ção e à ex pe riên cia e 
pro cu ran do am pa ro no sen ti men to da gran de res pon sa bi li da de que tra zia
so bre os om bros, tive a fe li ci da de de po der gui ar os nos sos no ca mi nho da
vi tó ria. 

Foi esse o meu pa pel. 
Se mé ri to exis te nele, não al me jo ou tra re com pen sa, se não a

pros pe ri da de da Re pú bli ca e a es ti ma dos que sin ce ra men te lhe con sa gram
o seu amor. 

Vou ter mi nar: as pres cri ções mé di cas não me per mi tem o mais
leve tra ba lho men tal; mas, para cor res pon der a vos sa gen ti le za, não du vi dei 
in frin gir os con se lhos da ciên cia e es cre ver es tas li nhas, que vos en tre go
como pe nhor e tes te mu nho da mi nha eter na gra ti dão. 

Di vi sa, ju nho de 1895. 

Flo ri a no Pe i xo to 

Extra í do de PINHEIRO, Xa vi er. Ma re chal Flo ri a no, o Con so li da dor da Re pú bli ca Bra si le i ra. La em mert
& Edi to res. Rio de Ja ne i ro, 1900. Págs. 11–14.
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132 
CRIAÇÃO DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO E DA

INTENDÊNCIA GERAL DA GUERRA –
LEI Nº 403 (24 OUTUBRO 1896)

O Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
se guin te lei:

Art. 1º Fi cam des de já cri a dos:
1º, o es ta do-ma i or do exér ci to;
2º, a Inde pen dên cia Ge ral da Gu er ra.

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Art. 2º O es ta do ma i or tem a seu car go pre pa rar o exér ci to para
de fe sa da pá tria, por isso é es pe ci al men te en car re ga do do es ta do e apli ca ção
de to das as ques tões re la ti vas à or ga ni za ção e exe cu ção das ope ra ções mi li -
ta res, fi can do os co man dos das for ças e di re ções di ver sas ser vi ços mi li ta res
sob sua ação, no que con cer ne à ins tru ção e dis ci pli na das tro pas.

Art. 3º O es ta do-ma i or se com po rá de um ga bi ne te e qua tro se ções, 
ten do em suas atri bu i ções:

O ga bi ne te

a cor res pon dên cia, des pa cho e ex pe di en te do che fe do es ta -
do-ma i or e or dens do dia do exér ci to.

As se ções

a 1ª, o es ta do es ta tís ti co e his tó ri co dos exér ci tos na ci o nal e es tran -
ge i ros, es pe ci al men te os ame ri ca nos e tudo quan to pos sa in te res sar a mo bi -
li za ção e con cen tra ção das for ças mi li ta res;

Orga ni za ção de paz e de guer ra, re cru ta men to, ins tru ção ge ral,
teó ri ca e prá ti ca, tá ti ca e es tra té gia, ser vi ço de es ta do-ma i or, mis sões mi li ta res,
di re ção da re vis ta mi li tar e pu bli ca ções;



a 2ª, o es tu do dos te a tros pro vá ve is de ope ra ções de guer ra,
or ga ni za ção de pla nos de com pa nha; me i os de de fe sa do país, gran des
exer cí ci os e cam pos de ma no bras, mo bi li za ção, con cen tra ção e ser vi ços da
re ta guar da;

a 3ª, a or ga ni za ção da car ta ge ral da Re pú bli ca, ma pas ge o grá fi cos
e to po grá fi cos das fron te i ras e es ta tís ti ca mi li tar, le van ta men tos ge o dé si cos
e to po grá fi cos de ope ra ções mi li ta res; pla no de vi a ção ge ral da Re pú bli ca
sob o pon to de vis ta mi li tar, es tra das em ge ral, li nhas es tra té gi cas; em pre go
das via-fer re as quan to ao pre pa ro e di re ção dos trans por tes mi li ta res; te le -
gra fia e te le fo nia mi li ta res; crip to gra fia, se má fo ros, to dos os sis te mas de
si na is-ae ro es ta ção, pom bos cor re i os;

a 4ª, a co di fi ca ção e con so li da ção da le gis la ção mi li tar, ad mi nis -
tra ção, eco no mia, dis ci pli na, jus ti ça mi li tar, li cen ças, trans fe rên ci as, or ga ni -
za ção e pu bli ca ção do al ma na que, re gis tro mi li tar do es ta do ci vil dos ofi ci a is,
as sen ta men to dos ge ne ra is e ofi ci a is do es ta do –ma i or, in for ma ção anu a is
de to dos os ofi ci a is do exér ci to; aqui si ção de li vros, re vis tas mi li ta res e
téc ni cas que pos sam de sen vol ver a ins tru ção dos ofi ci a is e pra ças do exér ci to, 
ma te ri al e ar qui vo do mes mo.

Art. 4º O es ta do-ma i or do exér ci to terá o se guin te pes so al:
Um che fe, ma re chal ou ge ne ral de di vi são, do qua dro efe ti vo;
Um sub-che fe ge ne ral, efe ti vo com o cur so de es ta do-ma i or ou

co ro nel do cor po de es ta do-ma i or;
Um aju dan te de cam po, ofi ci al su pe ri or de cor po es pe ci al ou

ca pi tão de qual quer cor po ou arma, ten do um e ou tro o cur so de es ta do ma i or;
Dois aju dan tes de or dens, su bal ter no de qual quer arma.
Um aju dan tes de or dens de sub-che fes, su bal ter no de qual quer

arma.

Ga bi ne te

Um che fe, ofi ci al su pe ri or do cor po de es ta do-ma i or; 
Dois ad jun tos, ofi ci a is su pe ri o res ou ca pi tães do cor po de es ta do

ma i or.

Se ções

Qu a tro che fes de se ções, ofi ci a is su pe ri o res do es ta do ma i or;
Doze ad jun tos, ofi ci a is do es ta do-ma i or;
Dez ama nen ses;
Um ar qui vis ta, ofi ci a is re for ma dos;
Dois aju dan tes, ofi ci a is re for ma dos;
Um por te i ro, ofi ci al re for ma do ou ho no rá rio;
Três con tí nu os, ex-pra ças do exér ci to;
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Três ser ven tes, idem, idem;
Um en car re ga do dos pom bos-cor re i os, ofi ci al su bal ter no efe ti vo

do exér ci to.

INTENDÊNCIA GERAL DA GUERRA

Art. 5º A in ten dên cia ge ral da guer ra é en car re ga da de as se gu rar 
aos cor pos de tro pas, às for ta le zas e aos de ma is es ta be le ci men tos mi li ta res o 
for ne ci men to do ma te ri al ne ces sá rio à sub sis tên cia e a aco mo da ção do pes so al
do exér ci to, todo o far da men to, equi pa men to, ar re a men to, cor re a me, ar ma -
men to, mu ni ção e de ma is ma te ri al de guer ra e de trans por te, bem as sim a
ne ces sá ria ca va lha da.

Pa rá gra fo úni co. A in ten dên cia ge ral da guer ra, en car re ga da de
re u nir, con ser var e dis tri bu ir o ma te ri al do exér ci to ne ces sá rio à ma nu ten ção
do mes mo, em to das as suas ope ra ções, terá para exe cu ção dos ser vi ços a
seu car go um ga bi ne te e qua tro se ções, aque le in cum bi do da cor res pon dên cia,
ex pe di en te e des pa cho ge ral do in ten den te a es tas:

a 1ª, da aqui si ção, con ser va ção, dis tri bu i ção, fis ca li za ção do
ma te ri al do exer ci to e do que dis ser res pe i to a pró pri os na ci o na is a car go 
do mi nis té rio da guer ra; ser vi ço de mar cha, aquar te la men to, acan to na -
men to, acam pa men to, ser vi ço pos tal do exér ci to em ope ra ções, ilu mi na -
ção dos quar téis e ou tros es ta be le ci men tos mi li ta res; cou de la ri as e re -
mon tas;

a 2ª, da dis tri bu i ção do ar ma men to, equi pa men to, ar re a men to,
cor re a me, uten sí li os e mu ni ções; car ga e des car ga de todo, con su mo; das
pro vi dên ci as so bre o far da men to e ajus te de con tas do mes mo;

a 3ª, de vi ve res e for ra gens, trans por te do ma te ri al do exé ri ci to,
re qui si ção, lan ça men tos, e con tri bu i ções de guer ra, da re u nião de da dos
es ta tís ti cos e de tudo que in te res se o ser vi ço mi li tar em ope ra ções de
guer ra;

a 4ª, da guar da em de pó si to de todo o ma te ri al de guer ra, mu ni ções
e far da men tos de re ser va e da car ga ge ral des se ma te ri al

Art. 6º A in ten dên cia ge ral da guer ra terá o pes so al aba i xo;
Um in ten den te ge ral, ofi ci al ge ne ral do qua dro efe ti vo;
Um sub-in ten den te, co ro nel ou te nen te-co ro nel de cor po es pe ci al;
Dois aju dan tes de or dens, su bal ter nos efe ti vos do exér ci to;

Ga bi ne te

Um che fe, ofi ci al su pe ri or ou ca pi tão de cor po es pe ci al;
Um ad jun to, ofi ci al su pe ri or ou ca pi tão de cor po es pe ci al;
Dois au xi li a res téc ni cos, ofi ci a is do cor po de en ge nhe i ros.
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Qu a tro che fes de se ções, ofi ci a is de es ta do-ma i or de 2ª clas se,
re for ma dos ou ho no rá ri os, que ti ve rem ser vi ços mi li ta res;

Qu a tro pri me i ros ofi ci a is ci vis pre fe ri dos os que ti ve rem ser vi ços 
mi li ta res;

Qu a tros se gun dos di tos, idem, idem;
Nove ama nu en ses, idem, idem;
Dois agen tes com pra do res, idem, idem;
Dois des pa chan tes, idem, idem;
Um por te i ro, ex-pra ça do exér ci to;
Três con tí nu os, idem, idem;
Três ser ven tes, idem, idem;
Art. 7º con se quen te men te à or ga ni za ção do es ta do-ma i or do

exér ci to e da in ten dên cia ge ral da guer ra, fi cam cri a das as di re ções ge ra is
de ar ti lha ria, de en ge nha ria e de sa u da de, de acor do com os re gu la men tos
que fo rem ex pe di dos pelo go ver no.

DIREÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Art. 8º A di re ção ge ral de en ge nha ria é es pe ci al men te en car re ga da 
da cons tru ção das vias de co mu ni ca ções com apli ca ção mi li tar, das for ti fi ca ções
e dos edi fí ci os mi li ta res, as sim como da di re ção da ins tru ção téc ni ca e ou tros
ne gó ci os do pes so al de en ge nha ria.

De pen de des ta di re ção o cor po de en ge nhe i ros.
§ 1º A di re ção ge ral de en ge nha ria terá um ga bi ne te e três se ções, 

aque le en car re ga do da cor res pon dên cia, ex pe di en te e des pa cho da di re ção,
e es tas in cum bi das:

a 1ª, dos tra ba lhos que vi sem o em pre go das vias-fér re as, te lé -
gra fos e te le fo nes, es tra das em ge ral, como ele men to de guer ra, ma te ri al de
en ge nha ria;

a 2ª, das obras em ge ral, no que diz res pe i to às for ti fi ca ções e
edi fí ci os mi li ta res, pon to ne i ros, ma chi nas de guer ra e de des tru i ção, tra ba -
lhos de guer ra de ata que e de fe sa dos pon tos for ti fi ca dos;

a 3ª, da di re ção téc ni cas dos es ta be le ci men tos mi li ta res de ins tru ção 
teó ri ca e prá ti ca de en ge nha ria; co lo ni za ção mi li tar; tri an gu la ções do ter ri -
tó rio da Re pú bli ca, sen do os da dos ob ti dos en vi a dos ao es ta do ma i or do
exér ci to para or ga ni za ção da cota gera, ma pas e plan tas to po grá fi cas, tudo
que for con cer nen te aos ofi ci a is do cor po e ar qui vo da di re ção;

§ 2º a di re ção ge ral de en ge nha ria terá o se guin te pes so al:
Um di re tor ge ral, ge ne ral de di vi são ou de bri ga da, ten do o cur so

de en ge nha ria;
Dois aju dan tes de or dens, su bal ter nos, com o cur so de en ge nha ria;
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Ga bi ne te

Um che fe, ofi ci al su pe ri or de en ge nhe i ros; dois ad jun tos, ofi ci a is
su pe ri o res ou ca pi tães de en ge nhe i ros. 

Se ções

Três che fes, ofi ci a is su pe ri o res de en ge nhe i ros;
Nove ad jun tos, ofi ci a is su pe ri o res ou ca pi tães de en ge nhe i ros;
Sete ama nu en ses;
Um ar qui vis ta, ofi ci al re for ma do do exér ci to ou ho no rá rio;
Um por te i ro, idem ide,;
Dois con tí nu os, ex-pra ças do exér ci to;
Dois ser ven tes, idem, idem.

DIREÇÃO GERAL DE ARTILHARIA

Art. 9º A di re to ria ge ral de ar ti lha ria in cum be es pe ci al men te a
pre pa ra ção do ma te ri al de ar ti lha ria, das mu ni ções de guer ra e de todo o
ar ma men to ne ces sá rio ao exér ci to, as sim como a di re ção da ins tru ção téc ni -
ca e ou tros mis te res do pes so al de ar ti lha ria.

§ 1º A di re ção ge ral de ar ti lha ria terá um ga bi ne te e três se ções,
aque le en car re ga do da cor res pon dên cia, ex pe di en te e des pa cho, e es tas
in cum bi das:

a 1ª, da aqui si ção, ado ção, mo di fi ca ção, etc. do ma te ri al de ar ti -
lha ria e do todo o ar ma men to ne ces sá rio ao exér ci to;

a 2ª da aqui si ção, ado ção trans for ma ção das mu ni ções de guer ra, 
di re ção téc ni ca das fá bri cas de pól vo ra, de ar mas e mu ni ções, la bo ra tó ri os
pi ro téc ni cos e ar se na is;

a 3ª, da di re ção téc ni ca dos es ta be le ci men tos de ins tru ção teó ri ca
e prá ti ca de ar ti lha ria, for ta le zas e cor pos des sa arma; do as sen ta men to dos
ofi ci a is do res pec ti vo es ta do-ma i or e do ar qui vo da di re ção e seu ma te ri al.

§ 2ºA di re ção ge ral de ar ti lha ria com por-se-á do se guin te pes so al:
Um di re tor-ge ral, ge ne ral de di vi são ou de bri ga da, ten do o cur so

de ar ti lha ria;
dois aju dan tes de or dens, su bal ter nos de ar ti lha ria, ten do o res -

pec ti vo cur so. 

Ga bi ne te

Um che fe, co ro nel do es ta do-ma i or de ar ti lha ria; 
Dois ad jun tos ofi ci a is su pe ri o res ou ca pi tães do es ta do-ma i or de

ar ti lha ria.
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Se ções

Três che fes, ofi ci a is su pe ri o res do es ta do-ma i or de ar ti lha ria;
Seis ad jun tos, ofi ci a is su pe ri o res ou ca pi tães do es ta do-ma i or de

ar ti lha ria;
Sete ama nu en ses;
Um por te i ro, ofi ci al re for ma do ou ho no rá rio do exer ci to;
Dois con tí nu os, ex-pra ças do exér ci to;
Três ser ven tes, idem, idem;
Um ar qui vis ta, ofi ci al re for man do ou ho no rá rio do exér ci to.

DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

Art. 10. A di re ção ge ral de sa ú de tra ta es pe ci al men te de as se gu rar
aos hos pi ta is, en fer ma ri as e cor pos de tro pas, todo o pes so al, ma te ri al e
me di ca men tos ne ces sá ri os às boas re gras de hi gi e ne e à sa ú de das tro pas
em tem po de paz e de guer ra, as sim como pes so al e me di ca men to ne ces sá ri os
ao tra ta men to da ca va lha da do exér ci to.

De pen de des ta di re ção o cor po de sa ú de (mé di cos, far ma cêu ti cos,
ve te ri ná ri os, etc.).

§ 1º A di re ção ge ral de sa ú de se com po rá de um ga bi ne te é três
se ções, aque le en car re ga do da cor res pon dên cia da di re ção, ar qui vo, ex pe di en te
e des pa cho e es tas in cum bi das:

a 1ª, do pes so al mé di co, ve te ri ná ri os, en fer me i ro e pa di o le i ro;
dos em pre ga dos ci vis da di re ção, da ad mi nis tra ção dos hos pi ta is e en fer -
ma ri as na paz e na guer ra; de la bo ra tó ri os de bac te ri o lo gia e mi cros co pia 
clí ni ca;

a 2ª, do que diz res pe i to a de pó si to a do ma te ri al e uten sí li os de
sa ú de, ma te ri al de aga sa lho, trans por te, ali men ta ção e me i os cu ra ti vos dos
en fer mos, nas ope ra ções mi li ta res;

a 3ª, do pes so al far ma cêu ti co, for ne ci men tos e fis ca li za ção de
dro gas, me di ca men tos, uten sí li os va si lha me de far má cia, di re ção téc ni ca
dos la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos e das far má ci as e de pó si tos de me di ca men tos
em tem po de paz e guer ra.

§ 2º a di re ção ge ral terá o se guin te pes so al:
Um di re tor-ge ral, che fe do cor po da sa ú de;
Um as sis ten te, mé di co de 3ª ou 4ª clas se.

Ga bi ne te

Um che fe mé di co, ofi ci al su pe ri or;
Um ad jun to, mé di co de 4ª clas se.
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Se ções

Um che fes de se ção, mé di co de 1ª clas se nº1;
Um che fe da 2ª, mé di co de 1ª ou 2ª clas se;
Um ad jun to para a 1ª se ção, mé di co de 3ª ou 4ª clas se;
Três 1ª es cri tu rá ri os, em pre ga dos ci vis;
Três 2ª di tos, diem, idem;
Três 3ª di tos, diem, idem;
Um por te i ro, ex-pra ça da se ção de en fer me i ros;
Um con tí nuo, idem, idem.

Dis po si ções ge ra is

Art. 11. Os ofi ci a is do atu al cor po de es ta do-ma i or de 1ª clas se,
nos pos tos em que se acham, cons ti tu i rão – o cor po de es ta do-ma i or, – o
qual fi ca rá ime di a ta men te su bor di na do ao res pec ti vo che fe, que os dis tri bu i rá
pe los di fe ren tes ser vi ços, se gun do duas exi gên ci as.

§ 1º Além dos ofi ci a is do cor po de es ta do-ma i or, po de rão ser vir
jun to ao che fe, no ga bi ne te ou se ções da res pec ti va re par ti ção, ofi ci a is do
cor po de en ge nhe i ros mi li ta res, es ta do-ma i or de ar ti lha ria, ca pi tães e su bal -
ter nos das ar mas ar re gi men ta das, por ele pro pos tos e no me a dos pelo mi -
nis tro da guer ra, ten do to dos, pelo me nos, o cur so de es ta do-ma i or.

§ 2º Os ser vi ços de or de nan ça no exér ci to – aju dan te de or dem e
de pes soa – in cum bem aos ca pi tães e su bal ter nos, pre fe ri dos os que ti ve rem 
o cur so de es ta do-ma i or ou ao me nos o da sua arma.

§ 3º Os ca pi tães de que tra ta este ar ti go só po de rão de sem pre nhar
fun ções de es ta do-ma i or, após te rem um ano de efe ti vo ser vi ço de fi le i ra,
nes te pos to.

Art. 12. O cor po de en ge nhe i ros mi li ta res, o es ta do ma i or de ar ti -
lha ria e o cor po de sa ú de fi ca rão su bor di na dos, o pri me i ro ao di re tor ge ral
de en ge nha ria, o es ta do ma i or de ar ti lha ra e o cor po de sa ú de fi ca rão su bor -
di na dos, o pri me i ro ao di re tor ge ral de en ge nha ria, o se gun do ao de ar ti lha ria
e o ter ce i ro ao di re tor ge ral de sa ú de, sen do o pes so al dis tri bu in do, sob
pro pos ta dos res pec ti vos che fes e no me a ção do mi nis tro da guer ra, pe los
ser vi ços que lhe com pe ti rem.

Art. 13. Ao che fe do es ta do-ma i or do exer ci to, ao in ten den te ge ral
da guer ra e aos che fes das di re ções com pe tem a ini ci a ti va e a res pon sa bi li -
da de na di re ção do res pec ti vo ser vi ço.

Art. 14. Os ofi ci a is de ar ti lha ria ser vi rão in dis tin ta men te no es ta -
do-ma i or da arma ou ar re gi men ta dos, fi can do re vo ga dos o art. 6º e seus
pa rá gra fos da lei nº 39 A, de 30 de Ja ne i ro de 1892.
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Art. 15 Os car gos de ama nu en se, no es ta do-ma i or do exér ci to,
nas di re ções ge ra is de en ge nha ria e ar ti lha ria se rão exer ci dos por al fe res, e
2º te nen tes, que ex ce de rem dos res pec ti vos qua dros, pas san do a ser ocu pa dos
por pra ças do exér ci to, logo que to dos aque les se jam clas si fi ca dos.

Art. 16. O go ver no fará a re gu la men ta ção dos ser vi ços ora cri a dos,
pre ci san do, quan do pos sí vel, a na tu re za de cada um e bem as sim as fun ções
de seu pes so al, tan to na paz como na guer ra.

Em caso de guer ra, uma par te do pes so al com os seus che fes, for -
man do o quar tel-ge ne ral do exer ci to em ope ra ções, com o seu es ta do-ma i or 
ge ne ral, suas di re ções e in ten dên cia ge ral, se gui rá com o co man dan te em
che fe, e ou tra fi ca rá jun to ao mi nis tro da guer ra para as se gu rar sob suas
or dens a boa mar cha do ser vi ço cen tral.

Pa rá gra fo úni co. Tam bém pro vi den ci a rá so bre a ad mi nis tra ção e 
di re ção das es co las e co lé gio mi li tar, ar se na is de guer ra, la bo ra tó ri os pi ro -
téc ni cos, fá bri ca de pól vo ra e de car tu chos; in vá li dos da pá tria, re for ma da
se cre ta ria da guer ra e da con ta do ria ge ral da guer ra, su pri min do o que jul -
gar con ve ni en te, pro pon do tudo que for ne ces sá rio ao exér ci to, para que
este pos sa bem de sem pe nhar a sua mis são cons ti tu ci o nal em qual quer
emer gên cia.

Art. 17. Orga ni za do o es ta do-ma i or do exér ci to, este ime di a ta -
men te for mu la rá o pla no ge ral de de fe sa da Re pú bli ca, dis tri bu i ção e co lo -
ca ção das tro pas, da hi e rar quia mi li tar, da com po si ção dos qua dros de pes so al 
do exér ci to, o qual, pre sen te ao go ver no, será por este sub me ti do à con si de -
ra ção do Con gres so Na ci o nal, para ser vir de base à com ple ta exe cu ção do
nº18 do art. 34 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 18. A me di da que fo ram se or ga ni zan do as re par ti ções ora
cri a das, fi ca rão su pri mi dos: a co mis são téc ni ca mi li tar con sul ti va, os co man dos
de cor pos es pe ci a is, a di re to ria ge ral das obras mi li ta res, as re par ti ções de
aju dan te e quar tel-mes tre ge ne ra is e sa ni tá ria mi li tar, e a in ten dên cia da
guer ra.

§ 1º Os ven ci men tos dos ofi ci a is e mis pes so al em pre ga dos no
ser vi ço do es ta do-ma i or do exér ci to, no da in ten dên cia ge ral da guer ra e
das di ver sas di re ções se rão mar ca dos pelo go ver no, de acor do com as ta be las
de ven ci men tos em vi gor e com os re cur sos or ça men tá ri os.

§ 2º O ob ser va tó rio as tro nô mi co pas sa rá para o mi nis té rio da
in dús tria, vi a ção e obras pú bli cas.

Art. 19. Fica man ti da a di vi são do ter ri tó rio da Re pú bli ca em dis -
tri tos mi li ta res, a hi e rar quia mi li tar e a com po si ção dos qua dros do pes so al
do exér ci to, até fi nal de cre ta ção de sua re or ga ni za ção.

Art. 20. A ca pi tal fe de ral, os es ta dos de S. Pa u lo, Mi nas Ge ra is,
Go iás, Rio de Ja ne i ro e Espí ri to San to cons ti tu i rão pro vi so ri a men te o 4º
dis tri to mi li tar, com sede na ca pi tal fe de ral.
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Art. 21. Os em pre ga dos ci vis das re par ti ções su pri mi das se rão
apro ve i ta dos nas no va men te cri a das, fi can do adi dos os que por ven tu ra
ex ce de rem dos res pec ti vos qua dros, para se rem in clu í dos à me di da que se
fo rem dan do va gas.

Art. 22. O mi nis tro da guer ra é o ór gão in ter me diá rio jun to ao
pre si den te da Re pú bli ca, para tudo o que dis ser res pe i to à ad mi nis tra ção da 
guer ra, à qual pre si de, nos ter mos do art. 49 da Cons ti tu i ção, e são tam bém
a ele su bor di na dos to dos os fun ci o ná ri os ci vis e mi li ta res, da mes ma ad mi -
nis tra ção.

Art. 23. Re vo gam-se as dis po si ções em con tra rio. Ca pi tal fe de ral, 
24 de ou tu bro de 1896, 8º da Re pú bli ca.

Pru den te J. de Mo rais Bar ros.

Extra í do de Do cu men tos His tó ri cos do Esta do-Ma i or do Exér ci to. Orde na do dia nº 778. Rio de
Ja ne i ro, 31 ou tu bro de 1896.
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133
A REVOLTA DA ARMADA

133.1 – MANIFESTO DA REVOLTA DA ARMADA –
PROCLAMAÇÃO DO CONTRA-ALMIRANTE CUSTÓDIO

JOSÉ DE MELO (6 SETEMBRO 1893) 

Con ci da dãos. 
O mo vi men to re vo lu ci o ná rio de 23 de no vem bro não teve ou tro

         fim se não res ta u rar o re gi me cons ti tu ci o nal e a ação dos po de res
cons ti tu í dos que o gol pe de Esta do de 3 de no vem bro ani qui la va com as som bro 
ge ral da na ção e, prin ci pal men te, de to dos quan tos eram res pon sá ve is pela
for ma ção do go ver no re pu bli ca no. 

A di ta du ra de 3 de no vem bro não vi sou ou tros in tu i tos com efe i to
que o da ir res pon sa bi li da de da ad mi nis tra ção na ques tão fi nan ce i ra da
Re pú bli ca: se por um lado ace na va às am bi ções in con fes sá ve is e aos in te res ses
me nos le gí ti mos, por ou tro aba tia o ca rá ter na ci o nal, lu di bri a va-o fa zen do
crer que a na ção, in ca paz de cri ar para si ins ti tu i ções li vres, e de vi ver à sua
som bra, re ce be ra sub mis sa e sem pro tes to o jugo de uma au to cra cia que era 
um vi li pên dio e sig ni fi ca va uma hu mi lha ção. 

Sa be is a par te que a mim cou be, de ter mi na da pe los acon te ci men tos,
nes se me mo rá vel pe río do da ação re vo lu ci o ná ria con tra o ar bí trio do po der: 
ser vi a ca u sa dos in te res ses po pu la res de 23 de no vem bro: es ti ve no pos to
que de meu pun do nor como mi li tar e da com pre en são dos meus de ve res
cí vi cos, como bra si le i ro, a pá tria ti nha o di re i to de exi gir que eu ocu pas se. 

E, se, de po is des se dia, al gu mas par ce las da pú bli ca au to ri da de
vi e ram até a mo dés tia do meu lar, não o fo ram pe las su ges tões da pró pria
von ta de, mas pela res pon sa bi li da de po lí ti ca, que as vi cis si tu des da re vo lu ção,
cri an do uma nova or dem de co i sas, de ter mi na ram. 

No go ver no, e até quan do a ele per ten ci pro cu rei man ter fir me
os meus in tu i tos pa trió ti cos, sus ten tan do com in que bran tá vel ló gi ca a su pre -
ma cia da Cons ti tu i ção e a sub mis são à lei. 



Nem um só dia se pas sou que, como mi nis tro, eu não es ti ves se
de ata la ia em prol dos di re i tos e das li ber da des po pu la res con tra a ação
in va so ra e ab sor ven te de uma for ma de ad mi nis tra ção que, en fe i xan do nas
pró pri as mãos to das as fun ções po lí ti cas da na ção, to das as ma ni fes ta ções
da so be ra nia po pu lar, ten dia, de ar bí trio em ar bí trio, de pre po tên cia em
pre po tên cia, es ca lar to das as ame i as dos po de res, po lí ti cos e anu lar to das as 
re ga li as cons ti tu ci o na is. 

Con tra a Cons ti tu i ção e con tra a in te gri da de da pró pria na ção, o
che fe do Exe cu ti vo mo bi li zou o Exér ci to na ci o nal dis cri ci o na ri a men te, pô-lo 
em pé de guer ra e des pe jou-o nos in fe li zes es ta dos de San ta Ca ta ri na e Rio
Gran de do Sul. 

Con tra quem? Con tra ini mi gos do ex te ri or, con tra es tran ge i ros?
Não. O vice-pre si den te da Re pú bli ca ar mou bra si le i ros con tra bra si le i ros:
le van tou le giões de su pos tos pa tri o tas, le van do o luto, a de so la ção e a mi sé ria
a to dos os ân gu los da Re pú bli ca, com o fim úni co de sa tis fa zer ca pri chos
pes so a is e fir mar no fu tu ro, pelo ter ror, a su pre ma cia de sua fer re nha di ta -
du ra. 

Sen ti ne la ao Te sou ro Na ci o nal como pro me te ra, o che fe do Exe -
cu ti vo per ju rou, ilu diu a na ção, abrin do com mão sa crí le ga as ar cas do erá rio
pú bli co a uma po lí ti ca de su bor no e cor rup ção, sa cri fi can do a au to ri da de
que, em má hora, a re vo lu ção de 23 de no vem bro em suas mãos de po si tou.
A ban car ro ta já nos bate à por ta; ela está com todo o seu cor te jo de hor ro res
e mi sé ria. 

Con ci da dãos! No de clí nio fa tal do po der que se trans via, a ad mi -
nis tra ção re pu bli ca na des ceu a to dos os abu sos. 

Mu ti la da e inú me ras ve zes gol pe a da, a Cons ti tu i ção de 24 de
fe ve re i ro já não tem for ma, pela qual se re co nhe ça como a su pre ma lei das
li ber da des pú bli cas e das ga ran ti as do ci da dão: por toda a par te im pe ra o
ar bí trio do po der. 

Não pos so con ser var-me iner te nes sa si tu a ção an gus ti o sa do
meu país. Os ho mens, a cuja ação os acon te ci men tos po lí ti cos fo ram de ter -
mi na dos, não po dem de i xar de con cen trar em si as ten dên ci as e as as pi ra ções
de uma épo ca. 

A na ção an se ia por ver-se li vre de um go ver no que a hu mi lha: a
épo ca é, pois de re con quis ta de di re i tos e de li ber da des que fo ram con cul ca dos 
e su pri mi dos. 

Na vida das na ci o na li da des, como na vida dos in di ví du os, há
mo men tos de ação de ci si va. 

Lu tar, para não ser aba ti da e hu mi lha da a pá tria; com ba ter pe los
prin cí pi os da li ber da de, que a hon ra hu ma na sa grou como pri me i ro atri bu to
do nos so es pí ri to e da nos sa na tu re za; trans mi tir sem nó doa aos fi lhos o
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nome e a hon ra dos avós que fi ze ram li vre o go ver no do Bra sil – eis a si tu a ção
em que nos acha mos. 

Os acon te ci men tos as sim o de ter mi nam. 
Ofi ci al de ma ri nha, bra si le i ro e ci da dão de uma pá tria li vre, ain da

uma vez vou achar-me no cam po da ação re vo lu ci o ná ria para dar com ba te
aos de mo li do res da Cons ti tu i ção e res ta u rar o re gi me da lei, da or dem e da
paz. 

Ne nhu ma su ges tão de po der, ne nhum de se jo de go ver no, ne nhu ma 
as pi ra ção de exer cer man da tos por es for ço vi o len to da pró pria in di vi du a li -
da de, me le vam a re vo lu ção. 

Que a na ção bra si le i ra pos sa e sa i ba exer cer a sua so be ra nia den tro
da Re pú bli ca, eis o meu de si de ra tum, eis a co gi ta ção su pre ma do meu es pí ri to
e de mi nha von ta de. 

Viva a na ção bra si le i ra! 
Viva a Re pú bli ca! 
Viva a Cons ti tu i ção! 
Ca pi tal fe de ral, 6 de Se tem bro de 1893. 

Cus tó dio José de Melo 

Extra í do de VIVALBA, Epa mi non das. A re vo lu ção da ar ma da de 6 de se tem bro de 1893. Págs. 25-8.
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133.2 – MANIFESTO DE SALDANHA DA GAMA DE
ADESÃO À REVOLTA DA ARMADA

 (7 DEZEMBRO 1893) 

Aos meus con ci da dãos: 
Avesso por prin cí pio e por ins tin to a toda a idéia de re vol ta, ja ma is

          en trei em con lu i os de qual quer es pé cie. 
Hoje, po rém, no do lo ro so mo men to his tó ri co que atra ves sa a

pá tria bra si le i ra, e o pró prio go ver no, são as mes mas cir cuns tân ci as do país
que me im pe lem para a luta. 

Ace i tan do esta si tu a ção, que me é im pos ta pelo pa tri o tis mo,
re ú no-me sem pré vi os con cha vos, em ple no dia e pe san do a res pon sa bi li -
da de que tomo, aos meus ir mãos que há um ano nas cam pi nas do Rio Gran de
do Sul e há três me ses na baía des ta ca pi tal pug nam va lo ro sa men te pela li -
ber ta ção da pá tria bra si le i ra do mi li ta ris mo agra va do pela con tu bér nia
do sec ta ris mo e do mais in fre ne ja co bi nis mo. 

Ofi ci al da Arma da, vou com ba ter com a es pa da o mi li ta ris mo,
que sem pre con de nei toda a mi nha vida. Bra si le i ro, é meu in te res se con cor rer
com os meus es for ços para pôr ter mo a este ter rí vel pe río do em que lan ça ram
a pá tria na anar quia, no des cré di to, na as fi xia de to das as suas li ber da des. 

A ló gi ca as sim como a jus ti ça dos fa tos au to ri za ria que se pro cu -
ras se à for ça das ar mas re por o go ver no do Bra sil onde es ta va em 15 de
no vem bro de 1889, quan do em mo men to de sur pre sa e es tu pe fa ção na ci o nal
ele foi con quis ta do por uma se di ção mi li tar, de que o atu al go ver no não é
se não uma con ti nu a ção. 

O res pe i to, po rém, que se deve à von ta de na ci o nal li vre men te
ma ni fes ta da acon se lha que ela mes ma es co lha so le ne men te e sob sua res pon -
sa bi li da de a for ma de ins ti tu i ções sob que de se ja en vol ver os seus glo ri o sos
des ti nos. 

Ofe re ço a mi nha vida com a de meus com pa nhe i ros de luta em
ho lo ca us to no al tar da pá tria. 



O Exér ci to, que se está ba ten do com a sua pro ver bi al bra vu ra,
não pode mais per sis tir na de fe sa de um go ver no que per deu o apo io mo ral 
da na ção e o cré di to no es tran ge i ro. A sua obs ti na ção nes se pa pel in gló rio
ain da quan do bem su ce di da aca ba ria por trans for má-lo de for ça na ci o nal
que é numa hos te pre to ri a na de ba i xa Re pú bli ca. 

O bra do de nos sa re den ção po lí ti ca, le van ta do nas fron te i ras
me ri di o na is e que per pas sou por San ta Ca ta ri na, Pa ra ná e S. Pa u lo até esta
ca pi tal, já che gou no ex tre mo nor te. 

Bra si le i ros, para apres sar a vi tó ria que é cer ta, cum pre que lhe
po nha is o selo tra zen do à luta o con cur so de vos sa in fluên cia mo ral. Já é
no tó rio que a ca u sa na ci o nal em cuja de fe sa ar ma da vou en trar tem por si o
apo io de to das as clas ses con ser va do ras da so ci e da de bra si le i ra, da que les que
tra ba lham e pro du zem e que, aliás, re lu tam às se di ções, mo tins e de sor dens.

É ur gen te que sua von ta de im pe re e é, pois, im pres cin dí vel que a 
sua sim pa tia se ma ni fes te cla ra e po si ti va men te so bre a sua re so lu ção de
lan çar fora esse jugo abo mi ná vel de es cra vi dão em que o mi li ta ris mo de
1889 nos quer re ter. 

Com pa tri o tas, os po vos que ab di cam do seu di re i to não po dem
que i xar-se de seus opres so res. 

O Bra sil, cujo pas sa do é cur to mas hon ro so, tem gran de fu tu ro
di an te de si; só po de rá cum pri-lo ar ran can do-se de um des po tis mo que o
de gra da di an te de si mes mo e do mun do ci vi li za do. 

Mos trai que não so mos um povo con quis ta do, mas um povo li vre
e côns cio dos seus des ti nos. 

Eis a si tu a ção. 
Espe ro po der cum prir o meu de ver de bra si le i ro até ao sa cri fí cio.
Cum pri o vos so! 
Luís Fi li pe de Sal da nha da Gama, con tra-al mi ran te da Arma da

Na ci o nal 
Ilha das Co bras, 7 de de zem bro de 1893. 

Extra í do de VIVALBA, Epa mi non das. A re vo lu ção da ar ma da de 6 de se tem bro de 1893. Págs.
117-8.
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134
A INTERVENÇÃO ESTRANGEIRA

134.1 – NOTA DOS COMANDANTES DAS FORÇAS NAVAIS 
PRESENTES NO CRUZADOR AMERICANO CHARLESTON,

NO RIO DE JANEIRO, AO CONTRA-ALMIRANTE
SALDANHA DA GAMA, COMUNICANDO A OPOSIÇÃO,

PELA FORÇA, AO BOMBARDEIO DA CIDADE
(2 OUTUBRO 1893)

Os co man dan tes das for ças na va is in gle sas, ita li a nas, ame ri ca nas,
por tu gue sas e fran ce sas, na baía do Rio de Ja ne i ro, de cla ra ram ao 
sr. con tra-al mi ran te Melo que se opo ri am pela for ça, se ne ces sá rio

fos se, a to das as suas ten ta ti vas con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.
Os re pre sen tan tes da Ingla ter ra, Por tu gal, Itá lia, Esta dos Uni dos

da Amé ri ca do Nor te e Fran ça, sem aban do na rem a nor ma até hoje se gui da
de não se en vol ve rem nos ne gó ci os in ter nos do Bra sil, mas sim de ga ran ti rem
a pro te ção e se gu ran ça dos seus na ci o na is res pec ti vos e dos in te res ses su pe -
ri o res da hu ma ni da de, têm a hon ra, à vis ta da de cla ra ção pre ci ta da dos
co man dan tes es tran ge i ros, de in sis tir jun to ao go ver no da Re pú bli ca dos
Esta dos Uni dos do Bra sil para que ele tire ao sr. con tra-al mi ran te Melo todo 
pre tex to de hos ti li da de con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Os re pre sen tan tes das mes mas po tên ci as, no caso em que o
Go ver no Fe de ral jul gue não de ver aqui es cer a este pe di do, co mu ni ca rão a
sua res pos ta a seus go ver nos res pec ti vos, pe din do-lhes ins tru ções.

Rio de Ja ne i ro, 2 de ou tu bro de 1893.

Extra í do de NABUCO, Jo a quim. Bal ma ce da & a in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893.
Insti tu to Pro gres so Edi to ri al S. A. São Pa u lo, s/d. Pág. 168.
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134.2 – NOTA DO ALMIRANTE CUSTÓDIO DE MELO
AOS COMANDANTES DAS FORÇAS ESTRANGEIRAS

 (7 OUTUBRO 1893)

Bor do do Aqui da bã. – 7 de ou tu bro de 1893. – O Con tra-Almi ran te
Melo tem a hon ra de in for mas aos srs. co man dan tes das for ças na va is 
es tran ge i ras es ta ci o na das nes te por to, que toma nota da co mu ni ca ção

que eles ti ve ram a bon da de de fa zer-lhe em data de 5 do cor ren te, da de ci são
to ma da pelo go ver no do ma re chal Pe i xo to de fa zer re ti rar os ca nhões que
ele ti nha fe i to co lo car no li to ral e nas al tu ras do Rio de Ja ne i ro, gra ças à sua
no bre e hu ma ni tá ria in ter ven ção. – Cus tó dio José de Melo.
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134.3 – NOTAS DO EMBAIXADOR INGLÊS AO MINISTÉRIO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES BRASILEIRO DANDO CONTA

DOS COMPROMISSOS DO INSURRETO SALDANHA
 DA GAMA DE NÃO HOSTILIZAR A CIDADE DO

RIO DE JANEIRO (8 OUTUBRO 1893)

Rio de ja ne i ro, 8 de ou tu bro de 1893, às 8h 30min. – Sr. Mi nis tro. –
Vol to ago ra mes mo do Arét hu se; os co man dan tes, que pro ce dem
de co mum acor do, es cre ve ram ao sr. con tra-al mi ran te Melo nos

ter mos se guin tes: “Fir man do-se na de cla ra ção do se. con tra-al mi ran te Melo
de que se abs te rá de ata car a ci da de, que, con for me as in for ma ções de les,
está dora em di an te sem de fe sa, e con fi an do em sua alta ge ne ro si da de e nos
prin cí pi os de hu ma ni da de, ex pri mem a fir me es pe ran ça de que a for ta le za
de Vil le ga ig non, que, se gun do a de cla ra ção do pró prio sr. con tra-al mi ran te
Melo, se de cla rou pelo seu par ti do, não fará fogo so bre a ci da de. Apres -
sar-me-ei em en vi ar a V. Ex. a res pos ta do sr. al mi ran te Melo, logo que me
seja co mu ni ca da. Rogo, etc. Hugh Wynda ham”.

A se gun da car ta anun cia a res pos ta ver bal sa tis fa tó ria do al mi -
ran te Melo. Esta é a ter ce i ra car ta:

“Le ga ção da Ingla ter ra. – Rio de Ja ne i ro, 9 de ou tu bro de 1893. –
Sr. mi nis tro. – Em adi ta men to á mi nha car ta des ta ma nhã, te nho a hon ra de
co mu ni car a V. Ex. a re pos ta dada por es cri to à nota de on tem à no i te dos
co man dan tes das For ças Na va is es tran ge i ras: – “Aqui da bã, 9 de ou tu bro de
1893. – Os srs. co man dan tes das For ças Na va is fran ce sas, in gle sas, ita li a nas, 
por tu gue sas e ame ri ca nas es ta ci o na das nes ta baía, ba se an do-se nas de cla ra ções
an te ri o res do con tra-al mi ran te Melo e con fi an do em sua alta ge ne ro si da de e 
seus prin cí pi os de hu ma ni da de, ex pri mi ram, em uma nota on tem en tre gue, 
a sua fir me es pe ran ça de que a for ta le za de Vil le ga ig non, que aca ba de
pas sar-se para os in sur gen tes, não ati ra rá con tra a ci da de do Rio de Ja ne i ro.
Em res pos ta a esta nota o con tra-al mi ran te Melo tem a sa tis fa ção de anun ci ar
aos seus sig na tá ri os que a for ta le za de Vil le ga ig non não será ex ce tu a da das
de cla ra ções que ele tem fe i to até hoje e que eles po dem tran qüi li zar a esse



res pe i to os seus com pa tri o tas re si den tes na ci da de do Rio de Ja ne i ro. –
Cus tó dio José de Melo. Con for me por có pia. – O con tra-al mi ran te co man dan te
das For ças Na va is fran ce sas, A. de Li bran”. Apres san do-me a co mu ni car o
tex to des te do cu men to, rogo, etc. Hugh Wynda ham”.
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134.4 – RESPOSTA DO MINISTRO BRASILEIRO ÀS NOTAS
DO MINISTRO INGLÊS (11 OUTUBRO 1893)

Rio de Ja ne i ro, 11 de ou tu bro de 1893. – Sr. mi nis tro. – Re ce bi as três 
car tas que V.E. me fez a hon ra de me di ri gir a 8 de 9 des te mês
re la ti va men te aos pas sos que, de or dem do sr. vice-pre si den te da

Re pú bli ca, lhe pedi que des se, a fim de que a for ta le za de Vil le ga ig non, que 
se ti nha de cla ra do a fa vor de sr. Melo, fos se com pre en di da, como de via
sê-lo, no com pro mis so por ele con tra í do para com os srs. co man dan tes das
For ças Na va is es tran ge i ras, isto é, a fim de que nas hos ti li da des anun ci a das
con tra as for ti fi ca ções da bar ra não ati ras se com os seus ca nhões con tra esta
ci da de.

V. E. teve a bon da de de co mu ni car-me que a for ta le za de Vil le ga ig -
non es ta va com pre en di da no su pra ci ta do com pro mis so e S. E. o sr. ma re chal
Flo ri a no Pe i xo to en car re ga-me de lhe ofe re cer os seus sin ce ros agra de ci -
men tos. Qu e i ra ace i tar, sr. mi nis tro, as se gu ran ças da mi nha alta con si de ra ção. 
Ao sr. Hugh Wyndham, etc – Car los de Car va lho.
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134.5 – O COMANDANTE SALDANHA DA GAMA
ANUNCIA AO COMANDANTE DA REAL MARINHA

ITALIANA A VIOLAÇÃO DO ACORDO
 (23 DEZEMBRO 1893)

Rio de Ja ne i ro, 23 de de zem bro de 1893. – a S. Ex. o sr. con tra-al mi -
ran te co man dan te da For ça Na val da Real Ma ri nha Ita li a na, sur ta
no por to do Rio de Ja ne i ro. Em vis ta das dis po si ções e ati tu de ado -

ta das pelo go ver no do sr. ma re chal Flo ri a no Pe i xo to, não pode por seu lado 
a es qua dra do meu co man do de i xar de por em prá ti ca me di das cor res pon -
den tes, em bo ra de ca rá ter e dis po si ções que me re pug nam. É no tó rio que
to das as al tu ras que bor dam a pró pria ci da de es tão guar ne ci das de ba te ri as
de ca nhões. Não fo ram res pe i ta dos os lu ga res san ti fi ca dos e de be ne fí cio à
hu ma ni da de so fre do ra. Está for ti fi ca do o mor ro do Cas te lo que do mi na o
hos pi tal da San ta Casa de Mi se ri cór dia, não o es tão me nos os mor ros de São 
Ben to e da Con ce i ção, o pri me i ro com o seu se cu lar e his tó ri co con ven to
be ne di ti no, o se gun do com o pa lá cio epis co pal; fi nal men te tam bém o está o
mor ro do Bom Je sus, a cujo lado se er gue o re co lhi men to para os nos so pró -
pri os in vá li dos de ter ra e mar.

Nes tas con di ções, V. E. com pre en de rá sem dú vi da, há de ser di fí cil
que a es qua dra pos sa man ter até o fim da con ten da o pro me ti do res pe i to
pela ci da de do Rio de Ja ne i ro, que pas sou de ci da de aber ta a ser uma pra ça
de guer ra no sen ti do es tri to do ter mo. Ao pri me i ro tiro de ca nhão , de qual quer
des ses pon tos, in clu si ve Bom Je sus, a es qua dra res pon de rá á agres são com
a sua gros sa ar ti lha ria. 

Ro gan do a V. E. a fi ne za de dar co nhe ci men to do con te ú do des ta 
co mu ni ca ção aos che fes das For ças Na va is es tran ge i ras tam bém sur tas nes te
por to, pre va le ço-me da opor tu ni da de, etc. – Luís Fi li pe de Sal da nha do Gama – 
co man do em che fe das For ças Na va is da re vo lu ção con tra o go ver no do
ma re chal Flo ri a no Pe i xo to no por to de Rio de Ja ne i ro – a bor do do cru za dor 
Li ber da de.
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134.6 – RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO AO COMANDANTE
SALDANHA DA GAMA PELOS COMANDANTES DAS
FORÇAS NAVAIS ESTRANGEIRAS FUNDEADAS NO 

RIO DE JANEIRO (25 DEZEMBRO 1893)

Os co man dan tes su pe ri o res das For ças Na va is da Itá lia,
Ingla ter ra, Fran ça, Esta dos Uni dos, Por tu gal, pre sen tes no por to do 
Rio de Ja ne i ro

Ten do to ma do co nhe ci men to da nota do sr. al mi ran te Sal da nha,
da ta da de 23 de de zem bro, são de pa re cer que os fa tos enu me ra dos 
nes sa nota não po de ri am cons ti tu ir uma pro vo ca ção de na tu re za a

jus ti fi car a ame a ça de bom bar de a men to da ci da de anun ci a da pelo al mi ran te
Sal da nha.

Pen sam es pe ci al men te que o fogo de Bom Je sus, que é uma ilha
com ple ta men te fora e afas ta da da ci da de, não pode ser con si de ra do como
uma das me di das de guer ra de que o ma re chal Pe i xo to to mou pe ran te os
co man dan tes su pe ri o res das For ças Na va is es tran ge i ras o com pro mis so de
abs ter-se.

Por con se qüên cia os co man dan tes pre ci ta dos têm a hon ra de
sig ni fi car ao sr. al mi ran te Sal da nha que, por en quan to, pre ten dem con ser var
na ques tão do bom bar de a men to da ci da de a ati tu de que to ma ram para com 
o sr. al mi ran te Melo pela nota de 1 de ou tu bro de 1893, de jun tam có pia.

A bor do do cru za dor ita li a no Etna, na baía do Rio de Ja ne i ro, 25
de de zem bro de 1893. – O co man dan te das For ças Na va is por tu gue sas,
Au gus to de Cas ti lho. – O co man dan te das For ças Na va is dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca, H. Pic king. – O co man dan te das For ças Na va is bri tâ ni cas, W.
M. Lang. – O co man dan te das For ças Na va is ita li a nas, G. B. Mag nag hi.
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134.7 – NOTA DOS COMANDANTES ESTRANGEIROS AO
CORPO DIPLOMÁTICO ROMPENDO ACORDO COM O

GOVERNO FEDERAL, DEIXANDO LIVRE AS AÇÕES DA
ESQUADRA INSURRETA (1º JANEIRO 1894)

Bor do do Cru za dor dos Esta dos Uni dos Char les ton. Rio de Ja ne i ro,
Bra sil, 1 de ja ne i ro de 1894. – Os co man dan tes su pe ri o res das For -
ças Na va is dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, Fran ça, Por tu gal,

Ingla ter ra e Itá lia têm a hon ra de tra zer ao co nhe ci men to do cor po di plo má -
ti co que es tão em pos se de in for ma ção au tên ti ca e po si ti va de que em uma
das al tu ras da ci da de do Rio de Ja ne i ro, co nhe ci da como Mor ro do Cas te lo,
já for ma mon ta dos al guns gros sos ca nhões pron tos para se rem usa dos; que
no mes mo lu gar há tam bém ou tros gran des ca nhões em via de se rem mon -
ta dos e que há di ver sas pe ças de me nor ca li bre em car re tas de cam pa nha;
to dos os ca nhões es tan do em ba te ri as pro te gi das por gran des sa cos de are ia.

O vice-pre si den te da Re pú bli ca do Bra sil anun ci ou pelo seu mi nis -
tro das Re la ções Exte ri o res ao cor po di plo má ti co, e por in ter mé dio des te aos
co man dan tes su pe ri o res, em uma nota da ta da de 5 de ou tu bro de 1893, que o
go ver no ia dar or dem para re ti rar os ca nhões das ba te ri as na ci da de do Rio de
Ja ne i ro: vai or de nar que os ca nhões se jam re ti ra dos das re fe ri das ba te ri as.

Os co man dan tes su pe ri o res das re fe ri das na ções não po dem, por -
tan to, de i xar de con si de rar a co lo ca ção des ses ca nhões no Mor ro do Cas te lo
como uma rup tu ra do acor do fe i to pelo go ver no bra si le i ro em 5 de ou tu bro de 
1893 e como dan do à ci da de do Rio de Ja ne i ro o ca rá ter de ci da de for ti fi ca da.

Nes tas cir cuns tân ci as os co man dan tes su pe ri o res têm a hon ra de 
de cla rar que não se po dem por mais tem po con si de rar na obri ga ção de
man ter ati tu de que ma ni fes ta ram na sua co mu ni ca ção de 25 de de zem bro
de 1893 ao con tra-al mi ran te Sal da nha da Gama.

Extra í do de NABUCO, Jo a quim. Bal ma ce da & a in ter ven ção es tran ge i ra du ran te a re vol ta de 1893.
Insti tu to Pro gres so Edi to ri al S. A. São Pa u lo, s/d. Págs. 194–195.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134.8 – NOTA DE SALDANHA DA GAMA AOS
COMANDANTES DAS FORÇAS NAVAIS

ESTRANGEIRAS (28 JANEIRO 1894)

As suas ex ce lên ci as os se nho res co man dan tes das For ças Na va is
es tran ge i ras sur tas no por to do Rio de Ja ne i ro. 
No co me ço da pre sen te re vo lu ção, quan do a ci da de do Rio de

Ja ne i ro, de fen di da ape nas por al guns ra ros ca nhões de cam pa nha, co lo ca dos
em sua fren te e co li nas prin ci pa is, es te ve à mer cê dos ca nhões da es qua dra,
os che fes das Ma ri nhas es tran ge i ras, en tão re pre sen ta dos nes te por to, em
nota co le ti va e unâ ni me di ri gi da a S. E. o sr. con tra-al mi ran te Cus tó dio José
de Melo, de cla ra ram que se opo ri am, mes mo pela for ça, a qual quer ten ta ti va
de bom bar de a men to con tra a ci da de, a não ser que par tis se an tes de ter ra a
pro vo ca ção.

Apro ve i tan do-se des sa re so lu ção dos che fes na va is es tran ge i ros,
o go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to apres sou-se em fa zer re ti rar das
co li nas e da fren te da ci da de os seus pe que nos ca nhões de cam pa nha, não
por cer to para sal va guar dar as inú me ras vi das e os al tos in te res ses co mer ci a is
que esta en cer ra, mas como ar dil para ar mar os mes mos pon tos no va men te, 
e ou tros mais, de gran de e nu me ro sa ar ti lha ria.

Prin ci pi an do à sor rel fa e com em bus te, se os ten ta esse tra ba lho
hoje, sem mais dis far ce, em toda a sua ple ni tu de.

To das as co li nas ad ja cen tes à fren te da ci da de se acham co ber tas
de ba te ri as; os his tó ri cos e sa cros mos te i ros de São Ben to e dos Ca pu chi nhos
no Cas te lo es tão con ver ti dos em for ta le zas; as fá bri cas es ta be le ci das ao lon go 
do li to ral re ce be ram or dem para ces sar os res pec ti vos tra ba lhos e re ti rar o
pes so al a fim de se rem trans for ma das em ou tros tan tos pon tos for ti fi ca dos;
es tão le van ta das trin che i ras em to dos os cais pú bli cos, até mes mo em fren te 
ao es ta be le ci men to pio da San ta Casa da Mi se ri cór dia; numa pa la vra, é voz
cor ren te que o go ver no, uma vez que con si de re ul ti ma do esse tra ba lho, se
apre sen ta rá em dado mo men to a rom per de to das es sas for ti fi ca ções fogo
con tra a es qua dra. Suas ex ce lên ci as os se nho res che fes na va is es tran ge i ros
não hão de cer ta men te opor-se, e pela for ça, a que a es qua dra res pon da a
essa fa la da agres são das ba te ri as da ci da de, ou mes mo que ela se an te ci pe.



Seja-me, po rém lí ci to per gun tar a suas ex ce lên ci as, ho mens de guer ra cons pí -
cu os como são to dos, se as con di ções da luta para es qua dra são pre sen te -
men te as mes mas que em se tem bro, ou tu bro, no vem bro e de zem bro fin do?
E não fo ram suas ex ce lên ci as os cul pa dos des sa si tu a ção des fa vo rá vel para
a es qua dra, com uma in ti ma ção que aliás não ser viu para sal va guar dar os
al tos in te res ses co mer ci a is da ci da de, nem a vida e pro pri e da de de uma
po pu la ção na ma i or par te es tran ge i ra?

As mes mas ra zões em que suas ex ce lên ci as se es tri ba ram para
im pe dir por par te da es qua dra um ata que de viva foça so bre a ci da de do
Rio de Ja ne i ro, de vi am ago ra pe sar no sen ti do de tor nar igual men te res pe i -
ta do, mes mo à for ça, pelo go ver no do ma re chal Flo ri a no Pe i xo to um pac to
que ele que bra ra à fal sa fé.

Por par te da es qua dra sob o meu co man do devo de cla rar a suas
ex ce lên ci as que la men to, pela ci da de do Rio de ja ne i ro e pe los seus mes mos 
ha bi tan tes, a rup tu ra des se be né fi co com pro mis so, por nos sa par te res pe i ta do
com todo o ri gor até à pre sen te data, mas ace i to a con tin gên cia em que a
in ter ven ção de suas ex ce lên ci as a co lo cou.

A ta re fa po de rá ter-se tor na do para nós, da re vo lu ção, mais ár dua,
mais pe ri go sa, e mais san gren ta; con tu do, nem as sim nos fará re cu ar.

A es qua dra sob o meu co man do res pe i ta rá o pac to até o úl ti mo
mo men to; re a li za da, po rém, que seja qual quer agres são por par te das ba te ri as
da ci da de, eu me re ser vo o di re i to de res pos ta para quan do e como en ten der
con ve ni en te, sem ul te ri or avi so. 

Nes ta hi pó te se, fi ca rá tam bém a suas ex ce lên ci as, pe ran te a his tó ria 
des ta re vo lu ção, a res pon sa bi li da de dos ine vi tá ve is su ces sos que, lon ge de
im pe di rem, an tes agra va ram com a sua in ter ven ção.

Nada dis to me im pe de, en tre tan to, de pre va le cer-me do en se jo
para as se gu rar a suas ex ce lên ci as os meus pro tes tos do mais alto res pe i to e
con si de ra ção. – Bor do do cru za dor Li ber da de, 28 de ja ne i ro de 1894 – Luís
Fi li pe de Sal da nha da Gama, co man dan te em che fe das For ças Na va is da re vo -
lu ção con tra o go ver no ma re chal Flo ri a no, no por to do Rio de Ja ne i ro. 
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135
GOVERNO CAMPOS SALES

135.1 – RELATÓRIO DO MINISTRO DA INDÚSTRIA,
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, JOAQUIM MURTINHO (1897)

Sr. pre si den te da Re pú bli ca,

Ao apre sen tar-vos o re la tó rio dos ser vi ços a car go do Mi nis té rio
cuja di re ção me foi con fi a da, seja-me per mi ti do fa zer al gu mas
con si de ra ções ge ra is, an tes de tra tar de ta lha da men te de cada

uma das se ções em que se sub di vi de este ramo da ad mi nis tra ção pú bli ca.
A nos sa or ga ni za ção in dus tri al tem se gui do nes tes úl ti mos tem pos

uma mar cha anô ma la, ir re gu lar e pro fun da men te vi ci o sa.
Duas gran des ca u sas têm con tri bu í do para esse re sul ta do: uma

com pre en são fal sa do pa tri o tis mo e uma ple to ra não me nos fal sa de ca pi ta is.
A idéia er rô nea e anti-so ci al de que a gran de za in dus tri al de nos sa 

pá tria de pen de so bre tu do da nos sa li ber ta ção, cada vez mais com ple ta, dos
pro du tos da in dús tria es tran ge i ra, foi pro vo can do a as pi ra ção de es ta be le -
cer em pre sas in dus tri as de to dos os gê ne ros, para se con se guir re a li zar
aque le de si de ra tum pse u do pa trió ti co.

De ou tro lado a gran de ilu são fi nan ce i ra, de que mal aca ba mos
de sair , fez-nos acre di tar na exis tên cia de ca pi ta is enor mes, de ri que zas
ines go tá ve is e ais que su fi ci en tes para re a li zar aque la as pi ra ção.

Con fun din do o bi lhe te de emis são con ver tí vel, pre ci o so ins tru -
men to de cré di to, com o bi lhe te in con ver tí vel, sim ples ins tru men to de di ta -
du ra eco nô mi ca, or ga ni za mos nos sos ba lan ços emis so res, pen san do por
esta for ma dar ao nos so cré di to ex pan são su fi ci en te para sa tis fa zer a to das
as nos sas fan ta si as pa trió ti cas.



A emis são de bi lhe tes con ver tí ve is é sem pre so li ci ta da por ne ces -
si da des so ci a is ver da de i ras e re gu la da em suas os ci la ções pelo cré di to, que
se ma ni fes ta pela ma i or ou me nor fre qüên cia da con ver são.

No re gi me de cur so for ça do, po rém, como en tre nós, não há
ins tru men to para re gu lar os mo vi men tos da emis são; o cré di to não é mais o 
seu re gu lar; ela se faz, por isso, às ce gas, im pe li das pela es pe cu la ção, pelo
jogo e por to das as lou cu ras da bol sa.

Daí em mas sa co los sal de pa pel-mo e da in con ver tí vel, in ver ten do 
os la ços que li gam a in dús tria ao cré di to; não sen do mais a ne ces si da de
so ci al de uma in dús tria que pro vo ca a emis são, mas a emis são que so li ci ta a 
cri a ção de in dús tri as sem ra zão de ser.

Esta so li ci ta ção dos pse u do ca pi ta is pro cu ran do co lo ca ção a todo
o tra ne, re u ni da ao es for ço pse u do pa trió ti co para a nos sa eman ci pa ção
in dus tri al ab so lu ta, ge rou a es tru tu ra atu al da or ga ni za ção da nos sa in dús tria,
or ga ni za ção vi ci o sa, por que ela da ria como re sul ta do a ex tin ção do co mér cio
in ter na ci o nal e o iso la men to dos po vos e por que ne nhum povo dis pões
nem das ap ti dões, nem dos ele men tos na tu ra is, nem dos re cur sos eco nô mi cos
para re a li zar se me lhan te as pi ra ção.

O re sul ta do des sa po lí ti ca in dus tri al nós a co nhe ce mos de for ma
bem do lo ro sa.

Antes que a emis são de sor de na da e lou ca de pa pel ti ves se ma ni -
fes ta do seus efe i tos com ple tos, du ran te o tem po em que o va lor e o cré di to
se di lu íam na mas sa ge ral do pa pel-mo e da; an tes que a ba i xa do câm bio
vi es se mos trar aos mais ce gos que o suco era o mes mo e que só ba ga ço ha via
au men ta do, ma ni fes tou-se a ilu são da abun dân cia qua se ines go tá vel de
ca pi ta is.

Orga ni za ram-se em pre sas de to das as es pé ci es e a es pe ran ça de
que ime di a ta men te o Bra sil se tor na ria um gran de país in dus tri al pa re cia
trans for mar-se em re a li da de.

Em bre ve tem po, a ilu são dis si pou-se, de i xan do ver bem cla ro
que os ca pi ta is não se ha vi am mul ti pli ca do, que o cré di to ha via ca í do
de sas tra da men te e que os re cur sos dis tri bu í dos a cada uma das des pe sas
eram ab so lu ta men te in su fi ci en tes para seu de sen vol vi men to.

Ve ri fi cou-se – e já tar de – que ti nha ha vi do dis per são ex ces si va
do ca pi tal e co me çou-se en tão o tra ba lho de sua con cen tra ção.

Uma gran de soma, po rém, de ca pi tal cir cu lan te ha via sido trans -
for ma da em ca pi tal fixo, imo bi li zan do-se em má qui nas e edi fí ci os, fi can do
as sim im pro du ti vo du ran te mu i to tem po ou inu ti li zan do-se para sem pre.

Essa imo bi li za ção im pro du ti va e essa inu ti li za ção de fi ni ti va de
ca pi ta is acar re ta ram, como con se qüên cia, o em po bre ci men to do País e
per tur ba ções gra ves nas nos sas con di ções fi nan ce i ras.
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Ain da mias, o tra ba lho re pa ra dor se faz não em fa vor de in dús tri as 
na tu ra is, que têm con di ções de vida pró pria, mas em fa vor das que por ca u sas 
va ri a das têm me re ci do a pro te ção dos po de res pú bli cos.

Essa pro te ção con sis te na ele va ção de ta ri fas das al fân de gas, ta ri fas
que, em mu i tos ca sos, qua se se tor na ram pro i bi ti vas.

Por esta for ma tor nou-se o Esta do o agen te prin ci pal da se le ção
das in dús tri as que pro cu ram de sen vol ver-se no País.

Jul gan do tudo a pri o ri pro cu rou-se or ga ni zar ao mes mo tem po
um sem-nú me ro de in dús tri as, dis per san do-se de um modo exa ge ra do o
ca pi tal so ci al, di lu in do por essa for ma o seu po der fe cun dan te.

Sem a sen si bi li da de bas tan te de li ca da para per ce ber qua is as
in dús tri as mais na tu ra is, agin do sob a pres são de in te res ses po lí ti cos va ri a dos,
o Esta do des via o ele men to de vida de in dús tri as na tu ra is e já exis ten tes
para ou tras que são pu ra men te pa ra si tá ri as.

Daí re sul ta que de i xa mos de im por tar pro du tos que só po de mos
fa bri car com gran de es for ço e por alto pre ço, para im por tar mos pro du tos
que po de ría mos fa bri car com pe que no es for ço, por pre ço ba i xo e com lu cros
re a is para os ca pi ta is ele em pre ga dos.

Au men ta mos o pre ço dos ob je tos de con su mo, tor nan do a vida
cara sem van ta gem para os in dus tri a is que po de ri am ti rar os mes mos lu cros
em in dús tri as na tu ra is, sem pe sar so bre o con su mi dor, sem exer cer uma
fun ção an ti pá ti ca para aque les que são ví ti mas da ca res tia da vida.

Impor ta mos ce re a is para não im por tar mos fós fo ros; im por ta mos 
gado para não im por tar mos seda.

O nos so pa tri o tis mo exul ta com essa po lí ti ca in dus tri al cu ri o sa:
“Impor ta mos caro aqui lo que po día mos pro du zir ba ra to e pro du zi mos caro 
aqui lo que po día mos im por tar ba ra to”, fór mu la que re pre sen ta de gra da ção
eco nô mi ca, pois que ela se tra duz no em pre go dos nos sos ca pi ta is e do nos so
es for ço para ele var o pre ço dos ob je tos de con su mo, tor nan do a vida cada
vez mais dura e mais di fí cil.

Ora, a in dús tria não cons ti tui um fim a que se deve pro cu rar
atin gir à cus ta de to dos os sa cri fí ci os, mas sim ples men te um meio de tor nar
mais fá cil, mais con for tá vel e mais fe liz a vida hu ma na.

E como a am pli tu de e a in ten si da de da vida se tra du zem pelo
con su mo, o fim da in dús tria é tor nar pos sí vel o má xi mo de con su mo, o que
se con se gue au men tan do o po der aqui si ti vo do ho mem e di mi nu in do o pre ço
dos pro du tos.

Para ob ter-se esse re sul ta do é ne ces sá rio pro cu rar-se o tra ba lho
que dê o má xi mo de pro du to com o mí ni mo de es for ço, o que se tra duz por
gran des lu cros para o pro du tor, co in ci din do com pre ços ba i xos para o
con su mi dor.
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É nes ta har mo nia en tre dois ele men tos, que pa re cem ir re con ci liá ve is, 
que está a so lu ção do pro ble ma in dus tri al e eco nô mi co.

Para atin gir-se a esse de si de ra tum duas são as con di ções ne ces sá ri as:
A pri me i ra é não per der de vis ta que, sen do ain da mu i to li mi ta do

o nos so ca pi tal so ci al e o nos so cré di to, so mos for ça dos a li mi tar tam bém a 
es fe ra de nos sa vida in dus tri al, para evi tar mos a dis per são e a con se qüen te
es te ri li za ção dos nos sos re cur sos.

A se gun da é ter sem pre em men te que o ca pi tal não pre ci sa de
guia, nem de men tor go ver na men tal para che gar ao pon to em que ele en con -
tra ma i or ren da, de ter mi nan do as sim a in dús tria que con vém fun dar.
Ne nhum go ver no, por mais sá bio, mais po de ro so e mais pa trió ti co que seja, 
pode subs ti tu ir-se à ação dos mi lha res de ho mens de ne gó ci os que, im pe li dos
pela gran de for ça do in te res se in di vi du al, es cla re ci dos por lon gos anos de
prá ti ca, di vi dem a so lu ção de um pro ble ma des tes em mi lha res de pro ble mas
par ci a is, a que cada um pode, pela ex pe riên cia ad qui ri da, pelo es tu do e
ex pe riên cia de mu i tos anos em uma es fe ra de ter mi na da, dar a me lhor so lu ção
pos sí vel.

Nem se diga que este modo de re sol ver o pro ble ma in dus tri al
pode mu i tas ve zes, sa tis fa zen do a in te res ses in di vi du a is, não aten der ao
in te res se pú bli co.

O in te res se pú bli co está sem pre na sa tis fa ção das ne ces si da des
mais ur gen tes da so ci e da de; e, como es sas são sem pre as mais bem re tri bu í das,
como o ca pi tal pro cu ra es pon ta ne a men te a ma i or re tri bu i ção, ele por-se-á
ao ser vi ço das ne ces si da des mais ur gen tes da so ci e da de e sem ação go ver -
na men tal sa tis fa rá aos in te res ses pú bli cos ao mes mo tem po que aos in te res ses
in di vi du a is.

Su bor di ne mos pa ci en te e co ra jo sa men te a nos sa ex pan são in dus -
tri al à pe que nez dos nos sos re cur sos eco nô mi cos, e li mi te mos a ação go ver -
na men tal ao que ela pode ofe re cer de mais útil e de ma is sa lu tar ao de sen -
vol vi men to de nos sa pá tria: A Ordem por meio da Li ber da de, man ten do a
paz a todo o tran se e fa zen do de sa pa re cer to das as pe i as re gu la men ta res
que en tor pe cem os mo vi men tos da ati vi da de in dus tri al.

De po is, de ve mos re fle tir que o pro te ci o nis mo con tri bu i ria tal vez
para o de sen vol vi men to exa ge ra do de gran des for tu nas que, en tre nós,
po de ri am cri ar uma es pé cie de aris to cra cia do di nhe i ro.

E como no ma i or nú me ro de ca sos as em pre sas in dus tri as pro -
du to ras de gran des for tu nas só de po de ri am man ter à cus ta de pro te ção pe -
las ta ri fas, as lu tas par ti dá ri as, en tre nós po de ri am ser do mi na das pe los in -
te res ses dos in dus tri a is po de ro sos e não pe las gran des idéi as po lí ti cas.

A su pre ma cia do in dus tri a lis mo po de ria tra zer-nos gran des ma les
so ci a is, de i xan do-nos tal vez a for ma, mas fa zen do-nos per der com cer te za a 
subs tân cia de nos sa li ber da de.

368 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Não po de mos, como mu i tos as pi ram, to mar os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te como tipo para osso de sen vol vi men to in dus tri al, por que 
não te mos as ap ti dões su pe ri o res de sua raça, for ça que re pre sen ta o pa pel
prin ci pal no pro gres so in dus tri al des se bran de país. Nem de ve mos con si de rar
o pro te ci o nis mo como agen te ex clu si vo, nem mes mo prin ci pal, do pro gres so
in dus tri al da Amé ri ca do Nor te, pois a in dús tria de trans por tes por ca mi nhos 
de fer ro, que ja ma is ali go zou de pro te ção ofi ci al, re pre sen ta, en tre tan to a
ma i or vi tó ria in dus tri al dos ame ri ca nos so bre to dos os ou tros po vos do
mun do.

Seja, pois, esta a fór mu la da nos sa po lí ti ca in dus tri al:
‘– pro du zir ba ra to aqui lo que só po de mos im por ta caro, e im por tar 

ba ra to aqui lo que só po de mos pro du zir caro.’
Por esta for ma te re mos o má xi mo de pro du ção com o mí ni mo de 

es for ço, o que se tra duz por gran des lu cros para os pro du to res e pre ços ba i xos 
para os con su mi do res, isto é, ri que za e vida fá cil e con for tá vel.

A cri se fi nan ce i ra e fe bre in dus tri al de que aca ba mos de fa lar
acar re ta ram para a agri cul tu ra per tur ba ções de tal or dem que essa fon te
prin ci pal de nos sas ri que zas está sob a ação de uma cri se pro fun da e de
di fí cil so lu ção. 

A atra ção que a vida das ci da des exer ce so bre os ope rá ri os, a
ação que os lu cros gran des e rá pi dos das in dús tri as pro te gi das exer cem so bre
os ca pi ta is e so bre os bra ços, a des con fi an ça ca rac te rís ti ca das épo cas de cri ses
fi nan ce i ras são ou tras tan tas ca u sas de dre na gem que so fre a agri cul tu ra em 
seus ele men tos mais im por tan tes de pro du ção.

Acres cen te-se a isso a ele va ção de sa lá ri os pro du zi da en tre ou tras
ca u sas pela ca res tia de vida e pelo há bi to de uma exis tên cia mais con for tá vel e 
por isso mes mo mais dis pen di o sa por par te dos ope rá ri os e ver-se-á fa cil -
men te uma das fa ces mais im por tan tes de nos sa cri se agrí co la.

Se em con di ções fi nan ce i ras nor ma is os de fe i tos in trín se cos do
cré di to agrí co la cons ti tu em uma das gran des di fi cul da des da la vou ra
pode-se ima gi nar os em ba ra ços que eles de vem pro du zir nas con di ções em
que nos acha mos.

Além des tas ca u sas ge ra is, ou tras in di vi du a is atu am no mes mo
sen ti do: a fal ta de ins tru ção de pre vi dên cia, de ener gia, de ati vi da de e
so bre tu do de eco no mia da par te de mu i tos dos nos sos agri cul to res.

Sem dú vi da o Esta do con tri bui de cer to modo para for ma ção de
al gu mas da que las ca u sas ge ra is. É, pois, do de ver dele pro cu rar re mo vê-las.

O agen te prin ci pal de nos sa si tu a ção fi nan ce i ra é a des va lo ri za ção
da nos sa mo e da, con se qüen te à emis são exa ge ra da de pa pel-mo e da in con -
ver tí vel.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  369



O res ga te real des se ex ces so de pa pel é, pois para a agri cul tu ra,
como para to das as ou tras ati vi da des na ci o na is, o pri me i ro dos de ve res do
Go ver no.

Não pen sam as sim aque les que acre di tam ser a ba i xa do câm bio
um ele men to fa vo rá vel aos agri cul to res do café.

Antes que o es ta do cam bi al te nha exer ci do sua in fluên cia ma lé fi ca
so bre to das as re la ções eco nô mi cas do País, é cer to que essa cren ça te nha
al gu ma co i sa de real; des de, po rém, que a ba i xa do câm bio te nha ele va do o
pre ço de to dos os ele men tos que con tri bu em para a pro du ção do café, o
ex ces so do pre ço de ren da cal cu la do em pa pel-mo e da é ne u tra li za do pelo
ex ces so no cus to de pro du ção.

A lí qui da será, é ver da de, ex pres sa por um nú me ro ma i or, mas a 
uni da de será me nor, por que o po der aqui si ti vo da nos sa mo e da es ta rá di mi -
nu í do e o va lor real da ren da lí qui da em nada terá au men ta do.

Re du zam-se as fra ções ao mes mo de no mi na dor, tra du zam-se to das 
as ope ra ções em lin gua gem – ouro – e ter-se-á fa cil men te a ver da de o que
as se ve ra mos.

Se não há van ta gem nem pre ju í zos di re tos de ba i xo do pon to de
vis ta que aca ba mos de con si de rar, é cer to que a cul tu ra do café so fre in di re -
ta men te, como to das as ati vi da des so ci a is, com a cri se fi nan ce i ra que, aba -
lan do o cré di to e des lo can do os ca pi ta is, di fi cul ta as ope ra ções eco nô mi cas
ne ces sá ri as a to dos tra ba lho hu ma no na so ci e da de.

O des vio de bra ços e ca pi ta is da agri cul tu ra é ou tro fato de que o 
Esta do tem res pon sa bi li da de di re ta, pois ele tem im pe li do es ses ele men tos
de pro du ção para mu i tas in dus tri as ar ti fi ci a is por meio de ta ri fas ul tra pro -
te ci o nis tas.

Mo de rar o pro te ci o nis mo in dus tri al é, pois, ou tro de ver do Esta do 
para com a agri cul tu ra.

Ou tra ca u sa de ca rá ter ge ral, que con tri bui para a cri se da la vou ra,
é a que se ma ni fes ta na or ga ni za ção do cré di to agrí co la.

Le gis lar, pois, não só para fa zer de sa pa re cer tudo o que pos sa es -
tor var a cons ti tu i ção de es ta be le ci men tos de cré di to agrí co la, e, mais ain da,
es ti mu lar to dos os me i os in di re tos a cri a ção des tas ins ti tu i ções, pro cu ran do
sem pre as si mi lar o mais pos sí vel o cré di to agrí co la ao cré di to co mer ci al e
in dus tri al, é ain da ou tro de ver do Esta do para com a la vou ra.

O sis te ma Tor rens que re a li za esse de si de ra tum e que tem dado
re sul ta dos bri lhan tes nos pa í ses em que tem sido apli ca do, ne nhum re sul ta do
deu en tre nós.

Con vém in da gar a ca u sa des se de sas tre e re mo ver, tan to quan to
pos sí vel aos po de res pú bli cos, as di fi cul da des com que essa be lís si ma
ins ti tu i ção está lu tan do em nos so País.
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A ins tru ção agrí co la, não so men te a que se en si na nas es co las
su pe ri o res, como acon te ce en tre nós, mas a que se di ri ge às clas ses mé di as e 
po pu la res; as con fe rên ci as, os ar ti gos, não em jor na is es pe ci a is, mas na
pró pria im pren sa po lí ti ca, que con ta com um cír cu lo de le i to res ma i or e
mais cer to; os con cur sos, não so men te es ses que se re a li zam pe las ex po si ções
em que ca u sas aci den ta is e ar ti fi ci a is dão mu i tas ve zes a vi tó ria àque les que 
me nos a me re cem, mas o con cur so real em que os ju i zes, vi si tan do os es ta -
be le ci men tos em oca sião ines pe ra da, po dem apre ci ar o es ta do ver da de i ro e
real dos tra ba lhos agrí co las; to dos es ses agen tes, to dos es ses ele men tos
im pul si vos de in dús tria agrí co la são a obra por ex ce lên cia das so ci e da des
de agri cul tu ra, às qua is em um país como o nos so, em que a ini ci a ti va par ti -
cu lar é tão fra ca, o Esta do deve for ne cer to dos os me i os de pros pe ri da de,
sem en tre tan to nun ca subs ti tu ir-se a elas, exer cen do di re ta men te suas fun ções.

A edu ca ção mo ral não é me nos im por tan te na agri cul tu ra que a
ins tru ção; mas essa, só a es co la dura e às ve zes cru el da ex pe riên cia pode
for ne cer.

A im pre vi dên cia, o amor à oci o si da de e a dis si pa ção são ví ci os
que só po dem ser cu ra dos pe los ma les e so fri men tos que eles acar re ta ram.

Pro cu rar afas tar es ses so fri men tos de um moo ab so lu to é per pe tu ar 
aque les ví ci os, é des tru ir o úni co agen te na tu ral e efi caz de re ge ne ra ção.

Qu an do se ma ni fes ta uma cri se no tra ba lho, é de ver do Esta do
afas tar to das as ca u sas com que ele te nha con tri bu í do para aque le mal; mas
se ria con tra to dos os prin cí pi os de jus ti ça pro te ger os inep tos, os im pre vi -
den tes, os vi ci o sos, com o sa cri fí cio da que les que lu tam, que se es for çam e
que ven cem com os ele men tos pró pri os da ener gia in di vi du al.

A for ma mais agu da que to mou ul ti ma men te a cri se da la vou ra
foi de vi da, como se sabe, à ba i xa for te que so freu o pre ço do café.

Sem fa lar nas es pe cu la ções co mer ci a is que po dem al te rar mo men -
ta ne a men te os pre ços des te im por tan te pro du to, duas ca u sas mais no tá ve is
e mais gra ves es tão atu an do no sen ti do de pro du zir aque le re sul ta do.

O de sen vol vi men to, cada vez mais ex ten so, que tem tido em
nos so País a cul tu ra do café, sem que se ma ni fes te de sen vol vi men to cor res -
pon den te no con su mo des te pro du to, al te rou pro fun da men te as re la ções
an ti gas en tre a ofer ta e a ba i xa do pre ço foi a con se qüên cia na tu ral e ine vi tá -
vel.

Nes tas con di ções, ne nhu ma ação po dia ter o Esta do so bre essa
ma ni fes ta ção de cri se agrí co la; ne nhum po der hu ma no pode al te rar as leis
na tu ra is, e toda ten ta ti va que se fi zes se nes te sen ti do só ser vi ria para tor nar
a si tu a ção mais an gus ti o sa.

A úni ca so lu ção do pro ble ma em tais ca sos é, sub me ten do-se a
es sas leis, pro ce der de acor do com elas.
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Res trin gir a cul tu ra de café aos pon tos mais pro du ti vos, pro cu -
ran do ou tras cul tu ras den tre tan tas que po de mos ex plo rar com gran des
van ta gens, é o que um modo len to e gra du al se há de dar fa cil men te.

O pró prio in te res se in di vi du al, sem ação do pro te ci o nis mo, para
o qual já mu i tos ape lam, há de re sol ver o pro ble ma nes te sen ti do.

Mas, como ou tros pa í ses se es tão en tre gan do tam bém em es ca la
as cen den te à cul tu ra do café, te re mos que lu tar não só com o ex ces so da
nos sa pró pria pro du ção, mas ain da com a con cor rên cia des ses pa í ses.

Nes sa luta só po de re mos ven cer pela su pe ri o ri da de do nos so
pro du to, o que só con se gui re mos com o aper fe i ço a men to do seu pre pa ro.

Li mi ta ção no de sen vol vi men to da pro du ção do café, de modo a
acom pa nhar o de sen vol vi men to do seu con su mo, que se deve pro cu rar
am pli ar, e aper fe i ço a men to do pre pa ro des se pro du to, são os úni cos me i os
de evi tar a agra va ção da cri se atu al e o apa re ci men to de cri ses igua is no
fu tu ro.

Se es tes dois re sul ta dos só po dem ser ob ti dos pela ação par ti cu lar,
se o Esta do nada pode in flu ir de um modo efi caz so bre o pre ço do café, ele
pode en tre tan to, mo di fi can do cer tos fa to res que one ram esse pro du to,
au men tar a ren da lí qui da do pro du tor.

Esses fa to res são o cus to de trans por te e os im pos tos de ex por ta ção.
Os dé fi cits enor mes das es tra das de fer ro mos tram de um modo

bem cla ro que a União já foi além do que era ra zoá vel nes se sen ti do; os
Esta dos, po rém, que têm in te res ses di re tos na cul tu ra do café, po dem au xi liá-la
com re du ção dos im pos tos que a one ram, e que di mi nu em a ren da lí qui da
dos la vra do res.

Não pen so, po rém, que essa ação es ta du al deva ser in de fi ni da,
pois que ela de ve ria con tri bu ir ar ti fi ci al men te para ma i or de sen vol vi men to
da pro du ção do café, mas que ela deva exer cer tão-so men te o tem po ne ces -
sá rio para a mul ti pli ca ção de nos sas cul tu ras.

Con fes so, po rém, que te nho mais con fi an ça na so lu ção da cri se
do café pela ação in di vi du al de que aci ma fa lei, do que pela in ter ven ção
go ver na men tal de que aca bo de in di car.

O Mi nis té rio da Indús tria, en tre nós, não pres ta à agri cul tu ra os
ser vi ços que pres ta o de Was hing ton, na Amé ri ca do Nor te.

Aqui, como lá, to dos os Esta dos da Fe de ra ção têm uma se ção de
ad mi nis tra ção pú bli ca que se ocu pa da agri cul tu ra, ao pas so, po rém, que na 
Amé ri ca do Nor te os mi nis tros es ta du a is es tão em co mu ni ca ção cons tan te
com o mi nis tro fe de ral, tor nan do as sim o ser vi ço cen tral mais com ple to e
mais útil; en tre nós o iso la men to tor na im pos sí vel toda a co o pe ra ção efi ci en te
em be ne fí cio da prin ci pal in dús tria da nos sa pá tria, pois que não se pode
agir sem co nhe cer.
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As ca u sas eco nô mi cas e fi nan ce i ras que têm atu a do de um modo 
tão de plo rá vel na nos sa in dús tria e agri cul tu ra não po di am de i xar de exer cer 
sua in fluên cia, e de modo in ten so, so bre o nos so co mér cio.

O re tra i men to ex tra or di ná rio dos ca pi ta is e o aba lo pro fun do do
cré di to ar ran ca ram aos ne go ci an tes os seus prin ci pa is ins tru men tos de
pro du ção.

A ba i xa fe roz do câm bio, li ga da ao pro te ci o nis mo, não me nos
fe roz, ele va ram por tal for ma o pre ço dos ob je tos, que o con su mo so freu
uma for te de pres são, obri gan do o co mer ci an te a não exi gir gran des lu cros
para não au men tar ain da mais aque la de pres são.

Por esta for ma a cam po da ati vi da de co mer ci al ao mes mo tem po 
que se res trin giu so fre uma gran de es te ri li za ção.

Em luta com to dos es tes em ba ra ços, as mais im por tan tes pra ças
co mer ci a is da Re pú bli ca têm de sen vol vi do uma vi ri li da de, uma ener gia e
so bre tu do uma ho nes ti da de que az hon ra à nos sa pá tria e que cons ti tui um
mo ti vo de jus to or gu lho para o Bra sil.

Com a ex tin ção do ser vi ço de imi gra ção fe i to pela União, a
cor ren te imi gra tó ria para o Bra sil de ve rá so frer uma di mi nu i ção sen sí vel.

Não con si de ro este fato um mal, de ba i xo de to dos os pon tos de
vis ta, para o nos so País, mes mo por que o con si de ro tran si tó rio, de ven do
de sa pa re cer quan do es ti ver de fi ni ti va men te es ta be le ci da a imi gra ção es pon -
tâ nea.

Antes de tudo, é pre ci so con si de rar que gran de nú me ro de imi -
gran tes que vi nham por con ta do Esta do vol ta vam aos seus pa í ses sem que
aqui ti ves sem de i xa do o me nor ves tí gio de sua pas sa gem, a não ser a
des pe sa para o Te sou ro, de modo que os sa cri fí ci os im pos tos à na ção não
cor res pon di am ao po vo a men to de nos so ter ri tó rio.

De po is, ha ven do uma gran de di fe ren ça en tre di ver sos Esta dos
da União quan to ao po der atra en te so bre s imi gran tes, di fe ren ça re la ti va ao
cli ma, sa lá ri os, me i os de trans por te, cos tu mes e ou tras cir cuns tân ci as, a cor ren te 
se es ta be le cia fa tal men te para cer tos Esta dos em de tri men to de ou tros, qua is -
quer que fos sem os me i os em pre ga dos para evi tar esse in con ve ni en te.

Des ta for ma o ser vi ço ia, pou co e pou co, per den do e seu ca rá ter
fe de ral; os Esta dos ri cos iam au men tan do a sua pros pe ri da de à cus ta dos
Esta dos po bres, e co me ça va-se a ob ser var na Re pú bli ca Fe de ra ti va o mes mo 
fe nô me no que no Impé rio Uni tá rio, em bo ra de vi do a ca u sas di ver sas.

Para acen tu ar ain da mais esse fato, a União via-se for ça da al gu mas
ve zes a fa zer tam bém des pe sas avul ta das com a lo ca li za ção de imi gran tes,
como acon te ceu ul ti ma men te no Esta do do Pa ra ná.

De ba i xo do pon to de vis ta fe de ra ti vo, a ces sa ção do ser vi ço de
imi gra ção por con ta da União foi, pois, uma me di da acer ta da.
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Sob o pon to de vis ta eco nô mi co, se e in con tes tá vel que es ses
sis te ma de imi gra ção for ne cia agen tes de tra ba lho para a agri cul tu ra e a
in dus tria, de sen vol ven do as nos sas pro du ções e as nos sas ri que zas, não é
me nos ver da de que, além de ex ces si va men te dis pen di o so, esse ser vi ço
tra zia-nos so bre tu do ho mens sem ten dên cia para se fi xa rem de fi ni ti va men te
em nos so solo, au men tan do o nos so ca pi tal so ci al com os lu cros de seu
tra ba lho.

Ao con trá rio, es ses lu cros, sen do en vi a dos em gran de par te para
fora do País, pe sam na ba lan ça co mer ci al como um au men to de im por ta ção
e, en tran do no mer ca do cam bi al, in flu em de modo de sas tra do so bre a ba i xa 
do nos so câm bio.

De ba i xo do pon to de vis ta po lí ti co, esse sis te ma der ra ma va em
nos so ter ri tó rio gran des mas sas de ho mens que, em vir tu de da fra que za do
nos so po der as si mi la dor, per ma ne ci am por mu i to tem po como cor pos es tra -
nhos no nos so or ga nis mo so ci al.

Por essa for ma, em vez de re ce be rem o cu nho da nos sa na ci o na -
li da de, in tro du zin do nela al guns aper fe i ço a men tos, iam pou co e pou co
do mi nan do pela sua mas sa a nos sa evo lu ção so ci al e ati ran do para se gun do 
pla no os atri bu tos que pos su ía mos como Na ção.

A gran de za e a fe li ci da de de um povo não es tão sim ples men te
na sua gran de za nu mé ri ca, nem nas suas ri que zas ma te ri a is.

Os atri bu tos mo ra is da raça, a ín do le pa cí fi ca, o amor às ins ti tu i ções
po lí ti cas li vres, a to le rân cia re li gi o sa e ou tras qua li da des des te gê ne ro são,
para mim, mu i to mais im por tan tes; e eu pre fi ro sem he si tar para a mi nha
pá tria a fe li ci da de da Su í ça, à gran de za da Rús sia ou da Ale ma nha.

Não de ve mos, pois, sa cri fi car a um de sen vol vi men to ma te ri al
rá pi do a per da dos gran des atri bu tos de nos sa na ci o na li da de, al guns dos
qua is de vem cons ti tu ir mo ti vo de jus to or gu lho de nos sa par te.

Não de fen do, em sus ten to o na ti vis mo in to le ran te; pre ci sa mos
de ele men to es tran ge i ro para po vo ar o nos so País, para fe cun das as nos sas
ri que zas na tu ra is, me lho ran do as con di ções de nos sa vida ma te ri al, mes mo
para ce der-nos al gu mas qua li da des mo ra is que não pos su í mos em quan ti -
da de su fi ci en te; mas de ve mos ter sem pre em men to que o nos so po der as si -
mi la dor é fra co e que, se nos so pro gres so ma te ri al não for re fle ti do e mo de -
ra do, a nos sa na ci o na li da de so fre rá gol pes pro fun dos e ir re pa rá ve is.

Em al guns pon tos do Bra sil esse fe nô me no já co me ça va a re ve lar-se
de um modo in qui e ta dor e bas ta o apa re ci men to, en tre nós, em bo ra con fu so 
ain da, do so ci a lis mo, essa vota da so ci e da de à es cra vi dão pri mi ti va, para
nos fa zer ver o pe ri go que pode tra zer-nos um de sen vol vi men to pre ci pi ta do
e im pru den te.

Os po vos não são cons ti tu í dos por uni da des ho mo gê ne as, de tal
sor te que um de les pos sa cres cer ins tan ta ne a men te à cus ta do ou tro.
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O cres ci men to de cada na ção está su je i to a leis na tu ra is; como
to dos os se res vi vos, os po vos pre ci sam de um tem po de ter mi na do por
uma sé rie de cir cuns tân ci as para seu cres ci men to.

Não pro cu re mos imi tar tam bém nes te pon to os Esta dos Uni dos
da Amé ri ca do Nor te; não te mos o po der as si mi la dor enér gi co e in ten so
des se gran de povo.

Ele pode qua se sem es for ço di ge rir, ab sor ver, as si mi lar e apro ve i tar 
para seu cres ci men to essa gran de mas sa de ali men tos que lhe vai che gan do
to dos os anos de to dos os pon tos da ter ra.

Nas mes mas con di ções nós se ría mos di ge ri dos, ab sor vi dos e as si -
mi la dos pelo ele men to es tran ge i ro.

O País cres ce ria, mas o fun do de nos sa na ci o na li da de te ria de sa -
pa re ci do.

Não de se jo este fu tu ro para a mi nha pá tria.
Com a imi gra ção es pon tâ nea, ces sa rão to dos os in con ve ni en tes

que aca bo de apon tar. Re la ti va men te fra ca a prin cí pio, ela irá au men tan do
gra du al e pro gres si va men te.

A dis tri bu i ção far-se-á ain da de si gual men te pe los Esta dos; mas a 
União não con tri bu i rá para exa ge rar essa de si gual da de pelo po vo a men to
brus co de Esta dos prós pe ros.

Cada um eles pro cu ra rá, à cus ta dos seus pró pri os es for ços, fa zer
de sa pa re cer a ca u sa de sua in fe ri o ri da de, e o equi lí brio tan to quan to pos sí vel 
dar-se-á de modo mais re gu lar a har mô ni co.

Sem so li ci ta ção ar ti fi ci al o imi gran te só de i xa rá a sua pá tria im -
pe li do pela ne ces si da de real de pro cu rar em nos so País con di ções de vida
mais prós pe ras e mais fe li zes; vin do sem ilu sões e sem pro mes sas, às ve zes
fan tás ti cas, não terá as de cep ções que o le vem a uma vol ta ime di a ta, ou a
uma fi xa ção tem po rá ria com a ten dên cia e a as pi ra ção cons tan te de re gres so
à sua pá tria.

A sua si tu a ção será a de um equi lí brio es tá vel, que cri a rá para
seu es pí ri to a ne ces si da de de fi xar aqui os seus ca pi ta is, de es tu dar a nos sa
lín gua, ad qui rir nos sos cos tu mes, amar as nos sas li ber da des, na ci o na li -
zar-se en fim.

O es co a men to de suas eco no mi as para sua an ti ga pá tria não se
fará em tão gran de es ca la que ve nha per tur bar as nos sas con di ções eco nô -
mi cas, e a adap ta ção ao nos so meio será mais um ele men to para a sus ten ta ção
de nos sa na ci o na li da de.

O nos so cres ci men to será len to e gra du al, mas será um ver da de i ro 
cres ci men to or gâ ni co, um de sen vol vi men to, isto é, uma am pli a ção con ser -
van do o mol de e a es tru tu ra em suas li nhas es sen ci a is.
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Te re mos o tem po ne ces sá rio para com os re cur sos da nos sa for ça 
as si mi la do ra ab sor ver o ele men to es tra nho, fa zen do dele par te cons ti tu in te
do nos so or ga nis mo so ci al.

A mu dan ça de sis te ma no ser vi ço de imi gra ção foi, pois, um pro -
gres so e nem po dia de i xar de sê-lo, por que re pre sen ta uma in ter ven ção de
me nos por par te do Esta do.

Esfor ce mo-nos, pois, para as se gu rar e for ta le cer a cor ren te de
imi gra ção es pon tâ nea; em pre gue mos no aper fe i ço a men to de nos so meio
so ci al, tor nan do-o cada vez mais atra en te, a avul ta da soma con su mi da até
aqui na caça dos imi gran tes.

Cor te mos o nos so ter ri tó rio de es tra das de fer ro, pro cu re mos
de sen vol ver o nos sos ser vi ço pos tal e te le grá fi co e am pli ar a na ve ga ção de
nos sos rios sem nú me ro, fa ci li tan do por esta for ma o co mér cio, a in dús tria e 
a agri cul tu ra; va lo ri ze mos a nos sa mo e da, fir me mos nos so cré di to e so bre -
tu do fa ça mos re i nar en tre nós a paz, a or dem e a li ber da de para to das as
cren ças e para to das as opi niões e não te re mos ne ces si da de de nada des pen -
der em nos sa pá tria.

Não ter mos ne ces si da de de im pul são quan do ti ver mos a atra ção
real. 

Os nos sos tra ba lhos pú bli cos fo ram em gran de par te sus pen sos
por au to ri za ção le gis la ti va, de que o Po der Exe cu ti vo se viu for ça do a usar
por fal ta de re cur sos.

Se essa sus pen são foi de vi da às nos sas con di ções fi nan ce i ras, não 
é me nos ver da de que para a pro du ção do nos so es ta do eco nô mi co pre cá rio
mu i to con tri bu i ram es ses tra ba lhos po lí ti cos.

Antes de tudo é ne ces sá rio ob ser var que as leis or ça men tá ri as da 
Re pú bli ca en cer ram gran de quan ti da de de ver bas des ti na das a obras es ta du a is
e às ve zes pu ra men te mu ni ci pa is.

A nos sa Cons ti tu i ção Po lí ti ca, re du zin do as fon tes de ren da da
União, re du ziu, como era ló gi co, os ser vi ços a car go do Go ver no Fe de ral.

Os há bi tos po lí ti cos, po rém, têm tido mais for ça que as leis cons -
ti tu ci o na is e a es tru tu ra do or ça men to da Re pú bli ca Fe de ra ti va traz o cu nho 
evi den te da ação do Impé rio Uni tá rio so bre a po lí ti ca re pu bli ca na.

De fen den do com zelo e in tran si gên cia mu i to lou vá vel a ren da
dos Esta dos, os nos sos ho mens pú bli cos em ge ral não sen tem gran des es crú -
pu los em ati rar so bre os om bros da União des pe sas per ten cen tes por sua
na tu re za ao do mí nio pri va ti vo dos Esta dos.

Nes tas con di ções as ren das fe de ra is não po dem su por tar a so bre -
car ga in cons ti tu ci o nal, e o de se qui lí brio cada vez ma i or no or ça men to da
União é a con se qüên cia ine vi tá vel e fa tal.
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A ou tra for ma pela qual os tra ba lhos po lí ti cos têm con tri bu í do
para nos sas tris tes con di ções fi nan ce i ras está no modo pelo qual es ses
tra ba lhos têm sido em pre en di dos.

Des de que os re cur sos são li mi ta dos, de vía mos es co lher as obras
mais ur gen tes e mais úte is re a li zan do-as no me nor pra zo de tem po pos sí vel,
sem nos pre o cu par mos em sa ber qua is os Esta do que vão ti rar van ta gem
dos me lho ra men tos re a li za dos.

Entre tan to as sim não tem acon te ci do: cada Esta do jul ga-se com
di re i to de exi gir to dos os atos a exe cu ção de obras fe de ra is em seu ter ri tó rio, e
so li ci ta da ou an tes ar ras ta da por to dos os la dos, a União di vi de, re ta lha a
ver ba des ti na da a es sas obras em uma in fi ni da de de par ce las à ve zes ri dí cu las
com o fim de sa tis fa zer às exi gên ci as de di ver sos Esta dos.

Pro cu ran do sa tis fa zer a to dos, não sa tis faz re al men te a ne nhum.
Estas pe que nas ver bas são en tão em pre ga das em obras, que não

têm mais fim, que nun ca mais atin gem ao seu ter mo.
Ima gi ne-se quan do po de rão fi car pron tos por tos para cujo me lho -

ra men to se vo tam 100 ou 200 con tos ao câm bio atu al, como se nota no or ça -
men to vi gen te.

Ima gi nem-se as so mas en ter ra das e pa ra li sa das nes sas obras sem 
ter mo, e os ju ros que se per dem des ses ca pi ta is em pre ga dos em obras que
nada pro du zem, por que nun ca es tão aca ba das.

Ima gi ne-se que es tas e ou tras ca u sas, de se qui li bran do o or ça -
men to, for çam-nos a sus pen der gran de nú me ro de tra ba lhos, al guns já adi an -
ta dos, e cal cu lem-se as so mas avul ta dís si mas que aí fi cam per di das em
obras aban do na das.

E nem se pen se po der evi tar esta si tu a ção do lo ro sa, pois quan do
não há ab so lu ta men te re cur sos as obras são fa tal men te sus pen sas, qua is quer
que se jam os pre ju í zos que se me lhan te fato acar re te.

Ca pi ta is imo bi li za dos em obras que nun ca se com ple tam, ca pi ta is
que por isso mes mo não po dem dar lu cro, ca pi ta is per di dos pelo aban do no
de obras: eis o re sul ta do des sa dis per são que es te ri li za os ca pi ta is, es te ri li -
za ção que cons ti tui um dos inú me ros fa to res de nos sa si tu a ção eco nô mi ca.

Ou tro modo ain da pelo qual os nos sos tra ba lhos pú bli cos têm
in flu í do no em po bre ci men to do País está na apli ca ção dos dois sis te mas
er gui dos en tre nós para a re a li za ção des ses tra ba lhos: o cus te io di re to pelo
Esta do e o au xí lio a com pa nhi as par ti cu la res.

No pri me i ro caso, quan do as obras são fe i tas por ad mi nis tra ção
di re ta, o abu so de ex ces so de pes so al é di fí cil de ser cor ta do di an te da pres são
po lí ti ca; quan do por em pre i ta da, a fis ca li za ção ofi ci al, já em si mu i to dis -
pen di o sa, em sem pre con se gue evi tar a prá ti ca es can da lo sa de in ven tar
obras inú te is com o fim de au men tar o lu cro dos em pre i te i ros.
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Ape sar, po rém, de to dos es tes in con ve ni en tes, o sis te ma de cus -
te io di re to das obras por par te do Esta do é sem dú vi da pre fe rí vel ao de au xí lio 
por meio de ga ran ti as de ju ros.

To das as van ta gens que se apre sen tam na ad mi nis tra ção par ti cu lar
de ri vam-se di re ta men te o in te res se in di vi du al, que se tra duz pe las ren das
dos ca pi ta is em pre ga dos.

É esse gran de es tí mu lo que tor na esta ad mi nis tra ção mu i to su pe ri or
à ad mi nis tra ção ofi ci al. 

A ren da dos ca pi ta is que se des ti nam à sa tis fa ção dos in te res ses
in di vi du a is só é as se gu ra da por um con jun to de ele men tos: es co lha das
obras a re a li zar, ati vi da de, zelo, eco no mia e ho nes ti da de.

São es tes os ele men tos que só po dem ser ob ti dos à cus ta de mu i to
es for ço e que, re pre sen tan do as con di ções de su ces so, cons ti tu em a ga ran tia 
efe ti va dos lu cros, a ga ran tia real dos ju ros dos ca pi ta is em pre ga dos nas
em pre sas par ti cu la res em que vi vem sem au xí lio e sem tu te la do Esta do.

Se vem, po rém, o Go ver no e ga ran te os ju ros dos ca pi ta is em pre -
ga dos, ces sa en tão ime di a ta men te a ne ces si da de da que les ele men tos de
su ces so, e não há mais ra zão de ser no es for ço por par te dos em pre sá ri os.

To das aque las gran des for ças so ci a is e eco nô mi cas, to dos aque -
les ele men tos de su ces so são pos tos à mar gem, como ins tru men tos inú te is.
Nin guém luta, quan do atin gir ao mes mo fim sem es for ço.

Este sis te ma, pois de ga ran tia de ju ros por par te do Esta do anu la 
to das as gran des van ta gens ine ren tes à ad mi nis tra ção par ti cu lar, so bre
car re gan do o País com gran des ônus, de que só com mu i ta di fi cul da de e no
fim de mu i tos anos con se gue li be rar-se.

Não pá ram, po rém, aí os seus in con ve ni en tes.
O au xí lio dado pelo Go ver no gera um con tra to que por sua vez

exi ge uma fis ca li za ção e uma in ter ven ção de que se pode usar e abu sar; daí
lu tas en tre a com pa nhia e a ad mi nis tra ção pú bli ca, lu tas que qua se sem pre
re dun dam em pre ju í zos avul ta dís si mos para os co fres pú bli cos sem van ta gem
al gu ma cor res pon den te para o País.

Aí es tão para só fa lar nos ca sos mais re cen tes, as com pa nhi as
Estra da de fero do Chu pim, a do Rio Bo ni to e a das obras do por to do Ce a rá 
para de mons trar evi dên cia a nos sa as ser ção.

Um por to cujo co mér cio, uma es tra da de fer ro trá fe go não po dem
for ne cer ren da para os ca pi ta is ne les em pre ga dos me re cem – uma ser cons -
tru í da, ou tro que lhe fa çam me lho ra men tos.

É de acor do com este prin cí pio e com dis po si ção le gis la ti va, que
vão ser ofe re ci dos à ex plo ra ção par ti cu lar os por tos de Per nam bu co e do
Pará, e que es pe ram ob ter para eles e para o do Rio de Ja ne i ro os gran des
me lho ra men tos do por to de San tos, que é uma gran de fon te de ren da para
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seu em pre sá rio, um au xí lio po de ro sís si mo para o co mér cio e para a ad mi -
nis tra ção pú bli ca e uma gló ria para o Bra sil.

Nem to dos, po rém, têm a mes ma fé que eu te nho do or ça men to
da União, con cen tra ção dos re cur sos do País em um pe que no nú me ro de
obras fe de ra is, na tu ral men te as con si de ra das mais im por tan tes e, fi nal men te, 
exe cu ção di re ta por par te do es ta do e con se qüen te aban do no do sis te ma de
ga ran tia de ju ros, sis te ma hí bri do que, não apre sen tan do as van ta gens nem
de ad mi nis tra ção par ti cu lar nem de ad mi nis tra ção pú bli ca tem, en tre tan to,
os de fe i tos ine ren tes a am bas: tais são os prin cí pi os que de vem ser vir de
guia à ad mi nis tra ção nes te ramo do ser vi ço pú bli co.

É pre ci so, po rém, ob ser var que o Po der Exe cu ti vo pou co po de rá
fa zer nes se sen ti do, se o Con gres so Na ci o nal, úni co com pe ten te para cri ar
ser vi ços e dis tri bu ir por eles as ren das da União, não im pri mir esta di re ção
nova à mar cha dos ne gó ci os pú bli cos nes te ramo im por tan te de ad mi nis tra ção.

Se na exe cu ção das obras pú bli cas en con tra mos ca u sas que têm
con tri bu í do para o de se qui lí brio or ça men tá rio e para a nos sa cri se fi nan ce i ra,
na ex plo ra ção de ser vi ços cus te a dos pela União, as mes mas ca u sas apa re cem
de modo ain da mais no tá vel.

A idéia so ci a lis ta está se in fil tran do em nos sa or ga ni za ção so ci al
de um modo in si di o so: não te mos par ti dos so ci a lis ta ar re gi men ta do, mas o
so ci a lis mo está in va din do o es pí ri to dos ho mens pú bli cos do nos so País.

O prin cí pio, hoje cor ren te, de que os ser vi ços de cor re i os, te lé gra fos,
es tra das de fer ro e for ne ci men to de água de vem ser fe i tos qua se que só a
ex pen sas do Esta do é uma ma ni fes ta ção ca la ra e evi den te da con quis ta que
aque la es co la re tró gra da vai fa zen do no Bra sil.

O que não se com pre en de da par te da que les que ace i tam esse
prin cí pio é a in con se qüên cia e a fal ta de ló gi ca, que re ve lam, ace i tan do a
sua apli ca ção em cer tos ca sos e re pe lin do-a em ca sos per fe i ta men te se me -
lhan tes.

Se fos se apre sen ta da a idéia de em épo cas nor ma is se es ta be le ce rem
ser vi ços de for ne ci men to de gê ne ros ali men tí ci os por pre ço in fe ri or ao cus to
de pro du ção a quem o so li ci tas se, de ven do os gran des dé fi cits pro ve ni en tes 
des sa ope ra ção se rem pago pelo Te sou ro Fe de ral, essa idéia se ria re pe li da
sem exa me e sem he si ta ção.

Se, po rém, se es ta be le cem ser vi ços para a trans mis são do pen sa -
men to por car tas ou te le gra mas, para trans por te de pas sa ge i ros ou car gas
por li nhas fér re as, tudo por pre ço in fe ri or ao cus to de pro du ção, cor ren do
os res pec ti vos dé fi cits por con ta do Esta do, qua se to dos apla u dem a idéia e
a de fen dem com ca lor e in tran si gên cia con tra aque les que com ba tem tão
gran de in con se qüên cia.
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Entre tan to o pri me i ro des ses ser vi ços sa tis faz as ne ces si da des
mais ur gen tes, mais im pe ri o sas e mais im por tan tes que as que são sa tis fe i tas
pe los se gun dos.

É pela apli ca ção da que le prin cí pio so ci a lis ta que es ta mos a re du zir
to dos os anos as ta xas te le grá fi cas e das es tra das de fer ro.

No ser vi ço dos cor re i os a ren da re pre sen ta me ta de da des pe sa;
no dos te lé gra fos nem che ga a al can çar esse ní vel; no das es tra das de fer ro e 
for ne ci men to de água os dé fi cits so bem in va ri a vel men te to dos os anos atin -
gin do já a mi lha res de con tos de réis.

E, quan do se agi ta a ques tão de au men to li ge i ro de ta xas, a idéia
é re pe li da como odi o sa e iní qua, como se não fos se da mais ri go ro sa jus ti ça
pe dir-se por um ob je to, ao me nos, o cus to de sua pro du ção, e como se a
jus ti ça fos se al gum dia odi o sa e iní qua.

E nem se aten de, que o que se pede mu i tas ve zes nem é au men to 
real da taxa pri mi ti va, mas sim ples au men to do seu va lor no mi nal, con si de -
ran do a de pre ci a ção de nos sa mo e da, pois que a taxa de 200 réis para trans -
por te de uma car ta hoje é in fe ri or na re a li da de a 100 réis em ou tros tem pos.

To das as re la ções eco nô mi cas se es ta be le cem n atu a li da de ten do
em aten ção a ba i xa do câm bio, to dos mul ti pli cam hoje por três suas ren das
e suas des pe sas, des de o ca pi ta lis ta até o ope rá rio e os pró pri os fun ci o ná ri os
ob ti ve ram dos po de res pú bli cos au men to de ven ci men tos, ale gan do a
des va lo ri za ção de nos sa mo e da.

Só o Esta do está fora da pro te ção das leis eco nô mi cas e tem de
fa zer hoje os mes mos ser vi ços pelo ter ço do pre ço pelo qual os fa zia ou tro ra.

Mas não são só as ta xas mes qui nhas que ge ram os dé fi cits da que les
ser vi ços que gol pe i am fun do as ren das da União, por que os dé fi cits eu se
ma ni fes tam cla ra e evi den te men te pela di fe ren ça en tre a ren da bru ta e a
des pe sa não cons ti tu em os dé fi cits re a is e to ta is dos mes mos ser vi ços.

Além da in su fi ciên cia das ta xas, há ou tras ca u sas me nos vi sí ve is, 
que fi cam mas ca ra das no or ça men to pela ne ces si da de de man ter cer ta or dem
na clas si fi ca ção das des pe sas pú bli cas.

Re fi ro-me às apo sen ta do ri as, aos mon te pi os e à ins ti tu i ção de
fun ci o ná ri os ex tin tos.

O nú me ro de apo sen ta dos cres ce de um modo es pan to so, e a
ver ba que s ele se re fe re no or ça men to avo lu ma-se de um modo ater ra dor
para aque les que es tu dam os me i os de me lho rar as nos sas con di ções fi nan -
ce i ras.

Sem dú vi da que a in va li dez do nos so cli ma e nos so tem po con -
tri bui de al gu ma for ma para aque le re sul ta do; mas é pre ci so ter co ra gem de 
di zer que a apo sen ta do ria cons ti tui hoje uma das ex plo ra ções mais lu cra ti va
dos car gos pú bli cos.
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Cen te nas de apo sen ta dos por in va li dez en tre gam-se a tra ba lhos
ren do sos e que exi gem gran de ati vi da de; e a mão vi go ro sa que tra ba lha ati -
va men te nos ser vi ços par ti cu la res, ga nhan do hon ra da men te o fru to o seu
es for ço, é mu i tas ve zes a mes ma que se es ten de in vá li da para re ce ber, me nos
hon ra da men te, dos co fres pú bli cos aqui lo que só têm di re i to os que a ve lhi ce
ou a mo lés tia tor na ram ver da de i ra men te in ca pa zes.

Me lhor se ria que o Esta do re tri bu ís se mais ge ne ro sa men te os
seus fun ci o ná ri os, de i xan do-lhes a ta re fa de cu i da rem eles pró pri os, como
en ten de rem, do seu fu tu ro.

Evi tar-se-iam os abu sos que aca ba mos de apon tar pro cu ran do-se 
ao mes mo tem po cul ti var en tre eles pelo exer cí cio a fa cul da de pre ci o sa de
pre vi dên cia, tão atro fi a da nos nos sos fun ci o ná ri os pú bli cos.

Mas, não são só as apo sen ta do ri as; os mon te pi os re pre sen tam
tam bém fa tor im por tan te na par te ocul ta dos dé fi cits da que les ser vi ços.

Sabe-se que a ins ti tu i ção do mon te pio só pode exis tir e pro du zir
os seus efe i tos quan do em sua or ga ni za ção são aten di dos cer tos prin cí pi os
fun da men ta is, de modo que os ser vi ço das pen sões pos sa ser fe i to à cus ta
da quo ta dos dis tri bu i do res.

Pois bem; na or ga ni za ção do nos so mon te pio de Esta do nem se
pen sou na exis tên cia des ses prin cí pi os.

Assim a ida de e o es ta do de sa ú de, dois ele men tos ca pi ta is na
or ga ni za ção de ins ti tu i ções des sa or dem, são fa tos ab so lu ta men te in di fe ren tes
no mon te pio atu al do Esta do.

Dois fun ci o ná ri os de igual ca te go ria, um ve lho ou gra ve men te
do en te e ou tro moço de per fe i ta sa ú de, con tri bu em com a mes ma quo ta.

Ora, um mon te pio que não se ba se ia na pro ba bi li da de do tem po
de vida é uma ins ti tu i ção con de na da a pe re cer.

No fim de al gum tem po as pen sões não po de rão mais ser cus te a das
pe las quo tas dos con tri bu in tes, será ne ces sá rio que o ser vi ço seja fe i to à cus ta 
dos co fres pú bli cos.

Des ta sor te não te re mos mais di an te de nós pen si o nis tas de uma
ins ti tu i ção man ti da à cus ta do pró prio fun ci o na lis mo e ape nas di ri gi da pelo 
Esta do, mas na re a li da de pen si o nis tas di re tos do pró prio te sou ro.

Acres cen te-se a isto que, como a apo sen ta do ria, o mon te pio
cons ti tui ou tra ex plo ra ção lu cra ti va dos car gos pú bli cos; re fli ta-se que há
in di ví du os, al guns ve lhos ou tros do en tes, que só en tram para o ser vi ço
pú bli co por al guns me ses para ad qui rir o di re i to ao mon te pio e ver-se-á
sem di fi cul da de que no fim e não mu i tos anos não ha ve rá Te sou ro ca paz de 
su por tar se me lhan te car ga.

Me lhor será re cu ar em tem po res ti tu in do gra du al men te ais
fun ci o ná ri os as quo tas, com que ele têm con tri bu í do, do que ir por di an te
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até ce gar a uma li qui da ção do lo ro sa e tris te para os con tri bu in tes do mon te pio 
e des mo ra li za do ra para a Re pú bli ca.

De sa pa re ce rá des te modo uma ins ti tu i ção que, se é bela quan do
é es pon tâ nea, pois que é ma ni fes ta ção da pre vi dên cia, uma das mais le a is
fa cul da des do ho mem, é ao con trá rio de gra dan te quan do obri ga tó ria, pois
que en tão ela ex pri me a ace i ta ção por par te do con tri bu in te da afir ma ção,
por par te do Go ver no, de im pre vi dên cia e de in ca pa ci da de dos fun ci o ná ri os
pú bli cos para tra tar do fu tu ro dos seus.

Ces sa rá as sim a tu te la atro fi an te do Esta do e a gran de e a no bre
fa cul da de de pre vi dên cia po de rá se de sen vol ver li vre men te pelo exer cí cio,
au men tan do-se as sim como um ele men to pre ci o so o nos so pa tri mô nio mo ral.

A ins ti tu i ção da clas se dos ex tin tos no fun ci o na lis mo pú bli co é
ou tra ca u sa pro du to ra de dé fi cits nos ser vi ços da Na ção, ca u sa que, en tre -
tan to, como as duas úl ti mas, são pou co vi sí ve is por fi gu rar nas des pe sas de
ou tros mi nis té ri os.

Nin guém con tes ta que os car gos pú bli cos são cri a dos para sa tis -
fa zer ne ces si da des pú bli cas e não para ga ran tir in te res se in di vi du al.

Pa re ce, pois, que, ex tin to um ser vi ço pú bli co e com ele os car gos
cri a dos para re a li zá-lo, de sa pa re ce ao mes mo tem po a ra zão de ser dos
em pre ga dos que de sem pe nha vam as fun ções da que les car gos.

Entre tan to as sim não o é: o fun ci o ná rio que já en tão ti ver dez
anos de ser vi ço com di re i to à apo sen ta do ria con ti nua a ser fun ci o ná rio, ou
an tes com a de au men tar im pro du ti va men te as re par ti ções pú bli cas.

E como aí não há nem pode ha ver tra ba lho para eles, in ven ta-se
al gu ma co i sa para que ao me nos na apa rên cia pos sam fa zer jus aos ven ci -
men tos que con ti nua a re ce ber.

É uma es pé cie de apo sen ta do ria sem in va li dez, go za da den tro
da re par ti ção e sem re du ção dos ven ci men tos.

Ain da mais: es ses ho mens, cujo tra ba lho prin ci pal, sal vo ra ras
ex ce ções, é re ce ber os ven ci men tos, con tam para a sua apo sen ta do ria fu tu ra 
o tem po em que re a li zam aque le es té ril ser vi ço; de modo que a apo sen ta do ria
não é tão-so men te um prê mio para aque les que se in va li da ram no ser vi ço
da Na ção, mas tam bém uma re com pen sa para os que con su mi ram anos
re a li zan do o gran de tra ba lho de re ce ber ven ci men tos.

Nas em pre sas par ti cu la res um in di ví duo en tra quan do seus
ser vi-los são ne ces sá ri os e sai quan do eles não têm mais ra zão de ser: se é
pre vi den te, pre pa ra o fu tu ro para si e para os seus; se é im pre vi den te, so fre, 
como de jus ti ça, as con se qüên ci as de sua fal ta.

O ser vi ço pú bli co, po rém, logo que en tra o fun ci o ná rio, co me çam a 
de sen vol ver-se nele os ór gãos pa ra si tá ri os, e no fim de dez anos es ses ór gãos
es tão com ple tos e pron tos para en trar em exer cí cio.
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E por que se ex ci ta des sa for ma o ape ti te dos bra si le i ros para os
car gos pú bli cos?

Não é de cer to pela di fi cul da de que se en con tra em achar quem
os que i ra.

Em to das as se cre ta ri as há in di ví du os que es pe ram pa ci en te men te 
me ses e até anos por uma co lo ca ção onde, en tre tan to, não po dem ter as
van ta gens que en con tra ri am em tan tos ou tros ser vi ços, que po dem cons ti -
tu ir este país.

O que há, pois, é a ten dên cia exa ge ra da para o fun ci o na lis mo e,
lon ge de pro cu rar mos ex ci tá-la ain da mais, de ve mos, ao con trá rio, em pre gar
to dos os nos sos es for ços para res trin gi-la.

Essa ten dên cia para o fun ci o na lis mo já tem acar re ta do en tre nós
um de sen vol vi men to bu ro crá ti co ex tra or di ná rio, um dos nos so gran des
ma les.

Esta hi per tro fia bu ro crá ti ca pro duz em nos so meio uma or ga ni -
za ção so ci al des gra ça da quan to ao tra ba lho.

É as sim que de uma lado te mos um sem nú me ro de fon tes de
pro du ções de ri que za, sem en con trar quem as que i ra fe cun dar, do ou tro
lado ve mos ho mens que, sur dos às so li ci ta ções tão atra en tes do tra ba lho
par ti cu la res pe dem, su pli cam um li gar no fun ci o na lis mo pú bli co e ati ram-se
ao de sâ ni mo e ao de ses pe ro quan do per dem a es pe ran ça de ob ter essa, para 
eles, a úni ca tá bua de sal va ção.

Dir-se-ia que o ser vi ço pú bli co, como a mor fi na a ou tros ve ne nos,
pro du zem com a in to xi ca ção crô ni ca uma ver da de i ra ma nia; dir-se-ia que
há “bu ro ma nía cos” como há “mor fi ma nía cos”, uns não com pre en dem a
vida sem o em pre go pú bli co, ou tros sem a mor fi na. Ambos per dem a for ça
de von ta de, a co ra gem, a ini ci a ti va, a ener gia mo ral para a luta.

Além dos gran des tra zi dos ao Te sou ro por es ses fa vo res con ce di dos
aos em pre ga dos dos ser vi ços cus te a dos pela União, ou tros não me nos
im por tan tes pro du zi dos pela mes ma ca u sa tur bam a boa mar cha da ad mi -
nis tra ção pú bli ca.

Assim, é for ço so que es ses tra ba lhos não são fe i tos com a re gu la -
ri da de e per fe i ção que se ria para de se jar-se. 

Nes ses ser vi ços, que são cha ma dos pú bli cos sim ples men te por
se rem cus te a dos pelo Esta do de via-se tan to quan to pos sí vel apro xi mar a
ad mi nis tra ção pú bli ca do tipo da ad mi nis tra ção par ti cu lar.

Só as sim te ría mos a ra pi dez e pre ci são, a sim pli ci da de e a ener -
gia de ação tão ne ces sá ri as na di re ção dos ser vi ços des sa or dem.

Entre tan to, é exa ta men te o con trá rio o que se dá; a má qui na
ad mi nis tra ti va é tão va ga ro sa, tão pe sa da, tão com pli ca da e tão dura em
seus mo vi men tos como a da ad mi nis tra ção dos ver da de i ros ser vi ços pú bli cos.
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Com a or ga ni za ção atu al os ser vi ços dos cor re i os, dos te lé gra fos,
es tra das de fer ro e for ne ci men to de água se rão to dos eles mal fe i tos, qual quer
que seja a com pe tên cia dos ho mens que os di ri jam.

Dada uma fal ta em uma des sas re par ti ções, o di re tor res pec ti vo é 
qua se sem pre im po ten te para pu nir efi caz men te o de lin qüen te, a sua ação
anu la-se, ou pelo me nos res trin ge-se, di an te de tan tas re ga li as tan tos pri vi -
lé gi os, que cer cam o pes so al sob sua di re ção.

No fim de al guns anos o fun ci o ná rio me dío cre gal ga po si ções
ele va das e com seu di re i to de an ti güi da de põe de lado a ou tros, que pela
com pe tên cia e ati vi da de exer ce ri am as fun ções do car go com mais pro ve i to
para o país.

Com al guns anos de ser vi ço o fun ci o ná rio cer ca-se de tais imu ni -
da des, a sua dis pen sa do ser vi ço exi ge pro ces sos tão di fí ce is e com pli ca dos,
que o Go ver no vê-se mu i tas ve zes na con tin gên cia de ar car pe ran te a Na ção 
com a res pon sa bi li da des de fal tas de mu i tos fun ci o ná ri os de si di o sos.

Re u nam-se ago ra as gran des des pe sas fe i tas com es ses ser vi ços
cus te a dos pela União e re fli ta-se que es ses enor mes sa cri fí ci os só po dem
dar em re sul ta do tra ba lhos que de i xam mu i to a de se jar, com pre en der-se-á a 
ra zão pela qual há um gru po de ho mens eu se ba tem pela en tre ga de to dos
aque les ser vi ços ao tra ba lho par ti cu lar.

Enquan to, po rém, se es pe ra por esse de si de ra tum, que não po de rá 
ser ob ti do sem gran de re sis tên cia, pro cu re mos ao me nos des de já ate nu ar
quan to pos sí vel os in con ve ni en tes do cus te io des ses ser vi ços pelo Esta do,
ado tan do ta xas ra zoá ve is, su fi ci en tes ao me nos para evi tar dé fi cit e re du -
zin do os fa vo res tão dis pen di o sos para os co fres pú bli cos com que têm se
cer ca do os em pre ga dos nes ses ser vi ços.

Já o Con gres so deu, fe liz men te, o pri me i ro pas so nes se sen ti do
quan to à se gun da par te, de cla ran do na lei do or ça men to vi gen te que “os
em pre ga dos de em pre sas cus te a das pela União não são em pre ga dos pú bli cos”.

Esta sá bia e pa trió ti ca dis po si ção apli ca da pelo Go ver no aos em -
pre ga dos nos tra ba lhos de es tra das de fer ro e por tos, que fo ram sus pen sos,
trou xe para o Te sou ro eco no mia con si de rá vel evi tan do que ho mens for tes,
ro bus tos e de per fe i ta sa ú de vi es sem como em pre ga dos ex tin tos exer cer
uma fun ção pa ra si tá ria en cos ta dos às re par ti ções pú bli cas e per ce ben do
ven ci men tos.

Como en tre tan to a apli ca ção des sa dis po si ção le gal, aliás tão ala ra 
des per tou dú vi das da par te de al guns mem bros do Con gres so, con vém que 
o Po der Le gis la ti vo de fi na ain da de modo mais cla ro o seu pen sa men to nes te
sen ti do, a fim de ha bi li tar o Exe cu ti vo a es ten der com fir me za a apli ca ção
da mes ma de ter mi na ção le gal a ou tros ser vi ços do mes mo gê ne ro. Dado
este pri me i ro pas so, os ou tros se guir-se-ão lo gi ca men te.
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Assim, se os em pre ga dos das em pre sas cus te a das pela União
não são em pre ga dos pú bli cos e como tais não po dem fi car adi dos como
ex tin tos, é cla ro que não po de rão, pela mes ma ra zão, go zar dos fa vo res de
apo sen ta do ria e mon te pio, fa vo res es ses que são dis pen sa dos aos em pre ga -
dos pú bli cos.

Uma dis po si ção le gis la ti va res pe i tan do os di re i tos ad qui ri do, se
as sim o en ten de rem, mas ti ran do to das as con se qüên ci as do prin cí pio es ta -
be le ci do no or ça men to vi gen te, de cla ran do que o prin cí pio de apo sen ta do ria
e mon te pio en quan to exis ti rem só são apli cá ve is aos em pre ga dos pú bli cos e 
não aos em pre ga dos das em pre sas cus te a das pela União, que não de vem
ser con si de ra dos tais, se ria a meu ver um ato acer ta do e pa trió ti co de par te
do Con gres so.

A clas se dos ver da de i ros fun ci o ná ri os pú bli cos tem atri bu tos
mu i to di fe ren tes da dos em pre ga dos das em pre sas cus te a das pela União.

A fi xi dez, a es ta bi li da de e a es tru tu ra de uma se cre ta ria de Esta do
con tras tam de um modo no tá vel e sin gu lar com a va ri a bi li da de, a ins ta bi li -
da de dos tra ba lhos de uma es ta da de fer ro, cujo trá fe go pode cres cer in de fi -
ni da men te e cuja cons tru ção pode pro gre dir ou ser sus pen sa de acor do com 
os re cur sos do país.

Nas re par ti ções pú bli cas o pes so al é mais ou me nos de ter mi na do,
a sua re no va ção se faz com cer ta re gu la ri da de e len ti dão; pode-se até cer to
pon to, co i bin do os abu sos, cal cu lar os sa cri fí ci os que o Esta do pre ci sa
im por-se para con ce der aque les fa vo res.

As es tra das de fer ro o pes so al é va riá vel, a re no va ção se faz rá pi da
e ir re gu lar men te, em pou cos anos uma imen si da de de ho mens pode ter
atra ves sa do es ses ser vi ços e se to dos eles sa í rem car re ga dos da que les fa vo res,
nin guém mais po de rá cal cu lar no fim de al gum tem po a quan to mon ta rá a
res pon sa bi li da de do te sou ro a sa tis fa ção da que les com pro mis sos.

Pre ci sa mos re sis tir com co ra gem e te na ci da de a esta onda que
ten de a alar gar e am pli ar cada vez mais o qua dro das clas ses dos em pre ga dos
pú bli cos e dos fa vo res que lhe são con ce di dos.

Do con trá rio, no fim de al gum tem po, em vez de uma clas se de
fun ci o ná ri os tra ba lhan do para a Na ção, te re mos a Na ção tra ba lhan do para
a clas se de fun ci o ná rio e por um efe i to de de ge ne res cên cia so ci al te re mos
vol ta do ao tipo pri mi ti vo das so ci e da des aris to crá ti cas.

Não é uma hi pó te se fan tás ti ca esta que aca bo de fa zer: em nos so
pró prio país no mo men to atu al, há zo nas em que as ren das pú bli ca são qua se 
com ple ta men te ab sor vi das pelo fun ci o na lis mo.

A re du ção de um ter ço no fun ci o na lis mo tra ria à União re cur sos
ne ces sá rio para re com pen sar mais ge ne ro sa men te os que fos sem con ser va dos,
dan do-lhe as sim o di re i to de re ti rar es ses fa vo res que cons ti tu em pe sa do e

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  385



cal cu la do ônus para o Te sou ro, me lho ran do ao mes mo tem po as con di ções
do ser vi ço pú bli co.

Tais são, sr. pre si den te, as con si de ra ções ge ra is que en ten di de ver
fa zer, an tes de apre sen tar-vos no tí ci as mais de ta lha das so bre cada um dos
ra mos da ad mi nis tra ção, que me con fi a da.

Elas apon tam de modo bem cla ro al gu mas das ca u sas que com
mais in ten si da de tra ba lham para a nos sa de ca dên cia eco nô mi ca.

As fon tes pri mi ti vas de ri que zas de um povo vêm, em sua ori gem,
dos ser vi ços que em seu con jun to cons ti tu em a es fe ra do ramo de ad mi nis -
tra ção pú bli ca, que te nho sob mi nha di re ção.

Pois em: en tre nós, qua se to dos es ses ser vi ços nada pro du zem de 
real; qua se to das as fon tes nada for ne cem, ao con trá rio ab sor vem; não são
fon tes de ri que za, as de em po bre ci men to para o país.

A agri cul tu ra, a in dús tria e os ser vi ços cus te a dos pela União
de vi am ser as três ár vo res pro du to ras da nos sa ri que za.

Só a agri cul tu ra, po rém, pro duz na re a li da de; os ser vi ços cus te a dos 
pela União de um lado, e a in dús tria do ou tro lado, trans for ma ram-se em
pa ra si tas, um sob a ação do so ci a lis mo, a ou tra sob a in fluên cia do pro te ci o -
nis mo. Por esta for ma a in dús tria pas sa a ser sim ples men te uma ex plo ra ção 
do país em pro ve i to de al guns in dus tri a is e os ser vi ços cus te a dos pela
União trans for ma ram-se em ver da de i ras ins ti tu i ções de ca ri da de.

E es ses pa ra si tas que se en fe i tam com as co res sim pá ti cas, um do 
pa tri o tis mo, ou tro da be ne fi cên cia, su gam sem pi e da de a se i va com que só
a agri cul tu ra pro cu ra ali men tar o nos so or ga nis mo de pa u pe ra do.

A ca u sa de to dos es ses ma les, o ini mi go a com ba ter é o ide al
so ci a lis ta que, in fil tran do-se em nos sa so ci e da de, trans for ma cada um de
nós em men di go do Esta do.

É a con fra ria de pe din tes que se es ten de por todo nos so ter ri tó rio.
É ne ces sá rio re a gir com co ra gem e te na ci da de pro por ci o na is à

gran de za da obra a re a li zar, im plan tan do em nos so es pí ri to o ide al in di vi -
du a lis ta, ide al de ener gia, ide al de tra ba lho, ide al de in de pen dên cia, a que o 
povo in glês deve toda a sua enor me gran de za.

É pre ci so con ven cer mo-nos de que o Esta do não tem o de ver
nem o po der de dar-nos di re ta men te a fe li ci da de sem es for ço de nos sa par te,
mas tão sim ples men te a li ber da de para o tra ba lho e a or dem e a jus ti ça para 
ga ran tia do pro du to do nos so es for ço.

A cada um de nos com pe te ter con fi an ça e fé em si mes mo, tra ba lhar 
e lu tar con tra to dos os con cor ren tes pelo es for ço, pela per se ve ran ça e com -
pe tên cia.

São este os prin cí pi os li be ra is, que se fir mam pela prá ti ca leal e
sin ce ra da li ber da de.
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To das as li ber da des se li gam umas às ou tras; des tru in do uma de las,
com pro me te mos a exis tên cia das ou tras, e é por isso que a li ber da de po lí ti ca
não pode ser com ple ta sem a li ber da de eco nô mi ca.

Entre tan to, é do lo ro so di zer-se que mu i tos da que les que se ba tem
com de di ca ção pe las nos sas li ber da des po lí ti cas de fen den do a Re pú bli ca,
são os mes mos que sus ten tam o pro te ci o nis mo na in dús tria e o so ci a lis mo
em to dos os ser vi ços cus te a dos pela União, como se a Re pú bli ca pu des se
ser um mis to hí bri do de li ber da de po lí ti ca e des po tis mo eco nô mi co.

Toda a pro te ção a al guns tra duz-se em agres são pelo me nos in -
di re ta a ou tros; e aque les que sus ten tam o Esta do temo de ver de pro te ger
os in di ví du os ou as clas ses, só vêem uma par te da so ci e da de, fe chan do os
olhos para não ver a ou tra.

Têm eles o co ra ção ter no para aque les que so li ci tam a pro te ção, e 
duro e in sen sí vel para aque les a quem são ar ran ca dos os me i os, para pro te ger
os pri me i ros.

A ge ne ro si da de é sem dú vi da um sen ti men to ele va do, pois que
ela pode re me di ar os ma les pre sen tes; mas a Jus ti ça que tem por fim re a li zar
as con di ções ne ces sá ri as para que es ses ma les não se re pro du zam, é sen ti -
men to mu i to mais ele va do.

A ver da de i ra ge ne ro si da de só pode ser bem pra ti ca da pela ação
do sen ti men to in di vi du al, pois que ela só exis te re al men te quan do é es pon -
tâ nea; a Jus ti ça, po rém, cons ti tui o ob je to mais ele va do dos po de res pú bli cos.

O Esta do não pode nem deve pro te ger a in di ví du os ou clas ses,
mas sim aos di re i tos de cada um, não os fal sos di re i tos cri a dos por leis, que
por se rem de cre ta das por go ver nos re pu bli ca nos, nem por isso de i xam de ser 
al gu mas ve zes des pó ti cas, mas aos di re i tos que são ema na ção da Jus ti ça.

E como es ses di re i tos não são mais que co ro lá ri os da Lei de igual 
li ber da de, é em tor no des sa Lei que de vem gi rar to dos os atos dos go ver nos 
re pu bli ca nos.

Bem sei que há quem en co lha os om bros, ou vin do fa lar na pre ten -
são de di ri gir a po lí ti ca por meio de prin cí pi os que, se nem sem pre po dem
ser se gui dos em ab so lu to, nun ca de vem , en tre tan to, ser per di dos de vis ta.

Riem-se do que eles em sua ig no rân cia cha mam de “te o ri as” e
pre ten dem re me di ar to dos os ma les pú bli cos com me di das pa li a ti vas que,
se con se guem ate nu ar os ma les no pre sen te, pre pa ram o de sen vol vi men to
de ma i o res des gra ças no fu tu ro.

Peso de modo di ver so e en ten do que as so ci e da des só se go ver nam 
por gran des prin cí pi os e que cada ho mem pú bli co tem o de ver de com le al -
da de, fran que za e sin ce ri da de di zer qua is as idéi as que for mam o seu
pro gra ma, qual o ca mi nho que pre ten de per cor rer.

É por isso, sr.pre si den te, que jul go de ver as se ve rar que o des -
po tis mo eco nô mi co é a ca u sa das di fi cul da des fi nan ce i ras com que luta a
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Re pú bli ca; des po tis mo eco nô mi co, im pon do a todo o país con tri bu i ções
para sus ten tar in dús tri as ar ti fi ci a is, des po tis mo eco nô mi co, im pon do a mu i tos
ra mos de co mér cio pe i as e em ba ra ços com o fim ilu só rio de evi tar fa tos
na tu ra is; des po tis mo eco nô mi co, im pon do a toda a Na ção con tri bu i ções
para ofe re cer a al guns in di ví du os ser vi ços qua se gra tu i tos, sa cri fi can do
as sim a jus ti ça, a ge ne ro si da de; e tan tos e tan tos ou tros des po tis mos que
se ria lon go enu me rar e que cons ti tu em a subs tân cia do gran de nú me ro de
leis de cre ta das pela Re pú bli ca.

Só a prá ti ca fran ca, de ci di da e sem he si ta ção dos prin cí pi os de
li ber da de em nos sa ad mi nis tra ção po de rá cu rar os nos sos ma les; e se os
mes mo prin cí pi os de li ber da de com que pro cu ra mos re sol ver os nos sos
pro ble mas po lí ti cos não nos me re cem con fi an ça na so lu ção de pro ble mas
eco nô mi cos, en tão é for ço so con fes sar que não me re ce mos o nome de re pu -
bli ca nos.

É por isso que con vém di zer bem alto que – con so li dar a Re pú -
bli ca não é sim ples men te de fen dê-la con tra os atos de agres são vi o len ta dos 
seus ini mi gos mas é, so bre tu do e prin ci pal men te, im preg nar em be ber não
so men te a nos sa po lí ti ca, mas a nos sa ad mi nis tra ção e os nos sos cos tu mes
nos prin cí pi os de li ber da de.

É ne ces sá rio, sr. pre si den te, re pu bli ca ni zar a Re pú bli ca.

Extra í do de LUZ, Ní cia Vi le la. Idéi as Eco nô mi cas de Jo a quim Mur ti nho. Se na do Fe de ral/Fun da -
ção Casa de Rui Bar bo sa. Rio de Ja ne i ro, 1980. Págs. 143-174.
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135.2 – CARTA DE GABRIEL DE PIZZA, 
MINISTRO PLENIPOTENCIÁRIO DO BRASIL EM PARIS, AO

PRESIDENTE ELEITO CAMPOS SALES,  INSTANDO-O A
UMA VISITA À EUROPA (25 JANEIRO 1898)

Aqui cor reu a no tí cia de que V. Vi ria à Eu ro pa e iria aos Esta dos
Uni dos logo de po is da sua ele i ção, o que me pa re ceu ex ce len te
idéia. Vejo ago ra, por sua car ta (de 3 de ja ne i ro), que essa vi a gem

lhe pa re ce im pos sí vel, o que la men tá vel, pois que, se vi es se, ve ria por seus
pró pri os olhos a nos sa si tu a ção aqui, par ti cu lar men te em ma té ria fi nan ce i ra,
que nos in te res sa mais pro fun da men te. Como mu i to bem diz na usa car ta, a 
nos sa ques tão pr9in ci pal é a res ta u ra ção do nos so cré di to aba la do. Para isso 
a vin da à Eu ro pa se ria de gran de im por tân cia. Uma das ca u sas da nos sa
fran que za em ma té ria de cré di to é au sên cia de pla no por par te do nos so
go ver no. 

O tó pi co de seu ma ni fes to re la ti vo a fi nan ças, no ban que te de S.
Pa u lo, ca u sou ex ce len te im pres são e foi trans cri to por jor na is e afi xa do na
bol sa e em ban cos.

Se. V. vi es se, po de ria con ver sar lon ga men te com os nos so agen tes
Rothschilds que fi ca ri am en can ta dos de ou vir de viva voz, do che fe do
Esta do, o pla no fi nan ce i ro que de ve rá se apli ca do du ran te os qua tro anos
da fu tu ra ad mi nis tra ção do Bra sil, cuja si tu a ção lhes ins pi ra tan tos cu i da dos.

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Intro du ção de Re na to Les sa. Ed.
fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do Fe de ral, 1988. Pág. 87.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.3 – RESPOSTA DO PRESIDENTE PRUDENTE DE
MORAIS À CONSULTA DE CAMPOS SALES

SOBRE A VIAGEM (18 FEVEREIRO 1898)

“Res pon do a vos sa con fi den ci al de 14 do cor ren te, re ce bi da a 16, 
à no i te: Pelo co nhe ci men to que te nho de nos sa si tu a ção fi nan -
ce i ra e pelo es tu do acu ra do dos di ver sos pro ces so su ge ri dos

para sa ir mos des ta si tu a ção opres si va, eu e Ber nar di no es ta mos con ven ci do 
de que o mais se gu ro e efi caz será obre mos um em prés ti mo ex ter no avul ta do,
que sir va de base à res ta u ra ção das nos sa fi nan ças, pa re ce-nos ser este o
meio de re sol ver o nos so mag no pro ble ma. Re sol vi dos a ten tá-lo, con vi da mos
o Ro dri gues Alves para ir à Eu ro pa co lher in for ma ções, es tu dar a opor tu ni -
da de e apli car os me i os para essa ope ra ção; mas Ro dri gues Alves es cu sou-se,
ale gan do mo ti vos pro ce den tes, en tre os qua is o seu es ta do de sa ú de, e nós
não qui se mos con fi ar a ou tro tão de li ca da quan to pa trió ti ca mis são. Entre -
tan to, cada vez mais con ven ci dos de que é essa a so lu ção do nos so pro ble ma
tra ta mos de in si nu ar isso aos nos sos agen tes, os Rothschilds, em cor res pon -
dên cia di re ta e ca u te lo sa do Ber nar di no. Pen san do as sim, eu e o Ber nar di no 
ace i ta mos com a me lhor von ta de a vos sa su ges tão: não po de mos ter agen te
me lhor e mais au to ri za do do que o fu tu ro pre si den te, que agi rá em nome e
no in te res se do atu al e do seu go ver no e no da Re pú bli ca. Pode, pois ini ci ar
os pre pa ra ti vos da vi a gem, que con vi rá abre vi ar quan to pos sí vel. Qu an do
vier cá, de po is da ele i ção, com bi na re mos tudo, pres tan do a V. to das as
in for ma ções ne ces sá ri as ao de sem pe nho des sa pa trió ti ca mis são”.

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Intro du ção de Re na to Les sa. Ed.
fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do Fe de ral. 1988. Pág. 88.
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135.4 – CARTA DE CAMPOS SALES AO LÍDER
REPUBLICANO QUINTINO BOCAIÚVA

 (14 ABRIL 1898)

Não sei si po de re mos con ver sar, aí, na mi nha pas sa gem para a
Eu ro pa, nem sei mes mo si nos en con tra re mos. Envio-lhe, pois, o 
meu abra ço de des pe di da. Con fio bas tan te nos seus sen ti men tos 

de pa tri o ta e de re pu bli ca no para ter como es cu sa das qua is quer re co men -
da ções; não pos so, po rém, ocul tar que vou al gum tan to apre en si vo a cer tos
res pe i tos. Os âni mos es tão ain da exal ta dos e temo mu i to que, ao abrir-se a
ses são do Con gres so, as ex plo sões de ódio pes so al e do sen ti men to da re vin -
di ta re a bram, ou an tes, fa çam con ti nu ar o es ta do de agi ta ção que tan to tem
com pro me ti do os in te res ses na ci o na is. Mais uma ses são le gis la ti va igual à
an te ri or não de i xa rá de pé, na sua in te gri da de mo ral, um só dos ór gãos do
po der pú bli co, e tan to bas ta rá para que se pos sa dar por fe i ta a aca ba da a
obra ne fas ta da ru í na da Re pú bli ca. Nós a fi ze mos, nós a des tru i re mos. To dos
nós, os re pu bli ca nos his tó ri cos, fa la mos com mu i ta fre qüên cia da nos sa
res pon sa bi li da de; mas é pre ci so re co nhe cer que são bem pou cos os que a isso
alu dem com sin ce ri da de e cons ci en ci o so em pe nho de evi tar uma fal ta.
Nun ca vi ou tro pe ri go para as nos sas ins ti tu i ções que não fos se este de que
nos têm cons tan te men te ame a ça do os bons re pu bli ca nos, es ses de quem Ca si mir 
Pe ri er dis se mu i to bem, que, em vez de ser vi rem à Re pú bli ca, que rem
ser vir-se dela.

A pró xi ma ses são deve ser cla ma e ope ro sa. Não há a quem com -
ba ter, e há mu i to que fa zer para pre pa rar a en tra da da pos se das re pa ra -
ções. Com ba ter a quem? O atu al pre si den te já não é pas sí vel da ação do
Con gres so, por isso mes mo que as de li be ra ções des te já não per ten cem à
sua exe cu ção. Está che ga do o ter mo do seu man da to. Para que, pois, se
fo men ta ria uma agi ta ção sem ob je ti vo prá ti co em tor no do seu nome? Não
se ria isso um cri me de lesa-pa tri o tis mo? 

O êxi to do fu tu ro go ver no de pen de es sen ci al men te da Câ ma ra
atu al, vis to que os atos des ta te rão ne ces sa ri a men te de exer cer a sua in fluên -
cia, boa ou má, até além da me ta de do novo pe río do pre si den ci al. É uma



ano ma lia do nos so re gi men; mas des de que a com bi na ção cons ti tu ci o nal
não pode fa zer co in ci dir a com po si ção do Con gres so com a do Exe cu ti vo,
dan do-lhes na mes ma ori gem uma per fe i ta co mu nhão de vis tas – o que nos
cum pre é anu lar pela ação prá ti ca os efe i tos ma lé fi cos por ven tu ra re sul tan tes
des se de sa cor do. Ima gi ne o que po de rá ser um de sas tre a mais em ad mi nis -
tra ção his tó ri ca!  Cre io que não fal ta rá mais nada para que a na ção pos sa
con fe rir o di plo ma de in ca pa ci da de aos re pu bli ca nos. E pode sub sis tir a
Re pú bli ca sem re pu bli ca nos? Po nho tudo nas mãos do Con gres so: a ele
cabe a mis são, na pró xi ma re u nião, de am pa rar a Re pú bli ca na sua que da
ou de pre ci pi ta-la na sua ru í na.

A V. toca o prin ci pal pa pel nes te crí ti co mo men to. É in dis pen sá -
vel in ter vir – so bre tu do para di ri gir. A au sên cia de di re ção tem sido o nos so 
mal; é daí que vem a anar quia no Con gres so e a de sor dem em to das as es fe -
ras. Pre ten do que a mi nha vi a gem seja útil à Re pú bli ca; mas para isso
será pre ci so que os meus es for ços não se jam anu la dos por no tí ci as alar man -
tes le va das ao es tran ge i ro, e ori gi na das em uma si tu a ção po lí ti ca pou co de
mol de a ins pi rar con fi an ça.

A im pres sa tam bém deve pro cu rar ou tras ins pi ra ções fora dos
res sen ti men tos atu a is. Nin guém per ca de vis ta que a atu a li da de re pre sen ta
um va lor ex tre ma men te res tri to na re gião dos gran des in te res ses na ci o na is.
O fu tu ro é a po lí ti ca cul mi nan te. Me lhor do que eu co nhe ce v. es tas co i sas,
o que não im pe di rá, en tre tan to, de to le rar a pro sa do mo men to de par ti da.
Par to com os olhos vol ta dos para os ami gos da Re pú bli ca. Até à vol ta.

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fe de ral, 1988. Págs. 90-91.
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135.5 – CAMPOS SALES RELATA SUAS NEGOCIAÇÕES
COM OS BANQUEIROS EUROPEUS E O ACORDO

DE FUNDING LOAN

No cur so das ne go ci a ções tudo foi de vi da men te pon de ra do e exa -
mi na do. O câm bio a 5 ¾ in di ca va uma cri se fi nan ce i ra ater ra do ra,
as si na lan do uma for mi dá vel des pro por ção en tre as ne ces si da des

fi xas de uma dí vi da em ouro e os re cur sos va riá ve is da mo e da di fu ciá ria,
tão pro fun da men te de pre ci a da. Era, pois, in dis pen sá vel pro cu rar nos ter mos
de um acor do, con ci li an do quan to pos sí vel os in te res ses das duas par tes,
cre do res e de ve dor, uma so lu ção que abris se es pa ço a um tra ba lho de re or -
ga ni za ção. Foi as sim que nos acha mos na tu ral men te em pre sen ça des tas
hi pó te ses:

1ª Sus pen são do ser vi ço da dí vi da;
2ª Re du ção de ju ros;
3ª Gran de em prés ti mo.
To das elas fo ram es tu da das an tes da ace i ta ção da pro pos ta que

veio a cons ti tu ir o acor do de fi ni ti vo. A pri me i ra, como era de pre ver, foi
logo re pu di a da, como uma me di da es po li a do ra, que le va ria o Bra sil a uma
si tu a ção igual àque la em que se acha vam Hon du ras e ou tras re pú bli cas da
Amé ri ca Cen tral. Che ga vam até o con jec tu rar que além da per da to tal do
cré di to do país, essa me di da po de ria afe tar gra ve men te a pró pria so be ra nia
na ci o nal, sus ci tan do re cla ma ções que tal vez che gas sem ao ex tre mo das
in ter ven ções es tran ge i ras. Aliás, tal fora sem pre o meu sen ti men to acer ca
des sa so lu ção.

A se gun da hi pó te se, re du ção ar bi trá ria do ser vi ço da dí vi da,
apre sen ta va, em bo ra em es ca la me nor, os mes mos in con ve ni en tes. O exem plo
da Gré cia é bas tan te ins tru ti vo. Ten do aque le país ado ta do esta so lu ção
para a cri se que afli gia, foi obri ga do mais tar de a su je i tar-se a “uma fis ca li -
za ção fi nan ce i ra in ter na ci o nal mu i to se ve ra”. Por tu gal só teve re sul ta dos
ne ga ti vos des ta me di da.

Qu an to ao gran de em prés ti mo, já pon de rei que ele de pen de,
es sen ci al men te, de um cré di to só li do, e era isto só que nos fal ta va. Nes tas



con di ções, é pre ci so re co nhe cer que se ria di fí cil, se não im pos sí vel, en con -
trar ban que i ros dis pos tos a se en car re gar de uma co mis são, cujo re sul ta do 
se ria pelo me nos mu i to du vi do so. É co nhe ci da, em ge ral, a di fi cul da de
que se en con tra para a emis são de tí tu los dos pa í ses ex pos tos à de pre ci a -
ção do câm bio, e, no mo men to, esta di fi cul da de mais se agra va va para
nós, pelo ex tre mo avil ta men to do nos so meio cir cu lan te. Nem mes mo se
po dia ofe re cer aos ca pi ta lis tas o atra ti vo de ga ran ti as es pe ci a is em fa vor
dos no vos cre do res, sem ins pi rar apre en sões nos por ta do res dos tí tu los
an ti gos e tão pro fun da men te des va lo ri za dos; só isto cons ti tu i ria um obs tá -
cu lo in ven cí vel.

Não se pode ob je tar com as ga ran ti as que co bri ram o fun ding,
pre ci sa men te por que es tas vi e ram em pro ve i to, não dos no vos, mas dos
ve lhos por ta do res dos nos so tí tu los.

Além des tes em ba ra ços, que nos eram pe cu li a res, ocor ri am ca u sas
ge ra is que di fi cul ta va, na oca sião, as gran des ope ra ções de cré di tos. A guer ra 
his pa no a me ri ca na, no seu co me ço, po den do acar re tar com pli ca ções im pre -
vis tas, a po lí ti ca in cer ta do Ori en te, e, so bre tu do, um dis cur so alar man te
pro fe ri do ha via pou co tem po pelo sr. Cham ber la in, atri bu in do à Ingla ter ra
uma si tu a ção ex cep ci o nal men te me lin dro sa no meio de tan tas com pli ca ções,
eram sé ri os os mo ti vos que le va vam os mer ca dos a um ca u te lo so re tra i men to.
Foi por to das es sas con si de ra ções, sem dú vi da, que tive o des pra zer de ou vir
em Lon dres esta cru el sen ten ça:

“Tudo quan to de pen da, nes te mo men to, do cré di to do Bra sil, é
as sun to que nem se dis cu te nes ta pra ça.”

Tais eram as pon de ra ções que ex clu íam as três hi pó te ses fi gu ra das.
Eli mi na das as ou tras so lu ções, res ta va exa mi nar a pro pos ta do

fun ding-loan, já apre sen ta da. Para esse fim o sa u do so sr. Sousa Cor reia, nos so
mi nis tro em Lon dres, que me pres tou as si na la do ser vi ço, en vi ou-me, com a
se guin te car ta de 16 de maio, a alu di da pro pos ta:

“Jun to re me to a V. Exa. có pia da pro pos ta de que foi por ta dor o
agen te que o Lo ndon & Ri ver Pla te Bank” man dou ao Bra sil. Igual men te re -
me to a ta be la das des pe sas que te mos de efe tu ar em Lon dres – de ju lho a 31 
de de zem bro do cor ren te ano.”

A pro pos ta ori gi nal, a que se re fe re a car ta do mi nis tro Cor rêa,
tal como a re ce bi, foi con ce bi da nos se guin tes ter mos, que aqui dou, por que 
ela não é bem co nhe ci da:

“1 – O Te sou ro pa ga rá, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, no lu gar que 
for de ter mi na do, em mo e da cor ren te e se gun do fo rem ven cen do:

os ju ros da dí vi da ex ter na fun da da:
os ju ros do em prés ti mo in ter no de 1879;
as ga ran ti as das es tra das de fer ro.
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2 – Estes pa ga men tos du ra rão nes ta for ma pelo es pa ço de dois
anos, e se fa rão ao câm bio de 12 d. por mil réis.

3 – As amor ti za ções res pec ti vas se rão sa tis fe i tas na for ma in di ca da
no § nº 7.

4 – Con jun ta men te com os pa ga men tos do juro, o go ver no emi ti rá
em Lon dres, por in ter mé dio dos seus ban que i ros e agen tes, os srs.
Rothschilds, obri ga ções de um em prés ti mo ex ter no em li bras, fran cos e
mar cos, de for ma que as emis sões se jam fe i tas gra du al men te e á me di da
que os ju ros e ga ran ti as fo rem pa gos no Rio de Ja ne i ro.

a) Este em prés ti mo será es pe ci al men te ga ran ti do:
pe los di re i tos das al fân de gas da na ção;
pela hi po te ca da Estra da de Fer ro Cen tral, seus aces só ri os e
ren das;
pe las ren das do abas te ci men to de água da ca pi tal.

b) O juro será de 5%, e a amor ti za ção de 1 ½ anu a is, quan to aos
ju ros, se mes tral men te, e quan to à amor ti za ção, anu al men te,
nas ci da des de Lon dres Pa ris e Ber lim.

5 – As obri ga ções des te em prés ti mo, em de no mi na ções con ve ni en -
tes, se rão en tre gues aos por ta do res dos cor pons (e con tra-en tre ga dos mes mos)
da dí vi da ex ter na fun da da e das obri ga ções das ga ran ti as de es tra das de
fer ro aci ma re fe ri das, ao par, isto é, na pro por ção de £ 100 de cou pons de ju ros.

6 – As no tas acu mu la das no Rio de Ja ne i ro pe los pa ga men tos fe i tos 
se gun do o nº 1 se rão que i ma das pelo Te sou ro nas da tas e na for ma que
fo rem con ven ci o na das.

7 – Os por ta do res das obri ga ções dos em prés ti mos a que se re fe re
o nº 4, na pro por ção de £ 100 do dito em prés ti mo, por cada £ 100 de amor ti -
za ção sor te a da e ju ros ven ci dos.

8 – Fin do o pra zo de dois anos, o Te sou ro tor na rá a pa gar os ju ros
e amor ti za ção dos em prés ti mos de que faz men ção o nº 1, na for ma atu al -
men te exis ten te.

Não será ra zoá vel, ao pos so que o Te sou ro paga os ju ros e amor -
ti za ção da dí vi da ex ter na, etc., na for ma in di ca da, que con ti nue o pa ga men to
das obri ga ções in ter nas, a ouro, nes sa mes ma es pé cie; por con se qüên cia,
com o fim de vin cu lar to dos os in te res ses, o Te sou ro pro ce de rá com as di tas 
obri ga ções in ter nas na for ma se guin te:

“Emprés ti mo in ter no de 1868. Os ju ros a ven cer e o sal do amor ti zá vel 
nes te ano (1898) se rão sa tis fe i tos em mo e da cor ren te, ao câm bio que for
ajus ta do: ou, de ou tra for ma, o go ver no pro cu ra rá sa tis fa zer o sal do em
apó li ces da dí vi da pú bli ca, ou de ou tra clas se de apó li ces pa pel, ao câm bio
que for de sig na do pelo Con gres so Na ci o nal.
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“Emprés ti mo in ter no de 1889. O im por tan te des te em prés ti mo em
giro no Bra sil (Rs. 18.350:000$000, se gun do o re la tó rio de 1897) será con ver -
ti do em apó li ces da dí vi da pú bli ca pa pel, ao câm bio que for de sig na do pelo 
Con gres so Na ci o nal. O im por tan te do dito em prés ti mo atu al men te de po si -
ta do no Te sou ro será can ce la do.

“As apó li ces de con ver são de 1890 – se rão con ver ti das em apó li ces
pa pel.”

Ace i tei a pro pos ta, em prin cí pio, pe los mo ti vos já ex pos tos, no
in tu i to de mo di fi cá-la, tor nan do-a mais fa vo rá vel. Nes se sen ti do di ri gi ao
mi nis tro da Fa zen da, com data de 18, o se guin te te le gra ma, o pri me i ro que
ex pe di de Lon dres:

“Tive con fe rên cia ban que i ros casa Rothschilds. Qu al quer pla no
im pos sí vel. Ago ra es tu do pro pos ta apre sen ta da aí, es pe ran do ob ter con di ções
me lho res. Dis po si ções sim pá ti cas.”

É inú til men ci o nar os múl ti plos de ta lhes des ta ne go ci a ção: bas ta rá
re fe rir que, ven do nela a cha ve do pro ble ma que me ca be ria re sol ver no
go ver no, pus o ma i or em pe nho em me lho rar, quan to pos sí vel, as ba ses
ca pi ta is do acor do. Tra ba lha va eu nes sa di re ção, quan do re ce bi do go ver no, 
por te le gra ma, a ad ver tên cia de que nos apro xi má va mos da épo ca em que
te ri am de ser re a li za dos gran des pa ga men tos, para os qua is, aliás, o Te sou ro
não se acha va pre pa ra do, ur gin do, por tan to, a so lu ção.

Em vis ta des ta pre men te si tu a ção, jul guei de ver fi car no que já
ha via con se gui do e que cons ta do se guin te te le gra ma, di ri gi do de Lon dres,
a 21 de maio, ao mi nis tro da Fa zen da:

“Pro pos ta apre sen ta da aí fi cou as sim mo di fi ca da: - ga ran tia úni ca
al fân de ga Rio; im por tân cia em prés ti mo não ex ce de rá 10 mi lhões de li bras;
ju ros, 5%; amor ti za ção adi a da por 10 anos. Acor do com pre en de ju ros dí vi da
ex ter na e dos em prés ti mos in ter nos 79 e 89 atu al men te em giro na Eu ro pa,
e ga ran ti as es tra das de fer ro. À me di da do ven ci men to des ses ju ros, se rão
emi ti dos bonds para o res pec ti vo pa ga men to, à ra zão de £ 100. Si mul ta ne a -
men te, go ver no ar re ca da rá soma equi va len te pa pel ao câm bio 18, que se
apli ca rá te le gra ma ín te gra pro pos ta aqui com bi na da. Vi te le gra ma an tes
ex pe di ção e está em tudo con for me. Impos sí vel ob ter mais e, se o go ver no
ace i tar, deve ex pe dir au to ri za ção de le ga do go ver no para as si nar acor do,
po den do fazê-lo por te le gra ma. Aguar do res pos ta.”

Era tal o es ta do de pe nú ria em que se acha va o Te sou ro, que não
pa re cia com por tar se quer os pa ga men tos, na for ma es ti pu la da, do em prés ti mo 
de 2 mi lhões de li bras em le tras do Te sou ro, re a li za do em 1897. Foi por isso
cer ta men te que o mi nis tro da Fa zen da me res pon deu, por te le gra ma de 23:

“Esta mos es tu dan do pro pos ta já mo di fi ca da por Ban co Ri ver
Pla te, de acor do seu te le gra ma de 21. Da pro pos ta foi ex clu í do em prés ti mo
2 mi lhões ul ti ma men te emi ti do em le tras do Te sou ro, de pa ga men to
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men sal. Con vém que este em prés ti mo faça par te do pla no que es ta mos
es tu dan do, para evi tar nos sa in ter ven ção mer ca do. Re sis ta, por que re pu to
in dis pen sá vel, e peço que se en ten da com agen tes com as ne ces sá ri as ca u te las.”

Foi esta a úni ca su ges tão do sr. mi nis tro da fa zen da no de cur so
das ne go ci a ções. Re pli quei, fa zen do ver que se ria im pos sí vel qual quer
con ces são a este res pe i to, vis to que esta dí vi da era de na tu re za es pe ci al.
Entre tan to, pro cu rei re ser va da men te co nhe cer a opi nião dos in te res sa dos, e 
o re sul ta do foi este, que trans mi ti ao mi nis tro, em te le gra ma de 25:

“De po is meu te le gra ma de on tem, vol tei fa lar di re to res Ri ver
Pla te, que con fir ma ram o que dis se, de cla ran do que le tras Te sou ro es tão em 
po der ban que i ros que se in te res sam novo acor do e que po dem se re tra ir
des gos to sos, sen do cer to não de sis ti rem pa ga men to for ma es ti pu la da.”

Assim, ter mi nou a ne go ci a ção.
Do con fron to da pro pos ta ori gi nal com o que foi ace i to, de po is

de mo di fi ca das as cé lu las pri mi ti vas, re sul ta o se guin te:
O pra zo para pa ga men to dos ju ros em mo e da, que era de dois

anos, ele vou-se a três; a amor ti za ção ,que no fim do mes mo pra zo (dois
anos) de ve ria con ti nu ar a ser fe i ta como na for ma até en tão exis ten te (nº 8),
foi es pa ça da para dez anos de po is do pra zo acor da do, isto é, fi cou sus pen sa 
até 30 de ju nho de 1911.

As ga ran ti as exi gi das, com pre en den do to das as al fân de gas da
União, a Estra da de Fer ro cen tral e o ser vi ço de abas te ci men to de água, fi ca ram
re du zi das à es pe ci a li za ção da Alfân de ga do Rio de Ja ne i ro, de ven do, po rém, o 
go ver no su prir com as ren das de ou tras o que vi es se a fal tar no caso de
in su fi ciên cia da que la, se gun da a for ma que ado rei em Lon dres.

O câm bio ado ta do para base do re co lhi men to do pa pel, que se ria 
de 12 d., fi cou sen do de 18 d.

Ain da ago ra, após a con su ma ção dos fa tos, me con ven ço de que
che ga mos nes se acor do até onde po día mos che gar. Ou tros pen sa ram e pen -
sam ain da, tal vez, que de ve ría mos ten tar “me lhor ne gó cio”. A ques tão, en tre -
tan to, não era po si ti va men te a de um bom ne gó cio, com ma i o res sa cri fí ci os 
dos in te res ses dos nos sos cre do res; era, sim, o de uma com bi na ção ho nes ta
e exe qüí vel. Que esta que fi ze mos era ho nes ta, pro va-o o aco lhi men to que
teve par te: que, tam bém, era exe qüí vel, de mons tra-o o pró prio fato da sua
exe cu ção.

Com efe i to, dada a pro fun da de pre ci a ção, do pa pel, a que che ga -
mos, a pri me i ra ne ces si da de que ocor ria era a de li ber tar o go ver no da
con tin gên cia de to mar câm bio para o ser vi ço da sua dí vi da ex ter na, re mo -
ven do, ao mes mo tem po, a prin ci pal ca u sa do de se qui lí brio or ça men tá rio.
Por ou tro lado, ga nha va o go ver no lar go pe río do, de que aliás ne ces si ta va,
para que pu des se, apo i a do nes tes re cur sos, es ta be le cer a or dem e a re gu la -
ri za ção do meio cir cu lan te, ca u sa fun da men tal da tre men da cri se.
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Os efe i tos da ope ra ção ma ni fes ta ram-se pron ta men te no aco lhi -
men to sim pá ti co que en con trou em to das as pra ças, do que foi o mais sig ni -
fi ca ti vo si nal o mo vi men to de alta na co ta ção dos tí tu los bra si le i ros e na
taxa cam bi al. Sen ti des de logo que, na opi nião ge ral, se ope ra va um fran co
mo vi men to de sim pa tia e que re nas cia a con fi an ça que ha vía mos per di do.
Tive dis so os mais ine quí vo cos tes te mu nhos por oca sião de um jan tar – no
dia 28 – em casa do sr. Alfre do Rothschild, onde se en con tra vam as su mi da -
des fi nan ce i ras de Lon dres.

Den tre to dos es ses tes te mu nhos, o que mais me im pres si o nou foi 
o que ali re ce bi de Lord Rothschild, ca rá ter na tu ral men te re ser va do, mui
pou co co mu ni ca ti vo, e por ve zes de uma fran que za rude. Con ver sá va mos a 
sós, a um lado da sala, so bre os nos sos ne gó ci os, quan do num raro mo men to
de ex pan são, dis se: ”É cu ri o so o que se está pas san do. Até aqui nin guém
que i ra sa ber de ne gó ci os com o Bra sil; no en tan to, de uns dias para cá, já se
co me ça a di zer que o Bra sil é um país ri quís si mo, em boas con di ções para a
co lo ca ção de ca pi ta is.”

Extra í do de CAM POS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fe de ral. 1988. Págs. 95–101.
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135.6 – TELEGRAMA DE M. N. ROTHSCHILD & SONS 
(11 NOVEMBRO 1902)

Exmo. sr. pre si den te Cam pos Sa les – Na vés pe ra de de i xar V. Exa. o
car go de pre si den te da Re pu bli ca do Bra sil, te mos a hon ra de en vi -
ar-vos este te le gra ma que ape nas de bil men te vos ex pri mi rá o nos so

gran de apre ço pelo ma ne i ra ha bi lís si ma como foi en ca mi nha da a obra
en tre gue aos cu i da dos de V. Exa. Qu an do há qua tro anos V. Exa. as su miu
o go ver nos, as fi nan ças do Bra sil ca u sa vam sé ri as in qui e ta ções; po rém,
de vi do à vos sa de li be ra ção de res ta u rar o equi lí brio das fi nan ças, o cré di to
de vos so país res sur giu e a fe li ci da de ge ral da na ção bas tan te au men tou.

Agen tes fi nan ce i ros do Bra sil, foi isso para nós da ma i or sa tis fa ção,
e es ta mos, por tan to, an si o sos por ma ni fes tar a V. Exa. quão pro fun da men te 
sen ti mos que tan to a vos sa como ou tras na ções têm para con vos co uma
gran de dí vi da de gra ti dão.

De se ja mos ar den te men te que o vos so su ces sor adi ar à sa bia po lí -
ti ca que com tan to êxi to ini ci as tes e es pe ra mos que V. Exa. pes so al men te
goze mu i tos anos de sa ú de e pros pe ri da de. – M. N. Rothschild & Sons.

Extra í do de: CAM POS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fe de ral. 1988. Pág. 401.
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135.7 – TELEGRAMA DE JOAQUIM NABUCO, 
EXPEDIDO DE LONDRES (14 NOVEMBRO 1902)

Rothschild pe dem para ex pri mir toda sua ad mi ra ção ao go ver no de 
V. Exa., que en con trou em caos a nos sa dí vi da ex ter na e a de i xa
em es ta do mu i to sa tis fa tó rio, ten do le van ta do nos so cré di to à alta

po si ção atu al. Este é o sen ti men to unâ ni me das pra ças eu ro péi as. Asso -
cio-me a ele, con ven ci do de que a ad mi nis tra ção de V. Exa. Não será fato
iso la do na his tó ria fi nan ce i ra da Re pú bli ca. Ace i te V. Exa. mi nhas con gra tu -
la ções pes so a is. – Jo a quim Na bu co.

Extra í do de CAM POS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fede ral. 1988. Pág. 401.
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135.8 – DISCURSO DE CAMPOS SALES NO BANQUETE
OFERECIDO PELOS REPRESENTANTES DO COMÉRCIO E DA

INDÚSTRIA DO RIO DE JANEIRO (17 NOVEMBRO 1902)

O sr. Cam pos Sa les – (Mo vi men to de aten ção.) Meus se nho res, agra -
de ço-vos pro fun da men te esta pro va de be ne vo lên cia que tan to
me sen si bi li za e des va ne ce, tan to pela sua ge ne ro sa es pon ta ne i da de 

como pelo mo men to que es co lhes tes para dar-ma  ao de i xar o po der – no mo -
men to em que vão co me çar os jul ga men tos mais cal mos, quan do já de sa pa -
re ce a in fluên cia dos sen ti men tos sim pá ti cos ou ad ver sos que cos tu mam
agi tar-se em tor no de uma for ça em ação. (Mu i to bem.)

Nem é esta a pri me i ra de mons tra ção que te nho da pa trió ti ca
so li ci tu de com que as clas ses la bo ri o sas do país acom pa nham a mar cha dos
ne gó ci os pú bli cos. Antes de en ce tar o ár duo de sem pe nho do meu man da to, 
vim aqui en con trar os mais po de ro sos es tí mu los e as mais ani ma do ras
es pe ran ças nas ex pan sões com que foi aco lhi do por es tas mes mas clas ses,
cujo apo io mo ral ne nhum go ver no pode dis pen sar. (Mu i to bem.)

As ma ni fes ta ções que pre ce de ram a mi nha in ves ti du ra no po der
eram o in cen ti vo be né fi co, o im pul so sa lu tar para o tra ba lho in gen te que ia
co me çar; as que hoje re ce bo, após a ter mi na ção da pe no sa ta re fa, per mi te
que as tra du za como hon ro sa san ção, re com pen sa am bi ci o na da pe los que
con sa gram ener gi as, ati vi da de e o pró prio re pou so ao ser vi ço da pá tria.
(Mu i to bem, mu i to bem.)

Nin guém ig no ra que não era de ri sos e es pe ran ças, mas de apre en -
sões e re ce i os a si tu a ção em que me cou be as su mir o go ver no. E por que não 
par ti lhas se da des cren ça ge ral, cha ma ram-me oti mis ta. Sim, eu era oti mis ta, 
por que ti nha fé nas gran des for ças do país e no pa tri o tis mo dos meus con ci -
da dãos. (Mu i to bem)

Re cor do hoje as pa la vras que aqui pro fe ri ao re gres sar do es tran -
ge i ro: “Antes de par tir, dis se que não era um de sa ni ma do; de vol ta, de cla ro
que sou um es pe ran ça do. E acres cen tei: “di gam o que qui se rem os pes si -
mis tas: a so lu ção do pro ble ma fi nan ce i ro está lan ça da e há de ser con du zi da 
a seu ter mo com êxi to se gu ro.”



Mas, fa lan do ao país nes ta lin gua gem, em que pre me di ta da men te
de i xa va trans pa re cer os in tu i tos de uma re so lu ção ina ba lá vel e a con fi an ça
pos ta no pla no que as sen ta ra, não ig no ra va to da via que a gran de za dos
sa cri fí ci os que iam ser pe di dos à na ção se ria igual à gra vi da de dos com pro -
mis sos con tra í dos nes se pac to de hon ra, em que o meu pa pel não fora só de 
mero as sis ten te, e para cuja exe cu ção em pe nhei a boa fé e a le al da de do
meu pró prio go ver no. 

Bem ve des que as mi nhas res pon sa bi li da des não po di am ter sido 
mais gra ves. (Mu i to bem.)

Pro ce di no go ver no como o país in te i ro sabe. Pro cu rei re cur sos
onde era pos sí vel en con trai-os. Fiz o que fa zem to dos os go ver nos que
com pre en dem a sua mis são na hora ex tre ma das gran des cri ses. 

Ain da ago ra aí está um novo e gran de exem plo. A pró pria Ingla -
ter ra, ape sar da sua for te or ga ni za ção eco nô mi ca e fi nan ce i ra, foi cons tran -
gi da, após a tra gé dia do Trans va al, a re tro ce der e mo di fi car o li be ra lis mo
do seu sis te ma tri bu tá rio.

Nós não ti ve mos guer ras ex ter nas, é cer to, nem fo mos fla ge la dos 
pe las gran des ca la mi da des que de pa u pe ra ram o or ga nis mo eco nô mi co dos
po vos; mas, con fes se mo-lo, ti ve mos os nos sos gran des er ros, as nos sas
im pre vi dên ci as, as dis sen ções po lí ti cas, os mo vi men tos ar ma dos, o pru ri do
in sen sa to das lu tas sem ob je ti vo, que nos con du zi ram por uma sé rie con tí -
nua de de sas tres até a mo ra tó ria.

Era for ço so sus pen der a mar cha fu nes ta para to mar o ca mi nho
que o pró prio bom sen so es ta va in di can do ao pa tri o tis mo dos bra si le i ros.
Pre ci sá va mos de paz e de eco no mia na ad mi nis tra ção. Mas não bas ta va.
Aos con tri bu in tes pedi o que fal ta va e eles de ram com todo o pa tri o tis mo e
ab ne ga ção.

Aí es tão os fru tos co lhi dos.
Pelo con sen so dos pró pri os fi nan ce i ros que nos fla ge la ram com

acer ba crí ti ca, hoje o nome es tre me ci do da nos sa pá tria é re ti ra do do rol das 
“na ções de fi nan ças ava ri a das” e é de jus ti ça que eu ce le bre o vos so con cur so a 
essa obra de re a bi li ta ção. (Mu i to bem, mu i to bem.)

Se nho res, bebo à pros pe ri da de do co mér cio e da in dús tria do
Bra sil.

Extra í do de CAM POS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fede ral. 1988. Págs. 203–204.
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136
PROGRAMAS PARTIDÁRIOS E MANIFESTOS (2)

136.1 – PROGRAMA DO PARTIDO OPERÁRIO DO BRASIL
(19 JUNHO 1890)

1.Sus ten tar, por to dos os me i os ao seu al can ce, ou pe los re pre sen tan tes
de clas se que ela man dar à Assem bléia Le gis la ti va, ou por in ter mé dio
do pró prio cen tro exe cu ti vo, to dos os di re i tos das clas ses, seja qual 

for sua ca te go ria. 
2. Apres sar, quan do for pos sí vel, as leis ne ces sá ri as para tor nar

as ha bi ta ções dos ope rá ri os mais hi giê ni cas, con for tá ve is e ba ra tas, com me i os
fá ce is de con du ção. 

3. Apre sen tar leis im pres cin di vel men te ur gen tes para me lhor
edu ca ção dos fi lhos dos ope rá ri os. 

4. Com ba ter toda e qual quer in jus ti ça em ma té ria de im pos tos
que, por fal ta de eqüi da de, pe sa rem so bre o ope rá rio, in de vi da men te. 

5. To mar as me di das ne ces sá ri as para ob ter a di mi nu i ção dos
im pos tos so bre os gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de. 

6. Orga ni zar, sem per da de tem po, um mon te pio dos ope rá ri os
pelo qual eles en con trem am pa ro no caso de do en ça e pro te ção no caso de
fal ta de tra ba lho, in va li dez ou de ve lhi ce. 

7. Fa zer de sa pa re cer os im pos tos so bre a trans fe rên cia de ter re no 
e as sim dar im pul so a obras de qual quer na tu re za, e per mi tir aos pe que nos
la vra do res ad qui rir ter re no por pre ço ra zoá vel. 

8. Ve lar para que seja man ti da a lei que re vo gou as que re gu la vam
a lo ca ção de ser vi ço, e para fa zer de sa pa re cer as leis es pe ci a is que dão aos
gran des pos su i do res de ter re no qual quer pre fe rên cia in jus ta. 

9. Cri ar es co las téc ni cas e prá ti cas, a fim de aju dar as clas ses a
ad qui ri rem co nhe ci men tos pro fis si o na is e fa ci li tar-lhes o en se jo para es tu dar
to das as no vas in ven ções do pro gres so eu ro peu e ame ri ca no. 



10. Abo lir os pri vi lé gi os e mo no pó li os ofen si vos aos di re i tos e
pre ju di ci a is aos in te res ses da clas se ope rá ria. 

11. Re for mar o sis te ma ju di ciá rio a fim de dar ao po bre a mes ma
jus ti ça que ao rico, evi tan do as de lon gas a que está su je i to, atu al men te, o
acu sa do an tes da sen ten ça. 

12. Esfor çar-se a fim de re gu la ri zar e re sol ver im por tan te ques tão
da du ra ção e re mu ne ra ção do tra ba lho. 

Extra í do de Eco Po pu lar, nº 43, 19 de ju nho de 1890.
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136.2 – NOVO PROGRAMA DO PARTIDO OPERÁRIO DO
BRASIL (4 JANEIRO 1893) 

Pro gra ma do Par ti do Ope rá rio no Bra sil,
dis cu ti do e apro va do pelo Con gres so Ope -
rá rio Na ci o nal, ins ta la do na ca pi tal da
Re pú bli ca em 1º de agos to e dis sol vi do em 
5 de se tem bro de 1892. 

Con si de ran do ser de mag na im por tân cia para a atu a li da de pro le tá ria
de fi nir-se bem pe ran te o país a po si ção do par ti do ope rá rio em
face do mo vi men to so ci a lis ta que vai avas sa lan do a cons ciên cia

po pu lar; 
Con si de ran do que o ma i or pre ju í zo so fri do pelo par ti do ope rá -

rio tem sua ori gem na au sên cia de um pro gra ma, que subs ti tua a so be ra -
nia in di vi du al pelo dog ma da re vo lu ção so ci al, se gun do os prin cí pi os da ciên -
cia eco nô mi ca e po lí ti ca; 

Con si de ran do que o so ci a lis mo prá ti co obe de ce a um úni co
prin cí pio uni ver sal, em bo ra es te ja su je i to às con di ções do meio e a mo da li -
da des di ver sas; 

Con si de ran do que deve ha ver uni da de de vis tas en tre os tra ba -
lha do res da Amé ri ca e Eu ro pa, e no ter re no dou tri ná rio com ple ta ho mo ge -
ne i da de de pen sa men to; 

Con si de ran do que o de sen vol vi men to da pro du ção mo der na,
fo men ta do pela apli ca ção das des co ber tas ci en tí fi cas aos di ver sos ra mos da
in dús tria ten de a so ci a li zar o tra ba lho, subs ti tu in do o po der in di vi du al pelo 
es for ço co le ti vo; 

Con si de ran do que em vir tu de das ne ces si da des da gran de pro -
du ção, en tre ou tras a má xi ma di vi são do tra ba lho, ten de igual men te a
trans for mar a ca pa ci da de téc ni ca dos tra ba lha do res com ma ni fes to pre ju í zo 
des tes; 

Con si de ran do que a so ci a li za ção na pro du ção, sob o re gi me atu al
da pro pri e da de con cen tra em po der da clas se ca pi ta lis ta to dos os ren di -



men tos so ci a is, fi can do por este fato a clas se tra ba lha do ra sub me ti da a uma
ex plo ra ção fí si ca e mo ral cada vez mais acen tu a da; 

Con si de ran do que por es tas con di ções eco nô mi cas da so ci e da de
atu al a clas se tra ba lha do ra ja ma is po de rá eman ci par-se da tu te la do ca pi tal, 
sem que se apro prie dos me i os de pro du ção, isto é, dos ins tru men tos do
tra ba lho e das ma té ri as-pri mas, pela res ti tu i ção do solo à co le ti vi da de; 

Con si de ran do, fi nal men te que a eman ci pa ção eco nô mi ca da clas se
tra ba lha do ra é in se pa rá vel da sua eman ci pa ção po lí ti ca, o con gres so ope rá rio
na ci o nal, apro van do este pro gra ma e cons ti tu i ção para o Par ti do Ope rá rio
no Bra sil, man da-os a to das as cor po ra ções ope rá ri as do país para, fa zen do-os
dis tri bu ir e cor rer por to dos como ne les se con têm as re so lu ções pro mul ga das
pelo mes mo con gres so, pro cu rar ob ter, por to dos os me i os le ga is, a ma i or
soma de pro pri e da des co le ti vas e pre pa rar dis ci pli nar men te as for ças para
fa zer-se sen tir nos des ti nos po lí ti cos e eco nô mi cos do Bra sil. 

Art. 1º Abo li ção de toda con cen tra ção de po de res hi e rár qui cos e
he re di tá ri os. 

Art. 2º Ele i ção di re ta para to dos os car gos ele ti vos, pelo su frá gio
uni ver sal e por este re vo ga dos to dos os man da tos. 

Art. 3º Di re i to de ele ger e ser ele i to para to dos os in di ví du os que
atin gi rem ao es ta do ci vil. 

Art. 4º Fe de ra ção dos mu ni cí pi os cons ti tu in do os es ta dos e es tes
com ple ta men te au tô no mos cons ti tu em a na ção. 

Art. 5º Con vo ca ção de uma Assem bléia Na ci o nal para re vi são da 
Cons ti tu i ção do país e pro nun ci ar-se so bre a for ma de fi ni ti va do seu go ver no,
de ba i xo da dou tri na so ci a lis ta. 

Art. 6º Má xi ma pu bli ci da de de to das as de ci sões to ma das nos
con se lhos mu ni ci pa is, as sem bléi as es ta du a is e na ci o na is. 

Art. 7º Abo li ção de to dos os im pos tos di re tos e in di re tos atu a is e
cri a ção de um úni co im pos to di re to, pro gres si vo so bre o sa lá rio e ren di men to. 

Art. 8º Re cen se a men to de ce nal ge ral e ri go ro so da po pu la ção e
da pro pri e da de, efe tu a do pe los mu ni cí pi os para to dos os efe i tos ci vis e
po lí ti cos. 

Art. 9º Re mu ne ra ção de to dos os ser vi ços pú bli cos, e com pu ta da
pelo sa lá rio dos tra ba lha do res. 

Art. 10. Res pon sa bi li da de de to dos os fun ci o ná ri os pú bli cos
pe ran te as as sem bléi as po pu la res e sua su je i ção à lei co mum. 

Art. 11. Instru ção pri má ria, téc ni ca e se cu lar gra tu i tas e obri ga tó ri as. 
Art. 12. Com ple ta li ber da de de cons ciên cia, de pen sa men to, de

im pren sa, de re u nião, de as so ci a ção e de lo co mo ção. 
Art. 13. Cri a ção de bol sas do tra ba lho. 
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Art. 14. Abo li ção com ple ta do exér ci to per ma nen te e sua subs ti -
tu i ção por uma guar da cí vi ca, quan tum sa tis, para ma nu ten ção da or dem do
in te ri or. 

Art. 15. Abo li ção de to dos os pri vi lé gi os que en vol vam mo no pó lio.
Art. 16. Com pe tên cia dos mu ni cí pi os para in ter vi rem nas so lu ções

das cri ses epi dê mi cas e ou tros ca sos ex cep ci o na is, bem como os de fome e
de ca la mi da de pú bli ca, to man do me di das hi giê ni cas e for ne cen do me di ca -
men tos, na pri me i ra hi pó te se; e na se gun da, ins ti tu in do ba za res, em con tra -
po si ção aos mo no po li za do res dos gê ne ros e em pro te ção às ne ces si da des
do povo. 

Art. 17. Cons tru ção de ha bi ta ções hi giê ni cas, cô mo das e agra dá ve is,
le va das a efe i to pe los mu ni cí pi os. 

Art. 18. Apro va ção pelo go ver no mu ni ci pal, es ta du al ou na ci o -
nal de to dos os ser vi ços so ci a is, tais como: es tra das de fer ro, vi a ção ter res tre 
ou ma rí ti ma, cré di tos, se gu ros, etc. 

Art. 19. Re ver são da pro pri e da de ter ri to ri al à na ção e sua con se -
qüen te di vi são por meio de ar ren da men to. 

Art. 20. Au xí lio mu ni ci pal, es ta du al ou na ci o nal para a cri a ção
de so ci e da des co o pe ra ti vas de pro du ção. 

Art. 21. Exclu são dos pa trões e pro pri e tá ri os na ad mi nis tra ção
das so ci e da des ope rá ri as. 

Art. 22. Pro i bi ção do tra ba lho a cri an ças me no res de 12 anos. 
Art. 23. Cri a ção de es ta be le ci men tos pro fis si o na is téc ni cos, a

ex pen sas dos mu ni cí pi os, dos es ta dos e da União, para apren di za gem e
re gu la ri za ção de ap ti dões, por co mis sões pe ri tas de ope rá ri os. 

Art. 24. Cri a ção de jú ris ar bi tra is, com pos tos de ope rá ri os e pa trões, 
para de ci dir das ques tões de au men to ou di mi nu i ção de sa lá ri os. 

Art. 25. Em ca sos de re cla ma ção co le ti va por par te dos ope rá ri os, 
jun to aos pa trões e go ver nos, só se so cor re rão os pri me i ros da gre ve pa cí fi ca,
de po is de em pre ga do o pro ces so de di plo ma cia. 

Art. 26. Fi xa ção de oito ho ras para o dia nor mal do tra ba lho e
sua re du ção eqüi ta ti va nas in dús tri as no ci vas à sa ú de, e de cin co ho ras para 
os tra ba lhos no tur nos. 

Art. 27. Di vi são dos sa lá ri os por ho ras de tra ba lho. 
Art. 28. De ter mi na ção do mí ni mo dos sa lá ri os pelo cus to mí ni mo 

das ne ces si da des da vida so ci al, a car go de co mis sões es pe ci a is, ele i tas por
in di ví du os das res pec ti vas ofi ci nas das mes mas lo ca li da des. 

Art. 29. Con fec ção dos re gu la men tos das fá bri cas por co mis sões
mis tas de ope rá ri os e pa trões, para que aque les fi quem em igual da de de
cir cuns tân ci as para com es tes, pe ran te a lei. 
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Art. 30. Ri go ro sa ins pe ção hi giê ni ca nas fá bri cas, ofi ci nas e es ta -
be le ci men tos in dus tri a is e pro fis si o na is, pú bli cos e par ti cu la res. 

Art. 31. Ga ran tia de sub sis tên cia aos me no res des pro te gi dos e
aos adul tos in vá li dos. 

Art. 32. Res pon sa bi li da de dos go ver nos e pa trões pe los aci den tes 
de que fo rem ví ti mas os ope rá ri os du ran te o tra ba lho, pres tan do-lhes os
úl ti mos para isso ca u ção cor res pon den te ao nú me ro de tra ba lha do res que
em pre ga rem. 

Art. 33. Ga ran tia de to dos os di re i tos ci vis e po lí ti cos à mu lher. 
Art. 34. Uni ver sa li za ção do va lor da mo e da com um úni co pa drão. 
Art. 35. Cons ti tu i ção das me sas ele i to ra is por ele i ção, no dia do

es cru tí nio. 
Art. 36. Extin ção das apo sen ta do ri as para to dos os em pre ga dos

pú bli cos. 
Art. 37. Me di ci na e jus ti ça gra tu i tas para to das as clas ses, a ex pen -

sas dos po de res pú bli cos. 
Art. 38. Re so lu ção das ques tões in ter na ci o na is por co mis sões de

ar bi tra men to ou ple bis ci to na ci o nal. 
Art. 39. Re for ma ju di ciá ria por meio de có di gos ela bo ra dos de

acor do com as ne ces si da des atu a is e os pro gres sos da so ci e da de. 
Art. 40. Impos to gra du al so bre he ran ça, de modo a se rem ab sor -

vi das pela na ção. 
Art. 41. Para to das es tas re for mas, uma vez em exe cu ção,

dar-se-ão os com pe ten tes re gu la men tos. 

Extra í do de MORAIS FI LHO, Eva ris to de. O So ci a lis mo Bra si le i ro. Câ ma ra dos De pu ta dos e
Edi to ra da Uni ver si da de de Bra sí lia. Bra sí lia. 1981. Págs. 240-243.
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136.3 – PROGRAMA DO PARTIDO REPUBLICANO
FEDERAL (30 JULHO 1893)

1ª)Os es ta dos e o Dis tri to Fe de ral, com o con cur so dos mu ni cí pi os
na que les, e das an ti gas pa ró qui as nes te, ele ge rão, como me lhor
con vi er ao re gi me pe cu li ar a cada um, as suas con ven ções ou

di re tó ri os lo ca is, que por sua vez es co lhe rão dois de le ga dos à Con ven ção
do Par ti do Repu bli ca no Fe de ral. 

2ª) Essa de le ga ção, igual para to dos os es ta dos, re u nir-se-á or di -
na ri a men te duas ve zes no ano, em maio e se tem bro, sen do a du ra ção e o
modo de suas re u niões e de li be ra ções e o lu gar onde elas se de vam re a li zar
re gu la dos por lei de sua as sem bléia. 

3ª) A ele i ção de de le ga dos fe de ra is far-se-á no mês de mar ço,
pe núl ti mo ano do pe río do pre si den ci al, e os po de res dos de le ga dos du ra rão
até o fim do qua triê nio. 

4ª) Com pe te à Con ven ção: 
§ 1º Ele ger uma Co mis são Exe cu ti va com sede na ca pi tal da

Re pú bli ca, com pos ta de sete mem bros. 
§ 2º Assen tar no pro gra ma ou pla ta for ma com que deve ser ple i -

te a da, a ele i ção re si den ci al. 
§ 3º Esco lher, por es cru tí nio se cre to, os can di da tos à pre si dên cia

e vice-pre si dên cia da Re pú bli ca. 
§ 4º Re sol ver os con fli tos e dis si dên ci as que pos sam sur gir no

seio do par ti do, fa zen do va ler com ener gia e pron ti dão as suas de ci sões,
sem pre que afe tem a prin cí pi os ou in te res ses car de a is da co mu nhão, de
modo a man ter a mais fir me união e dis ci pli na par ti dá ria, não in ter vin do na 
di re ção e eco no mia lo cal da po lí ti ca dos es ta dos. 

§ 5º Dis cu tir e vo tar to das as re so lu ções que pos sam en ten der
com a eco no mia e go ver no ge ral do par ti do e de fi nir as ba ses de ação, com -
ba te ou de fe sa, nas ques tões de ma i or re le vân cia po lí ti ca que te nham de
agi tar-se no pe río do le gis la ti vo cor res pon den te. 

5ª) Com pe te à Co mis são Exe cu ti va: 



§ 1º Exe cu tar e fa zer exe cu tar as de ter mi na ções da Con ven ção. 
§ 2º Assu mir a res pon sa bi li da de das si tu a ções im pre vis tas, agin do

por ini ci a ti va pró pria em tudo quan to se re fe rir à po lí ti ca fe de ral, e cons ti -
tu in do nes tes, como nos de ma is ca sos, a di re ção efe ti va e per ma nen te do
par ti do. 

§ 3º Re pre sen tar o par ti do, me di an te as so li ci ta ções es pe ci a is,
pe ran te os po de res da União. 

6ª) A pri me i ra ele i ção de de le ga dos fe de ra is far-se-á no mês de
mar ço de 1894, e a Con ven ção por eles cons ti tu í da ser vi rá até mar ço de
1897. 

7ª) Os se na do res e de pu ta dos de cada es ta do e do Dis tri to Fe de ral,
fi li a dos ao Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral, es co lhe rão os dois de le ga dos fe de ra is
que têm de cons ti tu ir a Con ven ção pro vi só ria. Assim ele i tos, de ve rão os
de le ga dos fe de ra is re u nir-se an tes de fin da a úl ti ma ses são da atu al le gis la -
tu ra, para o fim de in di car por es cru tí nio se cre to os can di da tos à pre si dên cia e
vice-pre si dên cia da Re pú bli ca, na pró xi ma ele i ção de 1º de mar ço de 1894. 

Ven ci da a es co lha por ma i o ria ab so lu ta de vo tos pre sen tes, se rão 
os can di da tos pro cla ma dos, em bo le tim es pe ci al, as si na do por to dos os
mem bros com po nen tes da Con ven ção pro vi só ria, ime di a ta men te de po is de
ve ri fi ca do o re sul ta do do es cru tí nio pré vio. 

À Con ven ção pro vi só ria com pe ti rá tam bém a es co lha da Co mis são 
Exe cu ti va pro vi só ria, bem como a de cre ta ção de ou tras pro vi dên ci as de
ca rá ter par ti dá rio, em re la ção so men te à po lí ti ca fe de ral. 

A Con ven ção pro vi só ria re sol ve rá as di fi cul da des que pos sam
sur gir quan to ao modo de com ple tá-la, na fal ta de re pre sen ta ção igual dos
es ta dos, pelo pro ces so que jul gar mais con ve ni en te, e sem in frin gir o pen sa -
men to ge ral de sua or ga ni za ção. 

8ª) Estas ba ses de cons ti tu i ção se rão su je i tas à ra ti fi ca ção dos
es ta dos e do Dis tri to Fe de ral, pelo voto das suas Con ven ções ou di re tó ri os. 

Assim cons ti tu í do, o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral ado ta o se guin te 

PROGRAMA

1º) Sus ten tar e de fen der a Cons ti tu i ção de 24 de fe ve re i ro; tra ba lhar 
por sua fiel exe cu ção e pela ver da de do re gi me que ela cri ou. 

2º) Pug nar pela re a li da de dos dois prin cí pi os em que se fir mam
as de mo cra ci as re pre sen ta ti vas – o res pe i to à li ber da de ele i to ral e a di fu são
do en si no po pu lar. 

3º) Fir mar a au to no mia dos es ta dos, man ten do es cru pu lo sa men te
os seus di re i tos, tão sa gra dos como os da União. 

4º) Le van tar o cré di to pú bli co, equi li bran do os or ça men tos; ani mar
a ini ci a ti va in di vi du al, res ta u ran do a con fi an ça no ca pi tal e no tra ba lho. 
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5º) Co la bo rar efi caz men te na prá ti ca de to das as li ber da des cons -
ti tu ci o na is, cri an do con cor ren te men te o res pe i to à lei e o pres tí gio à au to ri -
da de, como as me lho res con di ções de as se gu rar o pro gres so e a or dem. 

Con clu í da a vo ta ção e pro cla ma da a fun da ção do Par ti do Re pu -
bli ca no Fe de ral, fi cou igual men te de li be ra do que se di ri gis se à na ção um
ma ni fes to ex pla nan do as ca u sas da cri a ção do re fe ri do par ti do, de sen vol -
ven do as dou tri nas e com pro mis sos do seu pro gra ma, e que se la vras se
uma ata da ses são fi nal da or ga ni za ção ou ter mo de con clu são dos tra ba lhos, a 
fim de ser as si na da não só pe los pre sen tes a ela, como pe los que com pa re ce ram
às an te ri o res e que ace i ta ram o acor do da fun da ção do par ti do, e ain da pe los
que, não ten do com pa re ci do a qual quer das ses sões, qui ses sem subs cre ver
as de li be ra ções vo ta das, e para esse fim foi la vra da a pre sen te, que vai as si -
na da pela mesa e pe los srs. re pre sen tan tes da na ção e dos es ta dos, de
con for mi da de com o que foi apro va do e que aci ma está ex pos to. 

Sala das ses sões da Câ ma ra dos se nho res De pu ta dos, 30 de ju lho 
de 1893. 

Jo a quim Sal da nha Ma ri nho – Qu in ti no Bo ca i ú va – Nina Ri be i ro –
Pru den te J. de Mo ra is Bar ros – Aris ti des da Sil ve i ra Lobo – Fran cis co Gli cé rio –
To más Del fi no – dr. Ma nu el Vi to ri no Pe re i ra – dr. A. Co e lho Ro dri gues – Fran cis co
de Pa u la Ro dri gues Alves – Gil Di nis Gou lart – Antô nio Ni co lau Mon te i ro Ba e na 

Extra í do de WITTER, José Se bas tião. Par ti do Po lí ti co, Fe de ra lis mo e Re pú bli ca . São Pa u lo. Edi ções
Arqui vo do Esta do. 1984. Págs. 127-134.
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136.4 – PROGRAMA DO PARTIDO OPERÁRIO
SOCIALISTA (12 OUTUBRO 1895) 

Con si de ran do 

Que esta so ci e da de é in jus ta por que di vi de seus mem bros em duas 
clas ses de si gua is e an ta gô ni cas: uma a bur gue sia que, ten do os
ins tru men tos de tra ba lho, é a clas se do mi nan te; a ou tra, o ope rá rio

que, não po den do mais que a for ça vi tal, é a clas se do mi na da; 
Que a si tu a ção eco nô mi ca do ope rá rio é a pri me i ra ca u sa da

es cra va tu ra em to das as suas for ças: a mi sé ria so ci al, in va li de ci men to in te -
lec tu al e a in de pen dên cia po lí ti ca. 

Por ou tra par te: 
Con si de ran do que a ne ces si da de, a ra zão e a jus ti ça exi gem que

a de si gual da de e o an ta go nis mo en tre uma e ou tra clas se, des pre zan do,
re for man do e des tru in do os nos sos di re i tos so ci a is; 

Que isto não se con se gui rá se não trans for man do a pro pri e da de
em co o pe ra ti va e os ins tru men tos do tra ba lho em pro pri e da de co mum; 

Que a po de ro sa ala van ca com que o ope rá rio há de des tru ir os
obs tá cu los que a so ci e da de nos tem co lo ca do, é o po der po lí ti co, do qual se
vale a bur gue sia para im pe dir a re i vin di ca ção dos nos sos di re i tos, 

O Par ti do Ope rá rio So ci a lis ta tem por de ver: 
1º) A con quis ta do po der po lí ti co pela clas se ope rá ria. 
2º) A trans fe rên cia da pro pri e da de in di vi du al às co o pe ra ti vas e

os ins tru men tos do tra ba lho em pro pri e da de co le ti va so ci al ou co mum. 
Enten de mos por ins tru men tos do tra ba lho: 
A ter ra, mi nas, trans por te e vi a ção, fá bri cas, má qui nas, etc. 
3º) Orga ni za ção da so ci e da de so bre as ba ses da fe de ra ção eco nô -

mi ca, usu fru to dos ins tru men tos do tra ba lho por co le ti vi da des ope rá ri as,
ga ran tin do aos seus mem bros o pro du to to tal do seu tra ba lho e a pro te ção
ge ral ci en tí fi ca a cada pro fis são e a to dos os ope rá ri os de am bos os se xos; 



4º) Pro te ção pela so ci e da de aos in vá li dos do tra ba lho ou pa de ci -
men tos. 

Em suma, o ide al do Par ti do Ope rá rio So ci a lis ta é a com ple ta
eman ci pa ção da clas se ope rá ria, e de ci dir a abo li ção de to das as clas ses
so ci a is, con ver ten do-as em uma só. 

O Par ti do Ope rá rio So ci a lis ta con si de ra ne ces sá rio para re a li zar
as suas as pi ra ções ob ter as se guin tes me di das po lí ti cas e eco nô mi cas: 

Pri me i ra Par te

1 – Su frá gio uni ver sal; 
2 – Instru ção gra tu i ta e obri ga tó ria; 
3 – Re du ção do tra ba lho a oito ho ras; 
4 – Jus ti ça gra tu i ta e igual para to dos; 
5 – Extin ção dos exér ci tos per ma nen tes e de cla ra ção de paz e

guer ra fe i ta pelo povo; 
6 – Abo li ção de to dos os im pos tos di re tos e in di re tos atu a is e cri a ção 

de um im pos to di re to, pro gres si vo so bre o ren di men to; 
7 – Inter di ção (de tra ba lho) para os me no res de 12 anos; 
8 – Har mo nia es ta be le ci da en tre o tra ba lho e a ins tru ção; 
9 – Pro i bi ção do tra ba lho du ran te à no i te para os me no res de 16

anos; 
10 – Pro i bi ção do tra ba lho às mu lhe res na in dús tria sem pre que

esse tra ba lho na in dús tria seja in com pa tí vel com a mo ral e a hi gi e ne; 
11 – Co mis são ele i ta pe los ope rá ri os e re tri bu í da pelo es ta do,

para in tro du zir nos ate li ers e na pro pri e da de as con di ções de hi gi e ne e de
se gu ran ça; 

12 – Res pon sa bi li da de real e efe ti va dos pa trões nos aci den tes do 
tra ba lho, por meio de uma lei; 

13 – Re gu la men ta ção do tra ba lho nas pri sões, fa zen do com que
ao pri si o ne i ro seja as se gu ra do o tra ba lho li vre, não es ta be le cen do con cor -
rên cia; 

14 – Trans for ma ção pro gres si va da be ne fi cên cia pú bli ca em um
vas to sis te ma de se gu ros pelo es ta do, pela pro vín cia e pelo mu ni cí pio; 

15 – Cri a ção de es co las pro fis si o na is téc ni cas a ex pen sas dos mu ni -
cí pi os, dos es ta dos e da União, para a apren di za gem e re gu la ri za ção de ap -
ti dões, por co mis sões pe ri tas de ope rá ri os; 

16 – Cri a ção das co o pe ra ti vas pre di a is de pro du ção, con su mo e
au xí lio; 

17 – Ga ran ti as de to dos os di re i tos ci vis e po lí ti cos à mu lher; 
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18 – Re for ma ju di ciá ria por meio de có di gos ela bo ra dos se gun do 
as ne ces si da des atu a is; 

19 – Di vi são dos sa lá ri os por ho ras de tra ba lho; 
20 – Con fec ção dos re gu la men tos das fá bri cas por co mis sões

mis tas, de ope rá ri os e pa trões, para que aque les fi quem em igual da de de
con di ções para com es tes, pe ran te a lei; 

21 – É con si de ra do dia fe ri a do o dia 1º de maio, por ser o dia de
fes ta do pro le ta ri a do. 

Extra í do de O Ope rá rio. Rio de Ja ne i ro, 12 de ou tu bro de 1895. 
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136.5 – PROGRAMA DO CENTRO SOCIALISTA DE
SÃO PAULO (21 JANEIRO 1896) 

EMANCIPAÇÃO DO PROLETARIADO

1 –Fa zer com que os ope rá ri os exer çam car gos de ele i ção po pu lar:
nas câ ma ras mu ni ci pa is, no con gres so es ta du al, no con gres so
fe de ral, etc. 

2 – Pug nar para que as fun ções do es ta do se re du zam, a pou co e
pou co, a man ter a or dem, res pe i tan do as li ber da des in di vi du a is. 

3 – De fen der a ca u sa da ins tru ção po pu lar, co o pe ran do para que
a ins tru ção pro fis si o nal seja mi nis tra da pelo es ta do, só no caso de ha ver fal ta
de pro fis si o na is. 

4 – Abo lir toda a sor te de pri vi lé gi os. 
5 – Pro mo ver to dos os me i os de evi tar o mo no pó lio e a es pe cu la ção.
6 – Insti tu ir tri bu na is ar bi trá ri os, cons ti tu í dos por pa trões e ope -

rá ri os, des ti na dos a jul gar das con tes ta ções en tre es sas duas par tes. 
7 – Re du ção do dia de tra ba lho a 8 ho ras. 
8 – Pro mo ver a fun da ção de so ci e da des co o pe ra ti vas. 
9 – Di vi dir o sa lá rio em duas par tes; uma fixa, ou tra de pen den te

do tra ba lho diá rio. 
10 – So cor rer os ope rá ri os em caso de gre ve ou de mo lés ti as. 
11 – Cons tru ir ca sas para ope rá ri os, fa zen do-lhe a trans mis são

da pro pri e da de me di an te uma amor ti za ção que será cons ti tu í da por uma
par te do alu guel. 

12 – Di mi nu i ção gra du al, até a com ple ta abo li ção, dos im pos tos
de con su mo, sen do es tes subs ti tu í dos por eqüi ta ti vos im pos tos di re tos,
tor nan do as sim me nos pe sa das as con tri bu i ções que su por tam as clas ses
des fa vo re ci das da for tu na. 

13 – Pug nar pela re pre sen ta ção das mi no ri as pelo voto cu mu la ti vo
ou pelo sis te ma pro pos to pelo sr. Assis Bra sil, em seu úl ti mo li vro in ti tu la do
De mo cra cia Re pre sen ta ti va. 

14 – Abo li ção dos exér ci tos per ma nen tes. 



15 – Extin ção da gran de pro pri e da de, com ba ten do pe los me i os
le ga is as ca u sas que a têm pro du zi do. 

16 – Re vi são da Cons ti tu i ção Fe de ral. 
17 – Re a li zar con fe rên ci as pú bli cas. 
18 – Ele ger um di re tó rio cen tral, que tra ta rá de or ga ni zar di re to ri as 

lo ca is. 
19 – Cons ti tu ir um par ti do au to nô mi co, que não apon ta rá ne nhum

go ver no que para con ser var-se no po der seja obri ga do a su pri mir as ga ran ti as
da li ber da de in di vi du al. 

Extra í do do Esta do de São Pa u lo.
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136.6 – MANIFESTO E PROGRAMA DO PARTIDO
SOCIALISTA DO RIO GRANDE DO SUL

 (1º MAIO 1897) 

AO POVO!

     Para gran des ma les, gran des re mé di os

Na exis tên cia das na ções como na exis tên cia do in di ví duo não há
ou tro en si na men to mais ló gi co e mais pra ti ca men te ace i tá vel
que esse. 
Qu an do um povo sen te a der ro ca da ter rí vel de suas es pe ran ças

mais no bres, quan do ele vê que o seu bem-es tar é des pre za do ou com ba ti do 
mes mo, quan do ele en con tra em cada go ver nan te, em vez de um ser vi dor
de di ca do e fiel um se nhor que se co lo ca mu i to alto de ma is para que pos sa
ou vir suas re cla ma ções pa cí fi cas, este povo ou ati ra-se à re bel dia em que se
des trói in cons ci en te men te ou vai se de i xan do apos sar pou co a pou co pelo
de sâ ni mo, tor nan do-se afi nal inú til a si e à hu ma ni da de. 

Des gra ça da men te, em cir cuns tân cia algo se me lhan te a essa en con -
tra-se o Bra sil e es pe ci al men te o Rio Gran de do Sul. 

Povo tra di ci o nal men te en tu si as ta pela li ber da de e pelo pro gres so, o 
rio-gran den se foi um dos que, sob o re gi me da mo nar quia, bem pou cas
sim pa ti as de mons tra ra por essa for ma de go ver no im pos sí vel de ser to le ra da 
com agra do pe las na ções aman tes da ci vi li za ção mo der na, por que é a anu -
la ção da so be ra nia po pu lar. 

Cren te de que so men te a for ma re pu bli ca na po de ria dar-lhe a
fe li ci da de al me ja da, quan do as clas ses ar ma das pro cla ma ram-na ines pe ra -
da men te, ele, en quan to se mos tras se es tu pe fa to, não teve um pro tes to, um
leve mo vi men to de des gos to se quer, ao re ce bê-la como uma dá di va. 



No en tan to, mal gra do seu, com o re gi me su ces sor da so be ra nia
de um ho mem in vi o lá vel e sa gra do não lhe veio a fe li ci da de an si o sa men te
de se ja da, por que a esta so be ra nia subs ti tu iu uma ou tra que não é sua. 

E, tris te co ro lá rio, ain da ou tra vai se er guen do ago ra, len ta men te,
como uma ser pen te: é a pior de to das, é a mais ti râ ni ca para o povo; cha ma-se
o ca pi ta lis mo. 

É um gran de mal que nas ce; urge opor-se-lhe em be ne fí cio de to dos, 
um gran de re mé dio: o so ci a lis mo. 

Um ou tro mal exis te des de o iní cio da nova ins ti tu i ção: a so be ra nia
mi li tar so bre o povo. Como ex tin gui-lo? Pelo so ci a lis mo. 

A for ma de go ver no vi gen te her dou mu i ta co i sa pre ju di ci al de
sua an te ces so ra; urge que em vez de de i xá-la ir-se as se me lhan do a esta,
tra te mos de in flu en ci ar para que se tor ne pro gres sis ta sem pre, aper fe i ço an do-se
con se cu ti va men te, li vran do-se de tu te la de clas ses pri vi le gi a das, ex tin guin do
pri vi lé gi os, es ta be le cen do a igual da de, para que o mais bre ve pos sí vel che gue,
como con vém, a ser o ver da de i ro re gi me do povo – a Re pú bli ca de mo crá ti ca
so ci al. 

Não há ou tro ca mi nho a tri lhar. 
O es ta do, su bor di na do a in te res ses ape nas de uma ou duas clas ses, 

mi no ria in sig ni fi can te, po rém ar ma da de po de res es pe ci a is, não pode fa zer
a fe li ci da de ge ral, não pode tra zer o bem-es tar de to dos. 

O es ta do deve ser de to dos e para to dos; o sis te ma igua li tá rio é o 
úni co que con se gui rá es ta be le cê-lo, e sua ins ti tu i ção só virá por meio dos
es for ços da vi tó ria do pro le ta ri a do, que é a ver da de i ra ma i o ria. 

Uma gran de re for ma tor na-se in dis pen sá vel: a ques tão so ci al
exis te aqui como na Eu ro pa e em to dos os pa í ses ci vi li za dos; e, em bo ra não
seja tão pro nun ci a da como no Ve lho Mun do, já se faz sen tir bem do lo ro sa -
men te. 

As nos sas con di ções atu a is são bem di fe ren tes da que las de 1889;
e, as sim bem di ver sos dos me i os em pre ga dos até hoje, de vem ser os ne ces -
sá ri os para aten dê-las. 

O sis te ma re pu bli ca no ado ta do no Bra sil pou co dis ta dos mo nár -
qui cos en ver ni za dos com uma leve ca ma da de de mo cra cia: o pre si den te da
Re pú bli ca é um im pe ra dor tem po rá rio, os pre si den tes de es ta do são uns
su se ra nos, e o povo é o vas sa lo de to dos; as sim, como ou tro ra nos an ti gos
re gi mes in flu íam so bre os go ver nan tes a no bre za e o cle ro, tam bém in flu em 
hoje, aqui, a es pa da e o ca pi tal. O vas sa lo afi nal é sem pre o povo, o que
tra ba lha, o que pro duz, o que faz o pro gres so, o que paga em be ne fí cio ape nas 
de uma in sig ni fi can te mi no ria im pro du ti va para o de sen vol vi men to mo ral
e ma te ri al da hu ma ni da de. 

Na or dem po lí ti ca, o pon to cul mi nan te ou de par ti da é este: o
go ver no de um sob a in fluên cia ci ta da, re pre sen tan do e de fen den do in te res se
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de pe que nos gru pos qua se sem pre ou sem pre em opo si ção ao que pre ci sa a
co le ti vi da de; as mes qui nha ri as ele va das à al tu ra de ca sos de que de pen de a
sal va ção ge ral, e, as sim, um in ces san te pru ri do de re vol ta que cons tran ge o
pro gres so, fa zen do re ti rar do la bor pro du ti vo o ope rá rio e o agri cul tor, para 
a for ma ção de le giões ar ma das, a fim de tor nar mais tris te men te no tá vel,
quan do se efe tua o mais ver go nho so bar ba ris mo que exis te no sé cu lo XIX –
a guer ra; o me nos pre zo da edu ca ção in te lec tu al do povo; o des lus tre da Jus ti ça;
em re su mo: a mis ti fi ca ção da li ber da de, a ne ga ção da igual da de, a ex tin ção
da fra ter ni da de. 

A or dem eco nô mi ca é an tes uma de sor dem, um ver da de i ro caos: 
a in dús tria fic tí cia, a agri cul tu ra des pro te gi da e qua se es ta ci o ná ria por isso;
o cré di to na ci o nal aba la do; o go ver no em pe nhan do o que é do es ta do para
ob ter di nhe i ro com que en fren tar di fi cul da des da cri se etc. 

O pro ble ma po lí ti co é ur gen te que seja re sol vi do ou que se en ca -
mi nhe para isso, por que in du bi ta vel men te, como o afir mou Be no it Ma lon,
re fe rin do-se a ele na ge ne ra li da de dos pa í ses, sua so lu ção é con di ção im pres -
cin dí vel e ne ces sá ria ao pro ble ma eco nô mi co. 

E este, no Bra sil, vai as su min do, cada vez mais, pro por ções com pli -
ca dís si mas e as sus ta do ras. 

Está es cri to: os fa tos pro vam à sa ci e da de que a Re pú bli ca, tal
qual foi es ta be le ci da e vi go ra, não pode re sol vê-los. 

E por quê? 
Por que é ela o re gi me do pre do mí nio da mi no ria, e as sim vai

di vi din do a po pu la ção em dois po vos ad ver sos: um que tra ba lha, paga e
so fre – o povo po bre [– e ou tro que] re ce be e goza – com põe-se do ca pi ta lis -
mo e do mi li ta ris mo, a que Ma ga lhães Lima in ti tu la ca pi tal-di nhe i ro e ca pi -
tal-sol da do. 

Mo di fi que-se o sis te ma go ver na men tal; ex tin ga-se esse pre do mí nio,
eis a so lu ção po lí ti ca ofe re ci da pelo so ci a lis mo. 

A so lu ção do pro ble ma eco nô mi co é co ro lá rio des sa; virá fa cil -
men te após aque la. 

Nem o mi li tar nem o bur guês tra ta rão de me lho rar as cir cuns tân ci as 
do povo – por que eles es tão bem atu al men te. 

E para isso tor nam-se ne ces sá ri as duas co i sas: o pro le ta ri a do
acen tu ar sua in de pen dên cia e con se guir con quis tar o po der; por que re for -
mar o pre sen te es ta do so ci al, me lho rar a si tu a ção do povo, ex tir par os
pri vi lé gi os, es ta be le cer em toda ple ni tu de a Li ber da de, a Igual da de e a
Fra ter ni da de – em be ne fí cio de to dos em ge ral - so men te pode ser fe i to
pelo pro le ta ri a do, so men te pode ser pra ti ca do sob o in flu xo da dou tri na
de mo crá ti ca so ci al. 

Foi sem pre há bi to pro e mi nen te aqui, en tre os que ocu pam as po -
si ções ofi ci a is ou ofi ci o sas, mis ti fi car a opi nião pú bli ca, tra tar de bes ti a li zar o
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povo, quan do se apre sen ta a este uma idéia po lí ti ca que, con quan to não seja
nova para ou tros pa í ses ci vi li za dos, as su me en tre tan to esse ca rá ter para ele.

Du ran te a épo ca da mo nar quia tor nou-se co mum ou vir-se dos
de fen so res des ta, em res pos ta à pro pa gan da re pu bli ca na, con ce i tos que se
re su mi am na afir ma ção de que a for ma do go ver no re pu bli ca no se ria o re gi me 
da de sor dem, no qual a pi lha gem im pe ra ria de sas som bra da men te e em que 
a fe li ci da de po pu lar fi ca ria mais afas ta da da re a li da de do que sob os go ver nos
dos tes tas co ro a das ab so lu tos. 

E tan to essa in ver da de to mou vul to que ain da hoje não é raro em 
ca sas de fa mí lia ou vir-se di zer, a pro pó si to de qual quer ala ri do ou de sor dem
do més ti ca: – Isto pa re ce uma Re pú bli ca. 

Se os mo nar quis tas não ti nham em ge ral me lhor ar gu men ta ção
para opor à idéia pre ga da por um pe que no nú me ro de ho mens bem in ten ci o -
na dos na que la épo ca, idéia que se trans for mou pou co de po is, tem po ra ri a -
men te, em re a li da de, gra ças à von ta de do Exér ci to e da Arma da em nome
da na ção an tes des ta se ma ni fes tar po si ti va men te, como se ma ni fes ta ria
den tro de bre ve pra zo, tal vez após a mor te do se gun do im pe ra dor – se os
mo nar quis tas, re pe ti mos, re cor ri am ao ex pe di en te do em pa na men to da
ver da de para guer re ar a nova dou tri na, era por que re co nhe ci am nela, de cer to, 
a su pe ri o ri da de que por vá ri as con ve niên ci as eram obri ga dos a ne gar; e
tan to isso é ver da de que mu i tos dos mais acér ri mos ini mi gos pú bli cos do
re pu bli ca nis mo, ain da em 1889, são hoje dos mais ru bros ja co bi nos que
fi gu ram nos ar ra i a is dos de fen so res de qua se to dos os go ver nos re pu bli ca nos. 

Em ple na Re pú bli ca, co me çam a su ce der co i sas idên ti cas em
re la ção ao so ci a lis mo; isto é, os sec tá ri os da re pú bli ca in com ple ta, da re pú -
bli ca che ia de pro ble má ti ca de mo crá ti ca, quan do se ini cia a pro pa gan da
pelo ver da de i ro re gi me de to dos por to dos, ini ci am, pa ra le la a esta, a in si nu a -
ção fal sa de que a dou tri na de mo crá ti co-so ci al na prá ti ca não será mais do
que uma fon te pe re ne de amo ti na men tos do rou bo, do caos go ver na men tal, 
en fim. 

Ou tros, me nos ex tre ma dos pelo sis te ma po lí ti co do mi nan te, li mi -
tam-se a di zer que o so ci a lis mo é a uto pia das uto pi as. 

Co i sa se me lhan te di zia-se ou tro ra da Re pú bli ca; e no en tan to ela, 
em bo ra não sa tis fa zen do in to tum as as pi ra ções po pu la res, está em exe cu ção. 

De ma is, afir mar que o so ci a lis mo é uma uto pia é afir mar que a
hu ma ni da de não mais pro gre di rá na tri lha da ci vi li za ção. 

E quem tal fi zer, re fle tin do um pou co após isto, re co nhe ce rá que
pro fe riu uma to li ce ou co i sa pior. 

O so ci a lis mo, sa i ba-o bem cla ra men te o povo, não é a or dem, isto 
é, o re gi me dos mo tins, do rou bo e nem tam pou co uma uto pia. 

O so ci a lis mo não po de rá ser uma fon te de mo tins, por que é
con trá rio em ab so lu to à su pre ma cia des ta ou da que la clas se; é ini mi go dos
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pri vi lé gi os; é ad ver sá rio in tran si gen te das tu to ri as de in di ví du os ou gru pos
so bre os in te res ses de to dos; quer o es ta do de to dos e para to dos, o es ta do
do tra ba lho e do pro gres so; e cla ro está que o povo li vre de opres são de
qual quer na tu re za, go ver nan do-se à von ta de, não faz mo tins, não se ati ra
ao bar ba ris mo das re vo lu ções, como ain da no pre sen te pre ci sa fa zer, mu i tas 
ve zes, para go zar um pou co de li ber da de e ins pi rar um pou co de res pe i to. 

O so ci a lis mo é o ver da de i ro re gi me da li ber da de, da igual da de e
da fra ter ni da de; é con tra os opres so res de toda a es pé cie; é con tra o pre do -
mí nio de qual quer fac ção ou par ti do; quer a ple na igual da de de di re i tos
com a ple na igual da de de de ve res; é con tra as so lu ções à bala de di fi cul da des
po lí ti cas, é con tra os ódi os de raça e a va i da de de go ver nan tes, cu jos re sul -
ta dos são sem pre fu nes tos à co le ti vi da de, que paga in cons ci en te men te os
er ros alhe i os; o so ci a lis mo é o ini mi go fi ga dal do fa vo ri tis mo do es ta do;
quer para o povo o que é do povo; que este goze o re sul ta do do seu tra ba lho,
do seu es for ço, em vez de ser como um es cra vo de clas ses pri vi le gi a das. 

E é para ex por à pu ri da de es sas ver da des in con tes tá ve is que os
aba i xo as si na dos, so ci a lis tas con vic tos e dis pos tos a tra ba lhar com afã em
prol de seu ide al po lí ti co, pu bli cam o pre sen te ma ni fes to, em que vão de cla -
ra dos os prin ci pa is pon tos do seu pro gra ma, pe los qua is pug na rá no pre sen te
o Par ti do So ci a lis ta rio-gran den se, ofi ci al men te instalado hoje, 1º de maio, o 
gran de dia do pro le ta ri a do uni ver sal. O Par ti do So ci a lis ta tra ta rá, como as pri -
me i ras exi gên ci as da atu a li da de, de con se guir o se guin te: 

I – Ampla li ber da de de im pren sa, de re u nião e as so ci a ção em
qual quer épo ca. 

II – Con cen tra ção na as sem bléia dos re pre sen tan tes, uni ca men te, 
do di re i to de le gis lar; es ta be le ci men to do re fe rendo para a de cre ta ção das
leis. 

III – Ampli a ção do sis te ma ele i to ral; re co nhe ci men to do di re i to
de voto e ele gi bi li da de à mu lher; se ve ras me di das con tra a fra u da ção da
von ta de po pu lar nas ele i ções. 

IV – Re for ma do atu al sis te ma pe ni ten ciá rio; ex tin ções das ca de i as
e em vez des tas o es ta be le ci men to de co lô ni as pe ni ten ciá ri as, agrí co las e
in dus tri a is. 

V – Re vi são e re mo de la ção dos có di gos. 
VI – Instru ção ge ral e pro fis si o nal gra tu i ta, bem com to dos os

uten sí li os ne ces sá ri os ao es tu do, e além dis so ves tuá rio e ali men ta ção, a
ex pen sas do es ta do, para os fi lhos das clas ses po bres. 

VII – Re du ção dos exér ci tos per ma nen tes do es ta do e da União. 
VIII – Abo li ção de pri vi lé gi os e mo no pó li os a par ti cu la res; e na

con cor rên cia pú bli ca para as obras do es ta do, dada a igual da de de van ta gens
en tre as pro pos tas, pre fe rên cia à que hou ver sido fe i ta por qual quer as so ci a ção 
de tra ba lha do res. 
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IX – Impos to gra du al e pro gres si vo so bre he ran ças e for tu nas;
es ta be le ci men to de um li mi te em fa vor do Esta do, que o apli ca rá uni ca men te
no sus ten to e ves tuá rio dos in vá li dos e in di gen tes. 

X – Re du ção ofi ci al do dia de tra ba lho a 8 ho ras; pro i bi ção do
tra ba lho em ofi ci nas aos me no res de 14 anos; e para os de 14 a 18 anos de
ida de re du ção do la bor a 5 ho ras; su pres são do tra ba lho no tur no em to dos
os ra mos em que isto seja pos sí vel. 

XI – Esta be le ci men to, por meio de ele i ção, de tri bu na is de ar bi -
tra gem com pos tos de pro pri e tá ri os e tra ba lha do res, a fim de re sol ver con fli tos
ou de sa cor dos en tre pa trões e seus ope rá ri os. 

XII – Fis ca li za ção de to das as ofi ci nas por ins pe to res re tri bu í dos
pelo es ta do, ele i tos, a me ta de pelo me nos, den tre o ope ra ri a do e en car re ga dos
de exa mi nar as con di ções hi giê ni cas, a se gu ran ça das má qui nas da que las etc. 

XIII – Cons tru ção de pré di os, à cus ta do es ta do, sob to das as
re gras da hi gi e ne, para mo ra dia de pro le tá ri os, me di an te alu guel eqüi ta ti vo. 

XIV – Assis tên cia mé di ca e gra tu i ta, por meio de pos tos sa ni tá ri os,
onde con ti nu a men te, quer à no i te, quer de dia, se en con trem mé di cos e
me di ca men tos à dis po si ção das clas ses po bres, sen do tais pos tos es ta be le ci dos
à ra zão de um para 500 ha bi tan tes. 

XV – Abo li ção do pa ga men to dos re gis tros de nas ci men tos e óbi tos 
e de se pul ta men tos. 

XVI – Su pres são do ano ni ma to nas so ci e da des ou com pa nhi as
fi nan ce i ras; se ve ra re gu la men ta ção do jogo da bol sa. 

XVII – Esta be le ci men to de co lô ni as agrí co las e in dus tri a is em
ter re no per ten cen te ao es ta do, onde o re sul ta do do tra ba lho, pa gos os ne ces -
sá ri os dis pên di os, seja di vi di do uni ca men te en tre os tra ba lha do res das mes mas, 
a ju í zo des tes. 

Por to Ale gre, 1º de maio de 1897. 

Gi u sep pe Vi told – Pe dro Ma i er – Car los Bach – José Rei Gil – João
Antô nio Amo rim – Cân di do Mar ci a no da Sil va – Hen ri que Kü gler – Vir guli no
Amé lio Gon za ga da Sil va – Ja cin to Fran cis co de Alen cas tro – João To len ti no de
Sou sa – Au gus to Schmmelp fen nig – Lu cí dio Ma ri nho Pres tes – Fi li pe Da mi an –
Antô nio Fran cis co Fer ru gên cio – Hen ri que Brück Fi lho – Car los Sti eh Fi lho –
Antô nio Pú blio dos San tos – Idel fon so Lima – Gu i lher me Koch – Fé lix Fran ke –
João Sund mann – José Wet ter nik – José Pal dasf – José Zel ler Ret hol ler – Lou ren ço
Illew ba nia – Ri car do Vo igt – Ernes to Klett ner – José Fer la – Jör gen Hin rich Vol lert 
– Ro dol fo d’Albuquerque Dou ra do – Pe dro Ta ci lo Pi res – Ven ces lau Gar cia –
Ota vi a no de Oli ve i ra – Fran cis co Xa vi er da Cos ta 

Extra í do do Jor nal do Co mér cio. Rio de Ja ne i ro, 16 de maio de 1897.
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136.7 – MANIFESTO E PROGRAMA DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (28 AGOSTO 1902) 

O Con se lho Ge ral do Par ti do

Aos ha bi tan tes do Bra sil, es pe ci al men te aos pro le tá ri os: 

MANIFESTO

Ahis tó ria das so ci e da des hu ma nas, des de que se cons ti tu í ram e
onde quer que evol ves sem, é a his tó ria mes ma da luta de clas ses; 
e des se pug nar in ces san te re sul tou, com o de cor rer dos tem pos,

a eli mi na ção de al gu mas des sas clas ses, po den do-se atu al men te con si de rar
que so men te duas per ma ne cem, ex tre ma das em cam pos ad ver sos, in con ci -
liá ve is em seus in te res ses: tais são a clas se da bur gue sia e a clas se dos as sa -
la ri a dos. 

Na pri me i ra, alis tam-se os in di ví du os que, dis pon do dos me i os
de pro du ção (ter ras, mi nas, má qui nas, fá bri cas, trans por tes, ca pi tal-mo e da), 
se apro pri am de uma par te do tra ba lho dos ou tros, in fe liz men te a gran de
ma i o ria, que não pos su em tais ele men tos. 

Na se gun da clas se, aglo me ram-se os ope rá ri os ou tra ba lha do res, 
que, só dis pon do de sua for ça mus cu lar ou de suas ap ti dões in te lec tu a is, se
vêem com pe li dos, pela ne ces si da de pri mor di al de vi ver, a ce der sua for ça
de tra ba lho por uma van ta gem ou com pen sa ção in fe ri or à que eles pró pri os 
pro du zem. 

É bem de ver que cer tos gru pos exis ten tes no or ga nis mo so ci al e
que du ran te al gum tem po fo ram, e ain da hoje são, er ro ne a men te, ti dos
como clas ses dis tin tas (como o cle ro, a ma gis tra tu ra, a mi lí cia, o fun ci o na lis mo
pú bli co ci vil, os le gis la do res e ou tros, que exer cem cer tas pro fis sões li be ra is),
es tu da dos em sua es tru tu ra e vida ín ti ma, não pas sam de ins ti tu i ções cri a das e 
man ti das pela bur gue sia, para a de fe sa de seus in te res ses, e os in di ví du os
que as cons ti tu em são ar re ba nha dos em am bas as clas ses, mor men te na dos 
ex pro pri a dos. 



É in tu i ti vo que, se uma clas se – a bur gue sa – vive à cus ta da ou tra
– o ope ra ri a do –, por que o ca pi tal, sob qual quer de suas for mas, nada
pro duz sem o tra ba lho, hão de achar-se em con tra po si ção de in te res ses, e
daí a ani mo si da de, as pre ven ções, os con fli tos re pe ti dos, a luta, co mum,
per ma nen te. 

Enquan to o de sen vol vi men to agrí co la, co mer ci al e in dus tri al,
não ul tra pas sou cer ta or dem, con ver ten do-se afi nal em mo no pó lio do ca pi -
ta lis mo e em ar mas mor tí fe ras con tra as clas ses tra ba lha do ras, es tas in dis -
po si ções, es sas pre ven ções man ti ve ram-se la ten tes sob a apa rên cia de
har mo nia en tre ope rá ri os e pa trões, co e xis tin do num re gi me qua se pa tri ar cal.
Des de, po rém, que a es ses três ra mos de apli ca ção da ati vi da de hu ma na,
exer ci dos em pe que na es ca la, vi e ram dar ma i or ex pan são aos pro gres sos
ci en tí fi cos – as por ten to sas in ven ções me câ ni cas –, sur gi ram as gran des
ofi ci nas, a di vi são do tra ba lho, a ma i or fa ci li da de das co mu ni ca ções e a
enor me ex ten são das tro cas co mer ci a is. De sa pa re ceu en tão aque le mo dus
vi ven di en tre pe que nos bur gue ses e as sa la ri a dos; e pror rom peu fran co,
in ten so e cada vez ma i or o an ta go nis mo en tre as duas clas ses, cada uma
pro cu ran do ha u rir da ou tra a ma i or soma de in te res se, de bem-es tar pró prio. 

Se, por um lado, o as sa la ri a do, na in fe ri o ri da de de sua po si ção a
res pe i to do pa trão e na es cas sez de me i os para sub sis tir, es for ça-se por que
seu la bor vá sem pre di mi nu in do, mas seja sem pre me lhor men te re tri bu í do,
por ou tro lado, o pa trão, o dono do ca pi tal, so men te cu i da de ob ter do as sa -
la ri a do a ma i or soma de tra ba lho por um pre ço cada vez mais res tri to. Se ao 
pri me i ro pou co im por ta que o pa trão so fra com a con cor rên cia de seus co le gas,
ou, an tes, seus ri va is na pro du ção, tam bém ao pa trão pou co im por ta que o
sa lá rio pago (quan do pago!…) ao seu ope rá rio lhe che gue para as mais ur gen tes 
ne ces si da des da vida; que de con for to, e me nos de gozo, não se co gi ta. 

A in di fe ren ça com que o ope ra ri a do, em ge ral, as sis te às con tra ri e -
da des e ca tás tro fes so bre vin das aos pa trões – sal vo o de sar ran jo eco nô mi co
que so fre com a ines pe ra da sus pen são do tra ba lho – cor res pon de bem à im -
pas si bi li da de com que os pa trões olham para as pri va ções, os so fri men tos
fí si cos e as tor tu ras mo ra is do as sa la ri a do, ori un das do pró prio ser vi ço em
que se lhe con so mem as for ças, se lhe ar ru i na a sa ú de ou se lhe ex tin gue a
vida, pelo ex ces si vo la bu tar ou pe las de le té ri as con di ções hi giê ni cas em que 
este lhe é exi gi do – sal vo sem pre o pe sar de per der uma boa má qui na
ani ma da. 

Uma e ou tra clas se bem sa bem que na so lu ção das ques tões
sus ci ta das en tre elas não pre va le ce - não en tra mes mo em pe que na es ca la –
o sen ti men ta lis mo, nem o pró prio es pí ri to de hu ma ni da de, nem a jus ti ça,
nem a ra zão, mas so men te a for ça oca si o nal, a vi o lên cia ou a ne ces si da de,
para cada uma im por à ou tra o que mais con vém à sua co mo di da de. 
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Con tra a ex plo ra ção dos pa trões, a exi gên cia dos as sa la ri a dos: tal 
é a fór mu la da luta ho di er na, cada vez mais re nhi da quan do ir rom pe, cada
vez mais fá cil de re pe tir-se quan do apa zi gua da. 

É as sim que as gre ves, as ma ni fes ta ções mais sig ni fi ca ti vas des se 
an ta go nis mo so ci al, es tão a ge ne ra li zar-se, sem pre mais fre qüen tes, mais
im po nen tes pelo nú me ro, mais ame a ça do ras pela re sis tên cia do ope ra ri a do, 
res pon den do à opres são, sem pre ma i or, do ca pi ta lis mo. 

Pa í ses onde es sas ma ni fes ta ções eram, até há pou co tem po,
des co nhe ci das, in clu si ve o vo cá bu lo que as de sig nou, têm-nas vis to ex plo dir
e alas trar-se de modo as sus ta dor, e por ve zes mul tí pli ces. Nem as tem po di do
evi tar o obs cu ran tis mo dos go ver nos, que, im pul si o na dos pela ne ces si da de
de sua pró pria con ser va ção, as pro cu ram ate nu ar por meio de con ces sões
pa ter nal men te acon se lha das ou apa ren te men te im pos tas à bur gue sia, que
os sus ten ta como de le ga ção sua pró pria. 

Dão em si mes mas em gol pe, ca u te lo sa men te, ou res se cam pru -
den te men te um de seus mem bros me nos es sen ci a is à vida, con tan to que
con ti nu em a vi ver. 

Ce der de todo lhes pa re ce o su i cí dio; se não quan do sen te que
ine vi ta vel men te vai mor rer. 

A com pre en são, que o ope ra ri a do ad qui re, da ini qüi da de de
suas con di ções eco nô mi cas, des per ta-lhe, por um es tu do mais aten to, a cons -
ciên cia da cor re la ti va ini qüi da de das suas con di ções po lí ti cas, na so ci e da de
em que vive – se não é an tes ve ge tar um tal vi ver. 

Sem pre, e é o caso ge ral, que essa clas se de i xa-se ador me cer no
in di fe ren tis mo para o mo vi men to po lí ti co, os go ver nos, fe i tu ra da clas se
bur gue sa, não lhe cu ram dos so fri men tos, nem até lhe pres tam aten ção.
To das as con ces sões, to das as van ta gens, to dos os me lho ra men tos, com o
ró tu lo de pú bli cos, são a be ne fí cio, pró xi mo ou re mo to, da clas se pos su i do ra
do ca pi tal, com de tri men to dos ex plo ra dos; e se es tes ten tam al gu ma re sis -
tên cia, sob as in to le rá ve is an gús ti as eco nô mi cas em que se es tor cem, a
in ter ven ção do Esta do, vera efí gie da bur gue sia, é sem pre no sen ti do de
am pa rar os in te res ses dos ex po li a do res pri vi le gi a dos, seja em bo ra pre ci so
aba far sob as ar mas, con tra os di ta mes da jus ti ça e da mo ral, as que i xas ina u -
dí ve is dos ex po li a dos. Se al gu ma vez ce dem, é por uma con tra mar cha, di an te
da ma i or for ça dos que cla mam e ame a çam. 

Tan to os mais pro fí cu os mo vi men tos po lí ti cos, em qual quer país, 
es te i am-se no mal-es tar eco nô mi co do povo! 

Des sa ori gem bro tou a mag na re vo lu ção do sé cu lo an te pas sa do,
na Fran ça, e com ela o alar ga men to das li ber da des po lí ti cas no mun do ci vi -
li za do, em bo ra essa trans for ma ção fos se, des gra ça da men te, des vi a da de
sua di re triz pela bur gue sia, que, atra i ço an do os di re i tos da ple be con fi an te,
ar te i ra men te a con ver teu em ins tru men to de seu pró prio in te res se, pon do-a 
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sob sua de pen dên cia, apro pri an do-se dos bens con fis ca dos ao cle ro e à
no bre za, fi can do as sim em de se qui lí brio e con tra di tó ri os o re gi me po lí ti co e 
o re gi me eco nô mi co cri a dos pelo mo vi men to re vo lu ci o ná rio. 

Pas sa do esse mo men to his tó ri co, re co nhe cen do sua in ge nu i da de
e o abu so de que fora ví ti ma, ve ri fi can do a du pla ca u sa do seu mal-es tar, de 
sua de gra da ção mo ral, in te lec tu al e fí si ca, isto é, o an ta go nis mo eco nô mi co
e o con se qüen te an ta go nis mo po lí ti co em que se acha com a clas se bur gue sa, a 
clas se ope rá ria veio a com pre en der, afi nal, que para se li ber tar da opres são
em que tem ja zi do, atra vés do tem po e do es pa ço, ser vi li za da à ou tra clas se, 
que a des fru ta, só um meio exis te, ló gi co, fa tal, ine lu tá vel: or ga ni zar-se em
par ti do de clas se, in de pen den te de qua is quer par ti dos de ori gem bur gue sa,
e con quis tar o po der po lí ti co, como meio de re a li zar a eman ci pa ção eco nô -
mi ca, es ta be le cen do, sob to dos os as pec tos, o re gi me da li ber da de para to dos,
da igual da de en tre to dos, sem dis tin ção de se xos, sem dis tin ção de ca te go ri as,
sem dis tin ção de na ci o na li da des e ra ças, sem o pre con ce i to de pá tria, aci -
den te pu ra men te ge o grá fi co. 

Inspi ran do-se nes tes con ce i tos e in tu i tos, os so ci a lis tas do Bra sil
cons ti tu í ram, por in ter mé dio de seus re pre sen tan tes no Se gun do Con gres so 
So ci a lis ta Bra si le i ro, efe tu a do nes ta ca pi tal, du ran te os dias 29 de maio a 1º
de ju nho úl ti mos, a co mis são aba i xo fir ma da, como cen tro de ação das di fe -
ren tes agre mi a ções em que se ha vi am já or ga ni za do, em vá ri as cir cuns cri ções
do país, os que pro fes sam a dou tri na so ci a lis ta mais adi an ta da; de le ga ram-lhe
a in cum bên cia de or ga ni zar, dos pon tos de vis ta eco nô mi co e po lí ti co, o
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, em har mo nia com o so ci a lis mo ci en tí fi co, cu jos 
prin cí pi os bá si cos fo ram na que le con gres so ado ta dos; e con fe ri ram à mes ma
co mis são, sob o tí tu lo de Con se lho Ge ral do Par ti do, a atri bu i ção de fa zer
exe cu tar os pro gra mas má xi mo e mí ni mo, na que la re u nião dis cu ti dos e
vo ta dos, e que mais adi an te vão in se ri dos. 

Dan do-lhes pu bli ci da de, apre sen tan do-os ao cri té rio das pes so as 
que no Bra sil se jam ca pa zes de um li ge i ro es for ço men tal e de um im pul so
de ge ne ro si da de - por que o tema so ci a lis ta, em sua con cep ção ge né ri ca, é
des ses que se ori gi nam si mul ta ne a men te na ra zão e nos sen ti men tos afe ti vos,
fa lan do por igual ao es pí ri to e ao co ra ção –, o Con se lho Ge ral do Par ti do faz 
um ape lo às duas di fe ren tes clas ses – a dos pos si den tes e a dos des pos su í dos – 
em que a po pu la ção des te país se acha di vi di da, como em toda par te, para
que se com pe ne trem da ur gen te e in de cli ná vel ne ces si da de de aten der ao
que se pas sa nos ou tros pa í ses ci vi li za dos, com re fe rên cia à ques tão so ci al,
que a mu i tos de les con vul si o na e a to dos está in te res san do pro fun da men te. 

Nem mais se su po nha que “no Bra sil o so ci a lis mo não tem ra zão
de ser”, como apre go am, por in ci dên cia ou de má-fé, os que au fe rem ou
pre ten dem au fe rir lu cros da mi se ran da si tu a ção eco nô mi ca e po lí ti ca em
que o país se de ba te. É fá cil de ve ri fi car-se, com o mais leve es tu do com pa -
ra ti vo, que as con di ções do povo bra si le i ro são as mes mas das na ções atu al -
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men te mais tra ba lha das pela cri se eco nô mi ca e po lí ti ca, que tor na imi nen te,
ini lu dí vel, uma trans for ma ção ra di cal na exis tên cia de tais na ções. 

Aos di ri gen tes, aos que com põem a clas se pos si den te e opres so ra,
nes te país, cum pre não cer rar os olhos à mi sé ria, que trans pa re ce por toda
par te, nem ob tu rar os ou vi dos ao cla mor, que de toda par te se le van ta: e a
mi sé ria é o mais per su a si vo dos con se lhe i ros, para um povo que não en con tra
jus ti ça para as suas que i xas! 

Aos pro le tá ri os, aos des pos su í dos e opri mi dos, cum pre ado tar a
me lhor ve re da para re a li zar o ide al da sua li ber ta ção eco nô mi ca, sem os
aba los sub ver si vos que se fa zem sen tir em ou tras re giões po lí ti cas, onde o
es pí ri to de to le rân cia não se tem po di do in fun dir en tre a clas se ex po li a do ra
e a ex po li a da, pela in cons ciên cia dos go ver nos, e pela enor mi da de do so fri -
men to da mas sa po pu lar, ex plo ra da, até em sua ig no rân cia, em pro ve i to da
mi no ria de ten to ra de ca pi tal. Sem ater-se a qual quer dos par ti dos bur gue ses
que se ba tem pela con quis ta do po der – mo nar quis tas, re pu bli ca nos ra di ca is
ou con ci li a do res, dis si den tes ou go ver nis tas –, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i -
ro não pro cu ra o au xí lio des ta ou da que la fra ção, não se in cli na para ne nhu -
ma de las, por que na am pli tu de do seu pro gra ma caem to das as as pi ra ções 
ten den tes ao me lho ra men to mo ral e ma te ri al da co le ti vi da de bra si le i ra, so bre
a base de uma or ga ni za ção eco nô mi ca mais jus ta, subs ti tu in do o in di vi du a lis -
mo pre men te e im pi e do so que se so bre põe à gran de ma i o ria po pu lar. 

O ge ni al po e ta das mi sé ri as hu ma nas, Vic tor Hugo, que, aliás,
não ol vi da ra de todo suas ra í zes bur gue sas, já dis se ra, no Con gres so da Paz 
e da Li ber da de, em La u san ne, em 1869: 

“O so ci a lis mo di ri ge-se a todo o pro ble ma hu ma no; abran ge
a con cep ção so ci al, toda, in te i ra. 

Ao mes mo tem po em que es ta be le ce a gran de ques tão do
tra ba lho e de sa lá rio, pro cla ma a in vi o la bi li da de da vida hu ma na, a 
abo li ção do as sas sí nio sob to das as for mas, a re ab sor ção da pe na li -
da de pela edu ca ção; pro cla ma o en si no gra tu i to e obri ga tó rio;
pro cla ma os di re i tos da mu lher, essa igual ao ho mem; pro cla ma o 
di re i to da cri an ça, essa res pon sa bi li da de do ho mem; pro cla ma,
en fim, a so be ra nia do in di ví duo, que é idên ti ca à li ber da de.”

Do par ti do so ci a lis ta de vem, pois, fa zer par te to das as pes so as
que, por sen ti men tos hu ma ni tá ri os, ou pela ra zão, es te jam con ven ci das de
que a fe li ci da de do in di ví duo está na pro por ção di re ta do bem-es tar eco nô mi co
de to dos os mem bros da so ci e da de. É a ló gi ca apli ca ção do prin cí pio fi lo só -
fi co do de ter mi nis mo, de que o ver da de i ro e mais fino modo de ser-se ego ís ta,
é tor nar-se com ple ta e fran ca men te al tru ís ta. 

Para al can çar-se esse bem-es tar co le ti vo não há que es pe rar das
ve lhas fór mu las – mo nar quia ou re pú bli ca bur gue sa –, sim ples mo da li da des
do re gi me ca pi ta lis ta, apli ca do à po lí ti ca. 
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Tam pou co sa tis fa zem as fi lo so fi as dog má ti cas, ina de qua das à
ne ces si da de prá ti ca de ex tir par a mi sé ria, cor ro si va da tra ma ín ti ma das
so ci e da des, con ti nu an do o povo, a gran de mola das na ci o na li da des, a vi ver
sem ins tru ção, sem pão e sem tra ba lho, na ab je ção fí si ca e mo ral, para ma i or
fa ci li da de do pre do mí nio do ca pi ta lis mo. O cé le re de sen vol vi men to das
ciên ci as pro du ti vas, es pe ci al men te da me câ ni ca, tra zen do em suas en gre na gens
a so ci a li za ção do tra ba lho, ao mes mo tem po em que a con cen tra ção do ca pi tal, 
au men tan do, cada dia mais, o nú me ro e a mi sé ria dos pro le tá ri os, ao pas so
que di mi nui o nú me ro mas au men ta o po der dos de ten to res do ca pi tal,
im põe, como ne ces si da de ina diá vel, o es ta be le ci men to duma so ci e da de
mais igua li tá ria, mais sá bia, mais fra ter nal, mais hu ma na, fir ma da no tra ba lho
e na jus ti ça, úni cos fa to res ca pa zes de pro por ci o nar a fe li ci da de co mum ou
so ci al. 

No Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, nes ta nova cru za da pro mo vi da
con tra os pre con ce i tos que for mam da co mu nhão bra si le i ra um agre ga do
he te ro gê neo de cas tas, ra ças, hi e rar qui as, se gun do os aci den tes do nas ci -
men to, cor da epi der me e po si ção mo ne tá ria; nes ta nova le gião re for ma do -
ra de vem alis tar-se na ci o na is e es tran ge i ros, ho mens e mu lhe res, pre tos e
bran cos, ri cos e po bres, sá bi os e anal fa be tos, por que o so ci a lis mo é a eman -
ci pa ção hu ma na, sem dis tin ção de pro ve niên ci as e de con di ções cri a das
pela in jus ta or ga ni za ção so ci al vi gen te. 

Ao bra si le i ro, po rém, mais que a ne nhum ou tro, seja re pu bli ca no 
ou mo nar quis ta, com pe te co lo car-se à fren te do mo vi men to, já que tão atra -
sa do se tem de i xa do fi car; ao bra si le i ro, cujo co ra ção é re co nhe ci da men te
tão efe ti vo, tão al tru ís ta, e cujo es pí ri to é tão gran de e tão rico de idéi as li be ra is,
como é gran de e rica de ele men tos de vida a re gião em que nas ceu, aca ri ci a -
do ra e ge ne ro sa a na tu re za que o cer ca. 

Aos mo nar quis tas, que des de a pro cla ma ção da atu al Re pú bli ca
não mais têm po di do in ter fe rir nos pú bli cos ne gó ci os, a não ser por ade sões 
de so nes tas, cabe, ra zo a vel men te, aban do nar o ata vis mo do sis te ma em que
for ma ram seu es pí ri to, em com ple ta con tra di ção com o su pre mo ide al da
li ber da de, para vi rem co la bo rar fran ca e le al men te na obra da re den ção hu -
ma na, que é a li ber ta ção eco nô mi ca da so ci e da de. 

Seja-lhes exem plo e es tí mu lo no bres o que vão fa zen do os mais
adi an ta dos go ver nos mo nár qui cos da Eu ro pa, como na Ingla ter ra, na Ale -
ma nha, na Bél gi ca, na Itá lia e na Espa nha, os qua is se re sol ve ram, por fim, a 
es cu tar os re cla mos da clas se as sa la ri a da, obri gan do os pa trões a ado tar cer tas
re for mas no sis te ma do tra ba lho, e me di das mais hu ma nis tas em re la ção à
se gu ran ça de vida e sa ú de do ope ra ri a do, as sim pre dis pon do os ele men tos
para a al me ja da re for ma so ci al, em rá pi da evo lu ção. 

É de re cen tís si ma data o pro ce di men to do atu al ga bi ne te ita li a no,
de cla ran do, da tri bu na par la men tar, por um de seus mem bros mais pres ti -
gi o sos, que “a idéia re pu bli ca na es ta va mor ta em face do so ci a lis mo, que
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sim bo li za a jus ti ça”; e por isso o go ver no, re co nhe cen do e aca tan do a ne ces -
si da de de re for mas so ci a is, de ci di ra-se a re a li zar as que exi gia o pro gra ma
mí ni mo do par ti do so ci a lis ta (igual ao nos so pro gra ma) – “pro gra ma”, dis -
se ele, “mais jus to e mais ra di cal que o re pu bli ca no, por que be ne fi cia a todo 
os mem bros da so ci e da de”. 

Aos re pu bli ca nos sin ce ros do Bra sil, os que não re co nhe cem nes ta
Re pú bli ca a ins ti tu i ção que so nha vam e que pro pug na vam, só cabe afas tar-se
da ilu são em que têm vi vi do, de res ta be le ci men to de um re gi me que já não
pode mais ori en tar-se para a di re ção em que es te ja o sal va men to ge ral. 

Suas boas in ten ções não as pu de ram re a li zar quan do pas sa ram
pelo po der. 

Que es pe ram ago ra do caos, da mis ce lâ nea po lí ti ca em que se
es tor te gam os des ti nos des te país? 

Que es pe ram ain da dos in co lo res go ver nos que se vão se guir, e
das oli gar qui as que se for mam, se su ce dem e se re tun dem, para a al ter nan te 
subs ti tu i ção de seus mem bros no po der? 

Não será com pa na céi as tais, sob o tí tu lo de mo nar quia, que é
es sen ci al men te bur gue sa, ou de re pú bli ca, como a te mos fun ci o nan do,
bur gue sa men te or ga ni za da, que se hão de em pre en der e le var a ter mo as
re for mas de que o povo ca re ce, es pe ci al men te na or dem eco nô mi ca, para o
seu bem-es tar.

Essas re for mas só po de rão pro vir, com o mí ni mo pos sí vel de
co mo ções vi o len tas, do so ci a lis mo, que se faz re pre sen tar pelo par ti do ora
em adi an ta da or ga ni za ção, e para a qual de vem con cor rer to das as pes so as
de sen ti men tos e de ra zão bem equi li bra dos, ca pa zes de com pre en der e
que rer re a li za do o ide al da per fec ti bi li da de nas agre mi a ções hu ma nas, em
que to dos se jam por um e um seja por to dos. 

À pró pria clas se bur gue sa, pos su i do ra do ca pi tal, se mais pro -
fun da men te re pa ras se para a in jus ti ça de suas re la ções eco nô mi cas com a
gran de mas sa ex plo ra da em seu tra ba lho, ad vi ria a auto-su ges tão de, no
seu pró prio in te res se, co la bo rar no mo vi men to re for ma ti vo, de i xan do o
in di vi du a lis mo ex clu si vis ta em que se há co lo ca do, para pre ser var-se de
um ca ta clis mo ine vi tá vel, só de pen den te do tem po, qual é a re a ção re i vin di -
can te que a mi sé ria sói pro vo car; e a mi sé ria no Bra sil já se vai mos tran do,
em sua fi gu ra té tri ca e mi naz, às por tas da gran de clas se dos as sa la ri a dos
tan to ma nu a is como in te lec tu a is!. 

Des de que os de ten to res do ca pi tal com pre en dam que nes te não
é que con sis te a fe li ci da de e a se gu ran ça de sua clas se, por que o mi li o ná rio
de hoje pode ama nhã des per tar atu fa do na mi sé ria, não lhes será di fí cil a
con vic ção de que, fi li an do-se à dou tri na emi nen te men te fi lo só fi ca e hu ma -
ni tá ria do so ci a lis mo, de ve rão con tri bu ir, como par ce la da co le ti vi da de
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hu ma na, para a fe li ci da de de to dos. Qu an do não os pro pul si o ne o co ra ção,
bas ta que os ins pi re a ra zão. 

Me lhor ser-lhes-á não con tra por-se à onda, que é ir re pri mí vel no
seu es tu ar cres cen te, mas an tes acom pa nhá-la, in cor po rar-se-lhe, e tra ba lhar 
de boa men te para a im plan ta ção do ver da de i ro prin cí pio da igual da de,
numa so ci e da de em que im pe re a cons ciên cia da so li da ri e da de hu ma na. 

Espe ci al men te aos pe que nos bur gue ses, aos me di a nos ca pi ta lis tas,
con vém aten tar para es tas ver da des. 

A mul ti pli ci da de e alar ga men to dos mer ca dos no mun do, a
cen tra li za ção dos gran des ca pi ta is em um nú me ro cada vez me nor de afor -
tu na dos mo no po li za do res, a imen sa pro du ção con cen tra da, su bor di nam
pa u la ti na men te, e afi nal ar ru i na rão, os me di a nos e pe que nos pro du to res. 

“A gran de in dús tria é a lei da pro du ção mo der na”, dis se Ja urès. 

Onde mes mo os pe que nos la vra do res, os pe que nos co mer ci an tes,
os pe que nos in dus tri a is não di mi nu em de nú me ro, per dem de im por tân cia
no con jun to da pro du ção, e tor nam-se de pen den tes do gran de ca pi tal;
ver da de i ros dos gran des in dus tri a is, dos gran de ne go ci an tes, dos gran des
pro pri e tá ri os, dos gran des ca pi ta lis tas, em suma. 

Até os pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is, que su põem tal vez es ca par 
à ru í na, con ser van do por mais tem po sua au to no mia, es tão su je i tos às for ças
es ma ga do ras do mer ca do uni ver sal, ma ne ja do, sem eles e con tra eles, pelo
ca pi ta lis mo, e fi cam à mer cê das gran des in dús tri as ou dos gran des in ter -
me diá ri os, que do mi nam e tri bu tam o tra ba lho agrá rio. 

“É”, dis se ain da Ja urès, “a oli gar quia do ca pi tal, que pos -
sui, di ri ge, ad mi nis tra, ex plo ra, en fim.” 

“Nes ta mar cha”, con ti nua, “re gu lar, im pos sí vel de de ter,
onde irão pa rar es ses pe que nos e mé di os in dus tri a is, co mer ci an tes
e agri cul to res, se não no pa u pe ris mo, que se lhes avi zi nha?”

O pró prio ca pi ta lis mo re co nhe ce a de sor dem do atu al re gi me da
pro du ção e o pro cu ra re gu la men tar a seu je i to, em seu be ne fí cio, ins ti tu in -
do os sin di ca tos, as gran des com pa nhi as, e ain da fun din do es sas ins ti tu i -
ções nos mons tru o sos trus tes, ver da de i ros Mo lochs da pro du ção, ele van do
cada vez mais o do mí nio e o mo no pó lio do ca pi tal. 

São – para exem pli fi car – os trus tes do aço; são os do pe tró leo; os 
das fer ro vi as, e ago ra, nes tes úl ti mos dias, o da na ve ga ção, ater ro ri zan do as 
na ções mais po de ro sas. 

Está bem pa ten te o pe ri go que ame a ça as so ber bar os pe que nos e
os mé di os pro du to res de hoje, cada dia mais ames qui nha dos, mais per to do 
pro le ta ri a do, e da mi sé ria, di an te do ca pi tal ab sor ven te. 

A es ses im põe-se o es tu do da ques tão so ci a lis ta e sua ade são ao
par ti do que ten de a ni ve lar no mes mo pé de igual da de to dos os pro du to res, 
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so ci a li zan do os me i os de pro du ção, já que so ci a li za do vai sen do em lar ga
es ca la o tra ba lho, e co le ti vas se vão tor nan do as for ças pro du to ras. 

A ne nhu ma clas se, po rém, im põe-se mais ur gen te men te o es tu do 
e a ade são aos prin cí pi os so ci a lis tas do que à clas se dos pro le tá ri os, a dos
as sa la ri a dos em ge ral, quer se jam os que mou re jam com sua ati vi da de fí si ca,
com seu es for ço mus cu lar, quer os que em pre gam suas fa cul da des men ta is
– quer os ope rá ri os ma nu a is, os ar tí fi ces, quer os in te lec tu a is –, que to dos,
mais ou me nos in cons ci en te men te, aí vi vem a sa cri fi car suas for ças vi ta is ao 
bem-es tar da mi no ria ca pi ta lis ta. 

A es ses, mais que aos ou tros, in cum be a ta re fa de co gi tar in ces -
san te men te de sua mí se ra sor te atu al, e do modo de re me diá-la, pro gres si -
va men te, até atin gir os úl ti mos gra us da trans for ma ção so ci al, por meio de
re for mas, que de vem, a prin cí pio, so li ci tar de seus pa trões, e de po is im por-lhes
por modo efi caz, quan do não en con trem a de vi da aqui es cên cia – sem per der
de vis ta o lema axi o má ti co de Karl Marx, de que “as re for mas em be ne fí cio
dos as sa la ri a dos só por es tes de vem ser fe i tas”. Por que só es tes as po dem
fa zer eqüi do sa men te, por que só es tes sen tem e me lhor com pre en dem o
con fli to exis ten te en tre as for ças pro du ti vas e a for ma de pro du ção, con fli to
cujo re fle xo, dos fa tos ao pen sa men to, é o so ci a lis mo, na ele va da fra se de
Fre de rich Engels. 

Con de na dos à eter na de pen dên cia do pa tro na to, que lhes faz o
pre ço ao tra ba lho, ain da, por de ma sia, os pro le tá ri os in dus tri a is vi vem su je i tos 
às cri ses con tí nu as de sus pen são de ser vi ço, e, por tan to, à fome e à mi sé ria,
re sul tan tes da des re gra da con cor rên cia das gran des fá bri cas ca pi ta lis tas, da
fre qüen te re no va ção dos ma qui nis mos, das re pen ti nas trans for ma ções e
des lo ca men tos da in dús tria, da des me di da am bi ção dos gran des ma ni pu la -
do res do ca pi tal, em for mi dá vel com pe tên cia en tre si, cada qual no afã de
pro du zir mais, para ven der mais, para ga nhar mais, até es bar ra rem-se na
su per pro du ção. 

Esta su per pro du ção gera a es ta se, ou es tag na ção do pro du to, a
pa ra da do ser vi ço, a dis pen sa do in cul pa do pes so al, que aí vai au men tar a
nu me ro sa re ser va dos que, não ten do quem lhes com pre a for ça pro du ti va,
não têm mais pão, não pode mais sub sis tir, e, ou se de i xam mor rer es ti o la dos 
de fome, ou en tre gam-se ao ví cio, no ta da men te à va ga bun da gem e ao al co o lis -
mo, para dis far çar as agru ras da vida, ou ati ram-se ao cri me, en lou que ci dos 
pela mi sé ria, que lhes anu la a cons ciên cia mo ral, e lá vão os er gás tu los,
quan do não são mais de ci si vas e edi fi can tes as pe nas que os fe li zes pos si -
den tes de ca pi tal in flin gem, mu i to tran qüi la men te e mu i to cons ci en ci o sa men te,
aos cri mi no sos que o mes mo re gi me ca pi ta lis ta pre pa rou, cer ce an do-lhes o
di re i to de vi ver! 

Nes ta si tu a ção de ses pe ra do ra, em que o des me di do de sen vol vi -
men to da pro du ção e da ri que za, fa vo re cen do so men te à clas se pa ra si tá ria,
à cus ta de tra ba lho da ou tra clas se, não traz para os ope rá ri os o equi va len te
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de bem-es tar e de se gu ran ça, só há um meio de es ta be le cer-se o equi lí brio
so ci al, ga ran tin do-se o pro gres so e a or dem na pro du ção, a li ber da de de to dos
os mem bros da so ci e da de: é trans fe rir para a co le ti vi da de ou co mu nhão
so ci al a pro pri e da de dos me i os ca pi ta lis tas de pro du ção. 

É este o es co po que deve ori en tar o ope ra ri a do no Bra sil, como
em todo o mun do, como o meio úni co de sua sal va ção, pas san do de ins -
tru men to, que tem sido, a par ti ci pan te na pro du ção. 

Para isso, o ope ra ri a do deve opor-se, como clas se ex pro pri a da,
opri mi da e ex plo ra da, a to das as for ças de opres são e ex plo ra ção, nada
es pe ran do só da boa von ta de dos di ri gen tes nem da ge ne ro si da de do ca pi -
ta lis mo, mas da pres são in te li gen te, me tó di ca, inin ter rup ta e te naz, que ela
exer ça so bre os pri vi le gi a dos do ca pi tal e os po de res pú bli cos, usan do de
pre fe rên cia os me i os, que o atu al re gi me, mais ou me nos de mo crá ti co, lhe
per mi te ain da, a li ber da de de pen sa men to, o di re i to de re u nião, de lo co mo ção, 
de as so ci a ção, de re cla ma ção etc. 

Já em al guns pa í ses, como na Fran ça, onde o pro le ta ri a do se acha 
or ga ni za do como par ti do de clas se, ele con quis tou o su frá gio uni ver sal, que 
é o co mu nis mo na po lí ti ca, o di re i to ple no de co a li zão ou de gre ve, vá ri as
re gu la men ta ções de tra ba lho e ga ran ti as para os tra ba lha do res. A ação
con ti nha, gra ças à har mo nia que re i na en tre os mem bros do gran de par ti do, 
ao me nos quan to às ques tões de prin cí pi os e de me i os a em pre gar; e só terá
fim, quan do a pro pri e da de ca pi ta lis ta hou ver sido re as su mi da pela co mu -
ni da de, ces san do en tão o an ta go nis mo de clas ses, que de sa pa re ce rão re con -
ci li a das, uni fi ca das, na pro du ção e na pro pri e da de co mum ou so ci al. 

Eis aí um belo exem plo a imi tar, e, ao mes mo tem po, a pro va
prá ti ca de efi cá cia e da ra zo a bi li da de da or ga ni za ção dos pro le tá ri os em
par ti do de clas se. 

Por que não há de se guir esse exem plo o pro le ta ri a do bra si le i ro? 
Que mais opor tu na oca sião se lhe de pa ra, do que a pre sen te si tu a -

ção do país, pro cla ma da e sen ti da em seus efe i tos, mor ti fi can tes, por to dos
os gru pos, mi li tan tes ou não na po lí ti ca, por to das as hi e rar qui as so ci a is
me nos, tal vez, a pe que na por ção dos que a ex plo ram vo ra zes, como num
ban que te de que não de vem de i xar res tos?! 

Que mais que rem, que mais po dem su por tar, que mais es pe ram,
para se re sol ve rem à or ga ni za ção, que tão ne ces sá ria se lhes im põe? 

So frem?… Po dem li ber tar-se do so fri men to. 
Estão es cra vi za dos, como má qui nas, ao ca pi tal usur pa dor do seu 

tra ba lho?… Po dem ter sua eman ci pa ção. 
É pior a sua exis tên cia que a dos an ti gos es cra vos, que ao me nos

ti nham cer to o ali men to e o ves tuá rio, tra ba lhas sem mu i to, ou tra ba lhas sem 
pou co, ou mes mo não tra ba lhas sem? Mas, po dem me lho rar em mu i to a sua 
con di ção ser vil. 
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Como?… 
Agre mi an do-se des de logo, unin do-se, cons ti tu in do um par ti do,

que ne ces sa ri a men te será for te – e o nú me ro já é uma for ça – e será in fa li -
vel men te ven ce dor, se a sua or ga ni za ção pre si dir a fir me von ta de para o
bem co mum, o des pren di men to de qua is quer pre con ce i tos pes so a is, po lí ti cos
ou re li gi o sos; a ab ne ga ção das co mo di da des in di vi du a is pelo be ne fí cio ge ral; o 
aban do no de há bi tos e pra ze res no ci vos à sa ú de pela ob ser vân cia das re gras
ele men ta res de hi gi e ne, es pe ci al men te ali men tar; o me lhor apro ve i ta men to
do seu tem po de la zer, ou das fol gas do tra ba lho, para a cul tu ra da in te li -
gên cia, ad qui rin do a ins tru ção, que for ta le ce o es pí ri to, que in duz à per cep ção
dos pró pri os di re i tos na co mu nhão so ci al; que dá mais re sis tên cia para os
so fri men tos e a cons ciên cia do seu pró prio va lor como in di ví duo e como
par te in te gran te da so ci e da de, cons ti tu in do as sim a mais po de ro sa das ar mas
para a mais pron ta con quis ta do bem-es tar so ci al. 

Que se unam e se or ga ni zem, pois, os pro le tá ri os do Bra sil. 
A união faz a for ça - é o ve lho afo ris mo, sem pre vi vi do em seu

con ce i to. E essa for ça será ir re sis tí vel, se for per ti naz e in te li gen te men te di ri gi da, 
sem os des fa le ci men tos que a ig no rân cia e a in cons ciên cia dos pró pri os
di re i tos pode pro du zir. 

Que se or ga ni zem, agin do de modo si nér gi co, man ten do-se sem pre 
pron tos para fa zer sen tir a clas se pri vi le gi a da, no di zer do no tá vel re for ma dor
con tem po râ neo, “o va zio que pode pro du zir de re pen te, na vida eco nô mi ca 
da so ci e da de, a pa ra da re pen ti na do tra ba lho, can sa do duma ex plo ra ção
in ter mi ná vel”. 

Por esse modo po de rão ar ran car ao sur do ego ís mo dos pri vi le gi a -
dos gran des re for mas de in te res se ge ral para o ope ra ri a do e apres sar a
trans for ma ção com ple ta de uma so ci e da de in jus ta - como em ou tros pa í ses
co me ça de re a li zar-se. 

Com a edu ca ção do pen sa men to e da von ta de, com o apren der,
mais fá cil nas re u niões e con fa bu la ções com seus com pa nhe i ros, os pro le tá ri os
te rão o ca mi nho apla i na do para sua in ter ven ção cons ci en te nos ne gó ci os
po lí ti cos e, por este meio, mais fa cil men te con se gui rão as re for mas de que
ne ces si tam na or dem eco nô mi ca, e mais pro fí cu as se rão as co a li sões, as gre ves
de que lan cem mão como arma de com ba te, a mais po ten te e mais rá pi da
em seus efe i tos, con tra a ga nân cia dos pa trões in sa ciá ve is e des cons ci en ci o sos. 

Mos tran do-se ha bi tu a dos à re fle xão, tan to quan to per se ve ran tes
em seus me i os de ação, os pro le tá ri os po de rão ain da, como dis se um pen sa dor,
des tru ir os so fis mas da re a ção ca pi ta lis ta e con ven cer aos pe que nos in dus -
tri a is, aos pe que nos co mer ci an tes e aos pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is de
que não é do so ci a lis mo que de vem re ce ar a ex pro pri a ção, mas sim do
gran de ca pi tal mo no po li zan te. 
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Bem or ga ni za do, o Par ti do So ci a lis ta po de rá apres sar a li ber ta ção
eco nô mi ca da so ci e da de, a co me çar pe los pe que nos pro pri e tá ri os ru ra is,
ar ru i na dos pela má ven da dos seus pro du tos, cri va dos de dí vi das e sob o
gol pe da ex pro pri a ção ju di ciá ria, os qua is afi nal com pre en de rão as van ta gens
da as so ci a ção ge ne ra li za da e sis te ma ti za da, e de se ja rão, como be ne fí cio, a
so ci a li za ção de seus pe que nos pe da ços de ter ra. 

O acor do sin ce ro e di li gen te de to dos os que no Bra sil vi vem do
seu tra ba lho tor na-se, pois, ne ces sá rio e ur gen te, como ali cer ce da ação
con cen tra da do so ci a lis mo no país, quer nos ne gó ci os po lí ti cos, quer nos
as sun tos eco nô mi cos, para a con se cu ção de seu ide al: a so ci a li za ção dos
me i os de pro du ção e de tro ca, isto é, a trans for ma ção da so ci e da de ca pi ta -
lis ta ou bur gue sa numa ins ti tu i ção ver da de i ra men te so ci al. 

Para eles, por tan to, o Con se lho Ge ral do Par ti do So ci a lis ta vem
fa zer um ape lo es pe ci al; a eles se di ri ge – exor tan do-os e pa ra fra se an do o
bra do sim bó li co de Karl Marx: 

“Pro le tá ri os de todo o Bra sil – uni-vos!”

Viva o so ci a lis mo! 
São Pa u lo, 26 de agos to de 1902. 
O Con se lho Ge ral do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro: 

Co mis são Exe cu ti va: 
– Dr. Ascen di no Reis 
– Alces te de Ambrys 
– Lud ge ro de Sou sa 

Co mis são de Orga ni za ção Po lí ti ca: 
– Este vam Estre la 
– Dr. F. Pa ra nhos 

Co mis são de Orga ni za ção Eco nô mi ca: 
– Dr. Sil vé rio Fon tes 
– B. Bel li 

Co mis são Espe ci al do Pro gra ma Mí ni mo: 
– Pe dro Ko nen 
– Va len tim Di e go 
– Sal va dor Sa pia 

Pro gra ma Má xi mo

Con si de ran do: 
Que os gra ves ma les e as gran des in jus ti ças da pre sen te or ga ni -

za ção so ci al de ri vam do fato de se rem os ho mens di vi di dos em duas dis tin tas
clas ses – ca pi ta lis tas e tra ba lha do res, ou as sa la ri a dos ou pro le tá ri os; 
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Que a clas se dos ca pi ta lis tas, com o mo no pó lio dos me i os de
pro du ção e da tro ca, e com o exer cí cio do inad mis sí vel do mí nio e do apro -
ve i ta men to do pro du to do tra ba lho alhe io, leva à con se qüên cia ló gi ca da
de ge ne ra ção fí si ca e mo ral da clas se dos tra ba lha do res, bem como da es cra -
vi dão eco nô mi ca, e da opres são po lí ti ca; 

Que de fato é hoje o ca pi ta lis ta quem dis põe da vida do tra ba lha dor
e da de sua fa mí lia, quan do de ter mi na por si, quer so bre o sa lá rio do ope rá rio, 
quer so bre a du ra ção do seu tra ba lho; se o fi lho terá de fa zer con cor rên cia
ao or de na do do pai, e a mu lher ao do ma ri do; se as ofi ci nas são ou não
sa lu bres; se as cri an ças de vem ar ru i nar o seu cor po nas fá bri cas des pro vi das
de hi gi e ne, quan do to dos os ho mens têm o di re i to co mum de fru ir os be ne -
fí ci os da vida so ci al, des de que para criá-la e man tê-la con cor ram se gun do
as pró pri as for ças; 

Que a luta uni ver sal para con quis tar o pro gres si vo me lho ra men to
do pro le ta ri a do em clas ses as sa la ri a das em ge ral co me ça a ma ni fes tar-se
tam bém no con ti nen te sul-ame ri ca no, e de modo es pe ci al no Bra sil, onde a
cri se agrí co la e in dus tri al está evi den ci an do, cada dia mais, os pro ble mas
so ci a is, que até ago ra não apa re ci am por ca u sa da exis tên cia do tra ba lho
ser vil ou es cra vo, que foi subs ti tu í do pelo tra ba lho as sa la ri a do; 

Que é tem po dos pro le tá ri os des ta ter ra, seja qual for a sua na ci -
o na li da de, cor e sexo, uni rem-se ao gran de par ti do in ter na ci o nal, que em
todo o mun do se bate pela con quis ta do di re i to do pro le tá rio, pois que as
ne ces si da des do ope rá rio e a ex plo ra ção do ca pi ta lis ta não dis tin guem os
aci den tes de pá tria, cor ou sexo, e tam bém as sim deve ser a re sis tên cia e a
luta dos tra ba lha do res cons ci en tes; 

Re co nhe cen do, por ou tro lado, que não se po de rá al can çar a
eman ci pa ção da clas se su je i ta, e, logo, a ins ta la ção do di re i to co mum, se não 
quan do to dos os me i os de pro du ção, de trans por te, de dis tri bu i ção e de tro ca
(ter ras, mi nas, fá bri cas, es tra das de fer ro, na vi os, má qui nas, en fim to dos os
ins tru men tos do tra ba lho), dos qua is, como do ar, de pen de a vida de to dos,
de i xa rem de ser pro pri e da de in di vi du al, tor nan do-se pro pri e da de so ci al; 

Con si de ran do ain da: 
Que para che gar a esse fim é ne ces sá ria e in dis pen sá vel, an tes de 

tudo, a or ga ni za ção do pro le ta ri a do em par ti do de clas se, de ven do os tra ba -
lha do res do Bra sil, sem dis tin ção de na ci o na li da de, cor, sexo ou ca te go ria, e 
que se pro po nham à eman ci pa ção da pró pria clas se, cons ti tu ir-se em par ti do,
con for me os prin cí pi os aci ma ex pos tos e com os fins mais ime di a tos, como
se jam: 

– pro pa gan da ati va, te naz, por meio da im pren sa e da pa la vra
en tre os ope rá ri os, para que fi quem côns ci os dos pró pri os di re i tos e con ven ci -
dos da ur gen te ne ces si da de de se or ga ni za rem em par ti do, acon se lhan do-os 
si mul ta ne a men te à so bri e da de, com ba ten do o al co o lis mo e a oci o si da de; 
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– em pre gar es for ço cons tan te para mo ver e avi ven tar o sen ti -
men to e a ra zão de cada um, e para atra ir à ca u sa so ci a lis ta os in te li gen tes e
ope ro sos da clas se pri vi le gi a da; 

– pro mo ver e pro pug nar a cons ti tu i ção das câ ma ras de tra ba lho,
das as so ci a ções de ar tes e pro fis sões e de re sis tên cia para os me lho ra men tos 
ime di a tos da vida ope rá ria; 

– es ti mu lar a opi nião pú bli ca para ob ter uma sé ria le gis la ção em
de fe sa do tra ba lho, es pe ci al men te dos cam po ne ses, de modo a tu te lar a
vida e a sa ú de dos ope rá ri os e, par ti cu lar men te, da mu lher e da cri an ça; 

– exer cer pres são cons tan te do tra ba lho so bre o ca pi tal, para que
se con si ga a li mi ta ção das ho ras do tra ba lho, e que as gre ves dos ope rá ri os
ve nham a ser as re gu la do ras do au men to dos seus or de na dos, e da con quis ta
dos seus di re i tos so ci a is; 

– tor nar as sí dua a par ti ci pa ção dos ope rá ri os na vida pú bli ca,
para a fis ca li za ção das ren das pú bli cas, e do modo por que são elas em pre -
ga das na sa tis fa ção das ne ces si da des mais co muns dos me nos pro te gi dos
da for tu na; 

– em re su mo: lu tar pela con quis ta dos po de res pú bli cos, na Fe de -
ra ção, no es ta do, no mu ni cí pio, para os trans for mar de ins tru men tos que
são hoje, de ex plo ra ção ca pi ta lis ta e de opres são da mas sa po pu lar, em ins tru -
men to para anu lar o mo no pó lio eco nô mi co e po lí ti co da clas se do mi nan te. 

Pro gra ma Mí ni mo

1 – Impos to di re to e pro por ci o nal so bre a ren da. 
2 – Abo li ção dos im pos tos in di re tos, es pe ci al men te dos de

con su mo e al fân de ga. 
3 – Tra ba lho per ma nen te de qua li fi ca ção ele i to ral, e de ma is re for -

mas que fa ci li tem a ação ele i to ral. 
Seja o dia de ele i ção mar ca do para o do min go. 
4 – Ho rá rio má xi mo de oito ho ras de tra ba lho para os adul tos, de 

seis ho ras para os me no res de 14 a 18 anos, e pro i bi ção do tra ba lho dos
me no res de 14 anos. Des can so obri ga tó rio de 36 ho ras con tí nu as, ou dia e
meio, por se ma na. 

5 – Res pon sa bi li da de pe nal e ci vil dos pa trões nos aci den tes do
tra ba lho nas ofi ci nas. 

6 – Su pres são do exér ci to per ma nen te e ar ma men to ge ral do
povo. 

7 – Extin ção gra du al do pa pel-mo e da e em ge ral de to das as
me di das ten den tes a va lo ri zá-lo e a dar-lhe um va lor es tá vel. 

8 – Re co nhe ci men to do di re i to de ci da dãos bra si le i ros a to dos os
es tran ge i ros que te nham um ano de re si dên cia no país. 
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9 – Instru ção la i ca e obri ga tó ria para to dos os me no res até 14
anos, fi can do a car go do es ta do ou das mu ni ci pa li da des, nos ca sos em que
seja ne ces sá ria a ma nu ten ção dos edu can dos. 

Que o go ver no pro vi den cie para a cri a ção de es co las ru ra is e
pro fis si o na is para to dos os ope rá ri os e de es co las no tur nas para os adul tos. 

10 – Re vo ca bi li da de dos re pre sen tan tes ele i tos, no caso de não
cum pri rem o man da to po pu lar. 

11 – Re gu la men to hi giê ni co do tra ba lho in dus tri al e li mi ta ção do 
tra ba lho no tur no aos ca sos in dis pen sá ve is, pro i bi ção do tra ba lho das
mu lhe res quan do haja pe ri go para a ma ter ni da de e in con ve ni en tes para a
mo ra li da de. 

12 – Cri a ção de co mis sões ins pe to ras das fá bri cas, ofi ci nas e fa zen -
das, ele i tas pe los ope rá ri os e re tri bu í das pelo es ta do. 

13 – Cri a ção de tri bu na is ar bi tra is, no me a dos dois ter ços pe los
ope rá ri os e um ter ço pe los pa trões, para re sol ve rem so bre as di ver gên ci as
que en tre as duas clas ses se pro du zam. 

14 – Igual da de de re tri bu i ção, des de que haja igual da de de pro du -
ção para am bos os se xos. 

15 – Se pa ra ção efe ti va da igre ja do es ta do. Su pres são das prer ro -
ga ti vas do cle ro e de vo lu ção ao Esta do dos bens ce di dos por este ao cle ro. 

16 – Ju ra dos ele i tos pelo povo para toda clas se de de li tos, como
tam bém ele i tos to dos os mem bros dos tri bu na is jul ga do res, sen do os ju ra dos
re tri bu í dos pelo es ta do. 

17 – Su pres são de todo fo men to ar ti fi ci al da imi gra ção. 
18 – Ado ção de uma lei de di vór cio, com dis so lu ção de to dos os

vín cu los. 
19 – Re fe ren dum po lí ti co e eco nô mi co, por voto di re to, de ini ci a -

ti va po pu lar. 
20 – Jus ti ça gra tu i ta para to dos, fi can do as par tes isen tas de toda

e qual quer re tri bu i ção. 
21 – Impos to pro gres si vo so bre he ran ças, até sua com ple ta ex tin ção. 
22 – Igual da de po lí ti ca e ju rí di ca para os dois se xos. 
23 – Voto po lí ti co para to dos os ci da dãos, como tam bém para as

mu lhe res, des de a ida de de 18 anos. 
24 – Ne u tra li da de ab so lu ta do es ta do nos con fli tos en tre o ca pi tal 

e o tra ba lho. Li ber da de efe ti va de re u nião e de gre ve. Re co nhe ci men to do
di re i to da ma i o ria nas gre ves. 

25 – Abo li ção dos ar ti gos 204 e 207 do Có di go Pe nal, li mi tan do a
li ber da de da gre ve e a ação e or ga ni za ção das agre mi a ções de re sis tên cia
en tre os tra ba lha do res. 
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26 – Re for ma pe ni ten ciá ria, sen do abo li das a se gre ga ção e as pe nas
que des tro em a per so na li da de mo ral do sen ten ci a do, e tam bém a de ten ção
dos me no res de 18 anos; apli ca ção do prin cí pio da li ber da de con di ci o nal; o
tra ba lho nas pri sões re gu la do de for ma a não vir a ser uma ex plo ra ção do
tra ba lho dos sen ten ci a dos e uma con cor rên cia ao tra ba lho li vre. 

27 – Tor nar pri vi le gi a dos, em pri me i ro lu gar, to dos os cré di tos
dos ope rá ri os nos ca sos de fa lên ci as e qua is quer exe cu ções de dí vi das e li qüi -
da ções for ça das. 

28 – Abso lu ta pro i bi ção do pa ga men to dos sa lá ri os em gê ne ros
de con su mo. 

29 – Pen são aos in vá li dos e a to dos os ope rá ri os com mais de 60
anos de ida de. 

30 – As obras pú bli cas con fi a das a so ci e da des co o pe ra ti vas de
tra ba lha do res. 

31 – Re vo ga ção dos ar ti gos do Có di go Ci vil que ata cam a per so -
na li da de hu ma na e en tre eles o que res trin ge a li ber da de de tes tar. 

32 – Re co nhe ci men to da li ber da de pro fis si o nal, com a res pon sa -
bi li da de le gal. 

33 – Subs ti tu i ção das pre si dên ci as po lí ti cas efe ti vas por co mis sões
exe cu ti vas. 

34 – Vo tos dos ju ra dos a des co ber to. 
35 – Pro i bi ção da ex plo ra ção de qual quer jogo, in clu si ve as lo te -

ri as; e 
36 – Mé di co, far má cia, luz e água, gra tu i ta men te para o povo,

por con ta dos mu ni cí pi os. 

Ação Eco nô mi ca do Par ti do

O Con gres so: 
Con si de ran do que a ação eco nô mi ca do par ti do deve re pre sen tar 

a de fe sa dos in te res ses dos tra ba lha do res opri mi dos, em face dos usur pa do res, 
e que as di ver sas con di ções de vida da clas se ope rá ria e agrí co la re que rem a 
apli ca ção das ins ti tu i ções de ín do le eco nô mi ca que me lhor cor res pon dem
às ne ces si da des lo ca is, de ter mi na que o Con se lho Ge ral, a Fe de ra ção So ci a -
lis ta Esta du al, os vá ri os cír cu los e or ga ni za ções so ci a lis tas de vem vi gi ar e
di ri gir a ação eco nô mi ca do par ti do, pro pa gan do par ti cu lar men te en tre os
ope rá ri os das ci da des e do cam po o prin cí pio das li gas de re sis tên cia, se cun -
dan do as ini ci a ti vas e as de li be ra ções das di ver sas lo ca li da des, e em pe -
nhan do to dos os cír cu los e as or ga ni za ções em um vín cu lo de so li da ri e da de 
a fa vor da que les mo vi men tos, dos sis te mas que o par ti do deve em pre gar,
re co nhe ci dos e apro va dos pe las res pec ti vas or ga ni za ções, in for man do ao
Con se lho Ge ral, às Co mis sões Exe cu ti vas dos es ta dos e dos mu ni cí pi os
onde es ses mo vi men tos pos sam ma ni fes tar-se. 
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Tam bém se de ve rá es tu dar e, sen do ca bí vel, apo i ar as gre ves que 
ocor ram fora do par ti do ou por ope rá ri os que não es te jam agre mi a dos ao
par ti do, com o ob je ti vo de pro pa gan da. 

O par ti do re co nhe ce úte is à sua ação eco nô mi ca as agi ta ções para 
abo li ção de ta xas que so bre car re gam os gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de, a
re du ção a oito ho ras de tra ba lho, a pro te ção do tra ba lho das mu lhe res e dos 
me no res, como tam bém as vá ri as co o pe ra ções de con su mo e de tra ba lho,
que sem es co po de es pe cu la ção in di vi du al ti ve rem de sur gir nos vá ri os cen tros
e pu de rem ser vir como base de or ga ni za ção de clas se. 

To dos os cír cu los e or ga ni za ções so ci a lis tas são, pois, in te res sa dos
em agir na es fe ra das suas for ças para ins tru ir e dis ci pli nar os tra ba lha do res 
aqui imi gra dos, por que não ofen de os vín cu los de so li da ri e da de in ter na ci o na is,
que de vem ser a ban de i ra do par ti do. 

De ve rão tam bém cu i dar da cons ti tu i ção das câ ma ras do tra ba lho,
que são as mais ap tas a di ri gir os tra ba lha do res no me lhor em pre go de suas 
ap ti dões e que têm por fim ser vir de in ter me diá ri as en tre a ofer ta e a pro cu ra 
do tra ba lho e pa tro ci nar o in te res se dos tra ba lha do res em to das as con tin -
gên ci as da sua vida. 

Ação Po lí ti ca do Par ti do

O Con gres so: 
Con si de ran do que os po de res po lí ti cos não são ou tra co i sa mais

que a or ga ni za ção de clas se da bur gue sia, com os qua is ela sus ten ta a luta
con tra o pro le ta ri a do; 

Que en quan to os po de res po lí ti cos es ti ve rem nas mãos da bur -
gue sia, ne nhu ma for ma sé ria e subs tan ci al po de rá ser con se gui da em be ne -
fí cio dos tra ba lha do res; 

Que o par ti do, co e ren te men te com o seu pro gra ma, ao mes mo
tem po re co nhe ce en tre os ou tros me i os de luta a par ti ci pa ção nas lu tas ele i -
to ra is, 

De li be ra: 
Con vi dar to dos os so ci a lis tas a se alis ta rem nos re gis tros ele i to ra is,

e que, por isso, os es tran ge i ros – de i xan do o pre con ce i to pa trió ti co – con quis tem 
esse di re i to, na tu ra li zan do-se. 

Orga ni za ção do Par ti do

1º Fica cons ti tu í do o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro. 
Con si de ra-se como per ten cen te ao par ti do toda pes soa que ace i tar

o seu pro gra ma e o sus ten tar com as suas for ças. A ade são pode ser pes so al
ou co le ti va, ou seja le va da in di vi du al men te às or ga ni za ções lo ca is, ou seja
de cla ra da pe las as so ci a ções que que i ram in cor po rar-se ao par ti do, ace i tan do
seu pro gra ma e mé to dos de luta. 
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2º É de ver de to dos os com pa nhe i ros re si den tes em qua is quer
lo ca li da des re u ni rem-se – seja qual for o seu nú me ro – em gru pos, cír cu los
ou clu bes que se tor nem cen tros de pro pa gan da da idéia so ci a lis ta. 

3º To das as or ga ni za ções ade ren tes ao Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro
de vem no me ar um se cre tá rio cor res pon den te, pes soa de con fi an ça, que sir va,
a bem di zer, de tra ço-de-união en tre as re fe ri das or ga ni za ções e o con se lho
ge ral. 

4º As or ga ni za ções ade ren tes ao par ti do têm com ple ta au to no mia
para de ci dir tudo o que for con cer nen te à sua vida in ter na, com a con di ção
de não ado ta rem me di das em con tra di ção com os prin cí pi os so ci a lis tas e as
de li be ra ções dos con gres sos, por que a ade são ao par ti do sig ni fi ca o em pe nho
de agir de co mum acor do em tudo o que con cer ne ao pro gra ma, usan do
para isso dos mé to dos ado ta dos nos con gres sos an te ri o res. 

O com pa nhe i ro ou a so ci e da de que de i xar de obe de cer às de ter -
mi na ções ex pos tas será - de po is de ad ver tên cia re ser va da e no caso de re in -
ci dir – ex clu í do do par ti do. 

5º Onde for pos sí vel, e quan do seja opor tu no, as or ga ni za ções
po de rão re u nir-se em fe de ra ções mu ni ci pa is, re gi o na is e es ta du a is, or ga ni -
zan do con gres sos es pe ci a is, que es ta be le ce rão os pró pri os re gu la men tos. As 
de li be ra ções dos con gres sos mu ni ci pa is, re gi o na is ou es ta du a is não vin cu lam
se não no mu ni cí pio, na re gião ou no es ta do as or ga ni za ções que ne les to ma rem
par te; em caso al gum, po rém, es sas de li be ra ções po de rão le sar as que já te nham 
sido vo ta das em pre ce den tes con gres sos con gê ne res. 

6º O par ti do tem um ór gão de li be ra ti vo, o Con gres so Ge ral, que
cons ti tui a mais alta re pre sen ta ção das co le ti vi da des ade ren tes. 

Po dem to mar par te no Con gres so Ge ral: 
a) os gru pos, cír cu los ou clu bes so ci a lis tas já cons ti tu í dos um

mês an tes da data de con vo ca ção do Con gres so e que se achem com as
res pec ti vas con tri bu i ções em dia. 

Qu al quer or ga ni za ção tem o di re i to de se fa zer re pre sen tar no
Con gres so, en vi an do um de le ga do com voto de li be ra ti vo por 50 só ci os ou
fra ção de 50. 

b) os mem bros do Con se lho Ge ral. 
Po de rão tam bém to mar par te os so ci a lis tas do mi ci li a dos em lo ca li -

da des onde não exis tam or ga ni za ções; es ses, po rém, te rão voto me ra men te
con sul ti vo. 

Um re gu la men to de ter mi na rá as for ma li da des do Con gres so,
que po de rá ser con vo ca do ou por ini ci a ti va do Con se lho Ge ral ou por 10%
das or ga ni za ções ins cri tas no par ti do. 

7º Além do Con gres so – ór gão de li be ra ti vo –, o par ti do tem
tam bém um ór gão exe cu ti vo no Con se lho Ge ral. Este con se lho será no me a do 
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em vo ta ção se cre ta do Con gres so, re si di rá em São Pa u lo e fi ca rá as sim
com pos to: 

a) três mem bros para a Co mis são Exe cu ti va; 
b) dois mem bros para a Co mis são de Orga ni za ção Eco nô mi ca; 
c) dois para a Co mis são de Orga ni za ção Po lí ti ca. 
8º A Co mis são Exe cu ti va com põe-se: 
a) de um te sou re i ro; 
b) de dois se cre tá ri os, que fun ci o na rão al ter na ti va men te, con for me

o mo dus agen di ado ta do de co mum acor do. 
9º São atri bu i ções da Co mis são Exe cu ti va: 
a) re gis trar as ade sões ao par ti do; 
b) re co lher as quo tas de con tri bu i ção e ad mi nis trar a ca i xa cen tral; 
c) man ter cor res pon dên cia com os cír cu los e pes so as ade ren tes; 
d) pro cu rar pôr em prá ti ca as de li be ra ções das Co mis sões de

Orga ni za ção Eco nô mi ca e Po lí ti ca; 
e) cu i dar da pro pa gan da dos prin cí pi os so ci a lis tas, já com a or ga ni -

za ção de me e tings, con fe rên ci as etc. 
10º À Co mis são de Orga ni za ção Po lí ti ca e à Co mis são de Orga ni -

za ção Eco nô mi ca com pe te mais es pe ci fi ca men te es tu dar os me i os de de sen -
vol vi men to das or ga ni za ções para as qua is fo ram ins ti tu í das. 

11º O Con se lho Ge ral, com pos to das três su pra di tas co mis sões,
obe di en te aos prin cí pi os e ba ses do par ti do e às de li be ra ções do Con gres so: 

a) re pre sen ta rá o par ti do; 
b) re sol ve rá, em úl ti ma ins tân cia, as con tro vér si as re la ti vas à

or ga ni za ção e à ação do par ti do, em ge ral; 
c) tra ta rá dos tra ba lhos pre pa ra tó ri os do Con gres so; 
d) re ce be rá anu al men te o re la tó rio da ação mo ral e ad mi nis tra ti va

da Co mis são Exe cu ti va, fi can do in ves ti da de fun ções per ma nen tes de sin di -
cân cia so bre esta; 

e) ado ta rá, em ca sos ex tra or di ná ri os e ur gen tes, pro vi dên ci as
ne ces sá ri as à vida e à fun ção do par ti do, dan do dis so con ta ao Con gres so
se guin te. 

O Con se lho Ge ral pode tem po ra ri a men te de le gar al gu mas das
suas fun ções à Co mis são Exe cu ti va. 

So bre as pro vi dên ci as de or dem ge ral que o Con se lho seja obri ga do
a to mar, deve, an tes de tudo, con sul tar, por meio do re fe ren dum, as or ga ni -
za ções do par ti do sem pre que seja pos sí vel. 

12º Ha ve rá tam bém uma co mis são pro vi só ria, in de pen den te do
Con se lho Ge ral, in cum bi da de es tu dar e apre sen tar no pró xi mo Con gres so
as ba ses do pro gra ma mí ni mo. 
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Ca i xa do Par ti do

13º As ren das da ca i xa cen tral do par ti do são cons ti tu í das: 
a) por uma taxa de 3$000 por ano, que cada ade ren te pa ga rá por

in ter mé dio da as so ci a ção à qual per ten ce, ou in di vi du al men te e di re ta men te,
se no lu gar onde re si de não exis tem or ga ni za ções so ci a lis tas. Esta taxa
po de rá ser paga em quo tas bi mes tra is de 500 réis, para ma i or co mo di da de
dos ade ren tes; 

b) da ven da de se nhas pes so a is de re co nhe ci men to ou tí tu los de
as so ci a do ao par ti do, que se rão dis tri bu í das ao pre ço que o Con se lho Ge ral
es ta be le cer; 

c) das subs cri ções vo lun tá ri as. 
14º To das as as so ci a ções ade ren tes de vem en vi ar ao Con se lho

Ge ral uma de cla ra ção com o nú me ro dos só ci os ins cri tos e os no mes dos
com po nen tes da di re to ria. Cada dois me ses se rão tam bém no ti fi ca das ao
mes mo Con se lho as va ri a ções que se ve ri fi ca rem nas as so ci a ções; 

15º Além da taxa ge ral de 3$000 anu a is, os ade ren tes que ocu pem
uma po si ção so ci al eco no mi ca men te ele va da de ve rão sub ven ci o nar a ca i xa
cen tral com uma quan tia, cuja de ter mi na ção é de i xa da à sua cons ciên cia,
em con for mi da de com as suas for ças; 

16º As ren das da ca i xa cen tral ser vem: 
a) para pu bli car ou sub ven ci o nar um ór gão ofi ci al do par ti do na

im pren sa; 
b) para as des pe sas de re pre sen ta ção, pro pa gan da e ad mi nis tra ção;
c) para aju dar as ví ti mas de per se gui ções mo ti va das pela pro pa -

gan da so ci a lis ta. 
17º Cada seis me ses, o Con se lho Ge ral dará, no ór gão ofi ci al, o

ba lan ce te das en tra das e das des pe sas, apre sen tan do o ba lan ço ge ral da sua
ges tão aos con gres sos na ci o na is. 

Cor po ra ções que se fi ze ram re pre sen tar no Se gun do Con gres so
So ci a lis ta Bra si le i ro, ce le bra do em São Pa u lo, nos dias 28 de maio a 1º de ju nho 
de 1902. 

– Esta do do Pará: 
Par ti do de Artis tas e Ope rá ri os de Be lém, Pará: drs. Sil vé rio Fon tes

e Ascen di no Reis. 
– Esta do da Pa ra í ba do Nor te (sic): 
So ci e da de Artis tas Me câ ni cos e Li be ra is da Pa ra í ba: Lou ren ço

Go mes, dr. Te i xe i ra da Sil va, dr. F. Pa ra nhos. 
– Esta do de Per nam bu co: 
Cen tro Pro te tor dos Ope rá ri os do Re ci fe: Estê vão Estre la, d.

Mi co la, Jú lio Ra mos. 
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– Esta do de Ser gi pe: 
Indi vi du al men te: dr. Ascen di no Reis. 
– Esta do da Ba hia: 
Cen tro So ci a lis ta da Ba hia: Este vam Estre la. 
União Ope rá ria da Ba hia: Lud ge ro de Sou sa. 
– Esta do de Mi nas Ge ra is: 
Cír cu lo So ci a lis ta Edmun do de Ami cis, de Belo Ho ri zon te: Alci -

bía de Ber to lo ti. 
Gru po So ci a lis ta de Po ços de Cal das: B. Beli. 
Gru po So ci a lis ta de São Pa u lo de Mu ri aé: Alces te de Ambris. 
– Esta do do Pa ra ná: 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal de Pon ta Gros sa: Na po le on

Ama do. 
– Esta do do Rio Gran de do Sul: 
Clu be So ci a lis ta do Rio Gran de: R. Gu e des Cou ti nho e Ber nar di no

Fer raz. 
União Ope rá ria do Rio Gran de: R. Gu e des Cou ti nho. 
– Esta do de São Pa u lo: 
Gru po So ci a lis ta Fe mi ni no de Ri be i rão Pre to: Rina Ran ze ni go. 
Cír cu lo So ci a lis ta de Jar di nó po lis: Alces te de Ambris. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Avan ti!”, de São Pa u lo: Lo ren zo Mo na co e

Sal va to re Sa pia. 
Gru po So ci a lis ta de Ba ta ta is: Alci bía de Ba te li. 
So zi a lis tis cher Le se zir kel, de São Pa u lo: Ri car do Men ge. 
Gru po So ci a lis ta de Casa Bran ca: Ri car do del Fra te. 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal de Cam pi nas: Fre de ri co Spi cac ci

e Gi o van ni Ti ro ni. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Pri mo Mag gio”, do Brás: Gi u sep pe Ge ru ti. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Avve ni re”, de Ara ra qua ra: Bar to lo Scar mag nan.
Cír cu lo So ci a lis ta “Le o ne Tols toi”, de Mo co ca: Adolp ho d’Alberton.
Allge me i ner Arbe i ter ve re in, de São Pa u lo: Pe dro Kö nen. 
Cír cu lo So ci a lis ta da Bela Vis ta: Ce sa re Gol fa rel li. 
Cír cu lo So ci a lis ta de Cra vi nhos: Lam ber to Ra men zo ni. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Enri co Fer ri”, do Cam bu ci: Dan te Ra men zo ni, 

Zam bo ni Pa o lo e Fran ces chi ni Qu ar to. 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal “Fran ça e Sil va”, de Jun di aí: Emí lio

Sac che to e Este ban Gi rau. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Azi o ne e La vo ro”, de Bo tu ca tu: O. O. Ro mi ti. 
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Cír cu lo So ci a lis ta “Andrea Cos ta”, do Bom Re ti ro: Lu i gi Far ra ce. 
Cír cu lo So ci a lis ta “Karl Marx”, de Jaú: Etro re Tom ma si ni. 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal, da Lapa: Ânge lo Ga e ta. 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal, de Olhos-d’Água, de Ri be i rão zi nho:

Ca mi lo Ama dio. 
Cír cu lo de Estu dos So ci a is de São Ro que: Fran ces co Luc ci ni. 
Cír cu lo So ci a lis ta Inter na ci o nal, de Ri be i rão Pre to: Andrea Ippo li to.
Agru pa ción So ci a lis ta Espa ño la, de São Pa u lo: Va len tin Di e go e

José Mur cia. 
Cír cu lo So ci a lis ta de Dou ra do: Gi u sep pe Vec chi a ti. 
Cír cu lo So ci a lis ta do Rio Cla ro: dr. Can tí dio Bre tas. 
Ende re ço para a cor res pon dên cia do Par ti do: 
Rua São Ben to, 67 
Ca i xa Pos tal: 182 
Ende re ço te le grá fi co: MARX 
Li vros mais re co men dá ve is para o es tu do do so ci a lis mo ci en tí fi co: 
Karl Marx – Le Ca pi tal; Le Ma ni fes te Com mu nis te. 
Be no it Ma lou – Le So ci a lis me Inté gral; Pré cis du So ci a lis me. 
Ga bri el De vil le – Prin ci pes du So ci a lis me Ci en ti fi que. 
Fred. Engels – So ci a lis me Uto pi que et So ci a lis me Ci en ti fi que. 
Aug. Be bel – La Fem me. 
J. Ja urès – His to i re du So ci a lis me. 
Enri co Fer ri – Il So ci a lis mo e la Sci en za Po si ti va. 
Dr. Ma ga lhães Lima – O So ci a lis mo na Eu ro pa; O Li vro da Paz. 
Émi le La ve le ye – Le So ci a lis me Con tem po ra in. 

Extra í do de O Esta do de S. Pa u lo. 28 de agos to de 1902.
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137
GUERRA DE CANUDOS
137.1 – PRÉDICAS E DISCURSOS DE 

ANTÔNIO CONSELHEIRO (1895)

SOBRE A REPÚBLICA

A Com pa nhia de Je sus – O ca sa men to ci vil – 
A fa mí lia im pe ri al – A li ber ta ção dos es cra vos.

Ago ra te nho de fa lar-vos de um as sun to que tem sido o as som bro e o 
aba lo dos fiéis, de um as sun to que só a in cre du li da de do ho mem
oca si o na ria se me lhan te acon te ci men to: a Re pú bli ca, que é in con -

tes ta vel men te um gran de mal para o Bra sil que era ou tro ra tão bela a sua
es tre la. Hoje po rém foge toda a se gu ran ça, por que um novo go ver no aca ba
de ter o seu in ven to e do seu em pre go se lan ça mão como meio mais efi -
caz e pron to para o ex ter mí nio da re li gião. Admi ro o pro ce di men to da que -
les que têm con cor ri do com o seu voto para re a li zar-se a Re pú bli ca, cuja
idéia tem bar ba ra men te opri mi do a igre ja e os fiéis: che gan do a in cre du li -
da de a pon to de pro i bir até a Com pa nhia de Je sus; quem pois não pas ma à
vis ta de tão de gra dan te pro ce di men to? Quem di ria que hou ves se ho mens 
que par ti lhas sem de se me lhan te idéia. A Re pú bli ca é o lu dí brio da ti ra nia
para os fiéis. Não se pode qua li fi car o pro ce di men to da que les que têm con -
cor ri do para que a re pú bli ca pro du za tão hor ro ro so efe i to!! Ho mens que
olham por um pris ma, quan do de vi am im pug nar ge ne ro sa men te a Re pú -
bli ca, dan do as sim a bri lhan te pro va de re li gião. De mons tra do, como se
acha, que a Re pú bli ca quer aca bar com ao re li gião, esta obra-pri ma de
Deus que há de ze no ve sé cu los exis te e há de per ma ne cer até o fim do mun do;
por que Deus pro te ge a sua obra: ela tem atra ves sa do no meio das per se gui -
ções; mas sem pre tri un fan do da im pi e da de. Por mais ig no ran te que seja o



ho mem, co nhe ce que é im po ten te o po der hu ma no para aca bar com a obra
de Deus. Con si de rem, por tan to es sas ver da des que de vem con ven cer àque -
le que con ce beu a idéia da Re pú bli ca, que é im po ten te o po der hu ma no
para aca bar com a re li gião. O pre si den te da Re pú bli ca, po rém, mo vi do pela
in cre du li da de que tem atra í do por Deus; tan ta in jus ti ça os ca tó li cos con tem -
plam amar gu ra dos. Oh! Ho mem in cré du lo, quan to pesa a tua in cre du li da de
di an te de Deus! e, para fazê-la mais pa ten te ve jam o que diz Nos so Se nhor
Je sus Cris to (Mat., cap. 16, v.16.). O que crê e for ba ti za do será sal vo, o que
po rém não crê será con de na do. Pa re ce-me que há ho mens que olham in di -
fe ren te men te es tas ver da des; ti rem o véu dos olhos, pe ne tran do-se do pro -
fun do ar re pen di men to de ter des con cor ri do para con su mar a obra da ini -
qüi da de, que al guém de se ja le var a efe i to so bre o tí tu lo Re pú bli ca. Todo
po der le gí ti mo é ema na ção da Oni po tên cia eter na de Deus e está su je i to a
uma re gra di vi na, tan to na or dem tem po ral como na es pi ri tu al, de sor te
que, obe de cen do ao pon tí fi ce, ao prín ci pe, ao pai, a quem é re al men te
mi nis tro Deus para o bem, a Deus só obe de ce mos. Fe liz aque le que com -
pre en de esta ce les ti al dou tri na, li vre da es cra vi dão do erro e das pa i xões,
dó cil à voz de Deus e da cons ciên cia, goza da ver da de i ra li ber da de de
Deus. É evi den te que a Re pú bli ca per ma ne ce so bre um prín ci pe fal so e dele 
não se pode ti rar con se qüên cia le gí ti ma: sus ten tar o con trá rio se ria ab sur do, 
es pan to so e sin gu la rís si mo; por que, ain da que ela trou xes se o bem para o
país, por si é má, por que vai de en con tro à von ta de de Deus, com ma ni fes ta
ofen sa de sua di vi na lei. Como po dem con ci li ar-se a lei di vi na e as hu ma nas,
ti ran do o di re i to de quem tem para dar a quem não tem? Quem não sabe
que o dig no prín ci pe o se nhor Dom Pe dro 3º tem o po der le gi ti ma men te
cons ti tu í do por Deus para go ver nar o Bra sil? Quem não sabe que o seu
dig no avô o se nhor Dom Pe dro II, de sa u do sa me mó ria, não obs tan te ter
sido ví ti ma de uma tra i ção a pon to de ser lan ça do fora do seu go ver no,
re ce ben do tão pe sa do gol pe, que pre va le ce o seu di re i to e, con se qüen te men te,
só sua real fa mí lia tem po der para go ver nar o Bra sil? Ne gar es tas ver da des
se ria o mes mo que di zer que a au ro ra não veio des co brir um novo dia. O
sos se go de um povo con sis te em fa zer a von ta de de Deus e para ob ter-se a
sua gló ria é in dis pen sá vel que se faça a sua a sua di vi na von ta de. Cor ro bo -
ra-se me lhor esta ver da de pelo que diz Nos so Se nhor Je sus Cris to (Mat.,
cap. 7, v. 21). Nem todo o que me diz: Se nhor, Se nhor, en tra rá no re i no dos 
céus; mas sim o que faz a von ta de de meu pai que está nos céus; esse en tra rá
no re i no dos céus. Nos so Se nhor Je sus Cris to de i xou-nos o exem plo des ta
ver da de, quan do o anjo apre sen tou o cá li ce, no fun do do qual es ta va a sua
mor te; Ele di ri giu esta ora ção: meu Pai, se e pos sí vel, pas se de mim este
cá li ce; to da via não se faça a mi nha von ta de, mas sim a tua (Mat., cap. 26, v.
39). Entre tan to, Ele era ino cen te, não ti nha ne ces si da de de so frer ul tra jes no
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seu ma i or grau, como diz san to To más, e uma mor te a mais amar ga e do lo -
ro sa que po dia dar-se aos ho mens, pois que o Sal va dor mor reu na cruz sem 
o mais pe que no alí vio, como diz são Lou ren ço Jus ti ni a no. É ne ces sá rio que
se so bra para ob ter a ver da de i ra fe li ci da de, que é a gló ria de Deus. é ne ces -
sá rio que se sus ten te a fé da sua igre ja. É ne ces sá rio en fim que se faça a sua
di vi na von ta de, com ba ten do o de mô nio que quer aca bar com a fé da igre ja.
A re li gião san ti fi ca tudo e não des trói co i sa al gu ma, ex ce to o pe ca do. Da qui 
se vê que o ca sa men to ci vil oca si o na a nu li da de do ca sa men to, con for me
man da a san ta ma dre igre ja de Roma, con tra a dis po si ção mais cla ra do seu
en si no (sem pre be nig na, sem pre ca ri do sa e sá bia no seu en si no) vêm os
ho mens ao co nhe ci men to de toda a ver da de para me lhor se apro ve i ta rem
no ser vi ço de Deus. Per su a di do que a un ção que res pi ra nes te en si no, e ser
ele di ta do e en si na do pelo fun da dor da igre ja, que é Nos so Se nhor Je sus
Cris to, ver da de i ra lei da sa be do ria, fon te de toda a san ti da de e per fe i ção, o
que tudo fez para a sal va ção dos ho mens. Qu an do Deus au to ri zou com a
sua pre sen ça o pri me i ro es ta do que hou ve de ca sa do no mun do, foi para nos
mos trar as gran des ex ce lên ci as e per fe i ção que nele se en cer ram e as obri ga -
ções que os ca sa dos têm de vi ver con for me os pre ce i tos di vi nos unin do-se
am bos numa só von ta de, fun dan do-se nela mui di ver sas e co pi o sas vir tu des, 
mos tran do-se mui agra de ci do a um Se nhor que tan to os hon rou com a sua
pre sen ça e tan to os ali men ta e fa vo re ce com a sua Pro vi dên cia e mi se ri cór -
dia. Por que é o ca sa men to (como to dos sa bem) um con tra to de duas von ta -
des li ga das com o amor que Deus lhes co mu ni ca, jus ti fi ca dos com a gra ça
que lhes deu Nos so Se nhor Je sus Cris to e au to ri za da com a ce ri mô nia que
lhes jun tou a san ta ma dre igre ja, que este é o efe i to de um ver da de i ro des -
po só rio: unir duas al mas em um cor po: po rém im por tam obri ga ções dos
pre ce i tos di vi nos, que de vem guar dar em pri me i ro lu gar e mu i to à ris ca:
to dos os ca sos têm obri ga ção de vi ver per fe i ta men te no seu es ta do, sem
em bar go de qual quer en car go ou des gos to. Em ra zão dos res pe i tos hu ma -
nos, são ne ces sá ri as mu i tas cir cuns tân ci as para se guar dar este per fe i to
es ta do, tan to para se gu ran ça da hon ra e des can so da vida. Estas ver da des
de mons tram que o ca sa men to é pu ra men te da com pe tên cia da san ta igre ja,
que só seus mi nis tros têm po der para ce le brá-lo; não pode por tan to o po der 
tem po ral de for ma al gu ma in ter vir nes te ca sa men to, cujo ma tri mô nio na lei 
da gra ça Nos so Se nhor Je sus Cris to o ele vou à dig ni da de de sa cra men to,
fi gu ran do nele a sua união com a san ta igre ja, como diz São Pa u lo. Assim,
pois, é pru den te e jus to que os pais de fa mí lia não obe de çam à lei da gra ça
Nos so Se nhor Je sus Cris to o ele vou à dig ni da de de sa cra men to, fi gu ran do
nele a sua união com a san ta Igre ja, como diz são Pa u lo. Assim, pois, é pru -
den te e jus to que os pais de fa mí lia não obe de çam à lei do ca sa men to ci vil,
evi tan do a gra vís si ma ofen sa em ma té ria re li gi o sa que toca di re ta men te a 
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cons ciên cia e a alma. Quem não se co mo ve, que não sen te es tre me cer-se,
ou vin do esta ver da de? O pai de fa mí lia, po rém, que obe de ci do à lei do ca sa -
men to ci vil, se não nota esta co mo ção bem pró pria da na tu re za hu ma na:
nes se co ra ção não en tra a ter nu ra nem a com pa i xão. Con si de rem a gra vís si ma
ofen sa que ten des para com Deus, se obe de cer des a se me lhan te lei. Como
pode do mi nar em vós a fé tão pre ci o sa di an te de Deus, se obe de cer des a
se me lhan te lei? Como pode con ci li ar-se o afe to que de ve is às vos sas fi lhas, 
en tre gan do-as ao pe ca do pro ve ni en te de tal lei? Ple na men te cer to de que,
se co me ter des tal pro ce di men to, ten des ne ga do a fé: que peso enor me não
de ve is sen tir na vos sa cons ciên cia e alma como jóia pre ci o sa di an te de
Deus? Para que a ter nu ra des ta ver da de do mi ne no vos so co ra ção é pre ci so
sus ten tar a fé. O ca sa men to ci vil é in con tes ta vel men te nulo, oca si o na o
pe ca do do es cân da lo, que se gun do diz o Evan ge lho Deus não usa rá de sua
mi se ri cór dia quan do dá oca sião ao es cân da lo. Nos so Se nhor Je sus Cris to,
fa lan do de se me lhan te pro ce di men to, la men tou a sor te da que le que co me te 
es cân da lo; me lhor fora ser lan ça do com uma pe dra ao pes co ço no fun do do
mar do que dar oca sião ao es cân da lo. Bem po dem ava li ar quan to pesa di an te
de Deus aque le que co me te tão abo mi ná vel pro ce di men to. Sem afe i ção le gí -
ti ma e na tu ral que de vem ter a vos sas fa mí li as, cha ma a vos sa aten ção nes ta 
qua dra que va mos atra ves san do, que a cor rup ção vai in va din do, ter rí vel
efe i to que pro duz a in cre du li da de. É nes sa cri se que mais se au men tam as
vos sas obri ga ções como guar das de vos sas fa mí li as; como se nes te mo men to
hou ves se uma voz di zen do: sus ten tai ó pai de fa mí lia a mo ra li da de de vos sas
fa mí li as. Fi gu rei esta com pa ra ção como in cen ti vo para ma i or luz e in te li -
gên cia do fiel de sem pe nho dos vos so de ve res para com vos sas fa mí li as,
sem em bar go de qual quer so fri men to. São Pa u lo es cre via que Je sus Cris to
quis mor rer con su mi do de do res para ob ter o pa ra í so a to dos os pe ca do res
ar re pen di dos e re so lu tos a cor ri gir-se. Pelo que, acres cen ta o após to lo: Va mos
com co ra gem com ba ter os nos sos ini mi gos com os olhos fi xos em Je sus
Cris to, que pe los me re ci men tos da sua pa i xão nos ofe re ce a vi tó ria e a co roa,.
Quem à vis ta des tas ver da des será tão fal to de fé que não sin ta pe ne trar-se
de jú bi lo para sus ten tá-la ain da que so gra os ma i o res tra ba lhos? Onde está
a vos sa fé? Não ten des pa ciên cia para es pe rar a pro mes sa que o que o ado -
rá vel Je sus faz a São Pe dro, di zen do: tu é Pe dro e so bre esta pe dra edi fi ca rei 
a mi nha igre ja e as por tas do in fer no não pre va le ce rão con tra ela (Mat., cap. 
16, v. 18). Afir mo-vos, pe ne tra do da mais ín ti ma cer te za, que o Se nhor Je sus 
é Todo-Po de ro so e fiel para cum prir a sua pro mes sa. É erro de aque le que
diz que a fa mí lia real não há nada de ab so lu to nes te mun do, por que tudo
está su je i to à san tís si ma Pro vi dên cia de Deus, que dis si pa o pla no dos
ho mens e con fun de do modo que quer, sem mo ver-se do seu tro no. A
Re pú bli ca há de cair por ter ra para con fu são da que le que con ce beu tão hor -
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ro ro sa idéia. Con ven çam-se, re pu bli ca nos, que não hão de tri un far por que a 
sua ca u sa é fi lha da in cre du li da de, que a cada mo vi men to, a cada pas so
está su je i ta a so frer o cas ti go de tão hor ro ro so pro ce di men to. Para pro va
des tas ver da des ve jam o que su ce deu aos ha bi tan tes de Je ru sa lém, que
fe cha ram os olhos e nem co nhe ce ram o que lhes ha via de su ce der mo vi dos
pela in cre du li da de, não obs tan te se rem ad ver ti dos por Nos so Se nhor Je sus
Cris to que, olhan do para aque la ci da de, cho rou a des tru i ção dela e des gra ça
do seu povo, di zen do – Ah! se ao me nos nes te dia que ago ra te foi dado
co nhe ces se o que te pode tra zer a paz, mas por ora tudo isto está en co ber to
aos teus olhos (Luc., cap. 19, v. 42). Dá a Deus o que é de Deus, dá a Cé sar o 
que é de Cé sar. Mas este su bli me sen ti men to não do mi na no co ra ção do
pre si den te da Re pú bli ca, que a seu ta lan te quer go ver nar o Bra sil. Cre io,
nu tro a es pe ran ça que mais cedo ou mais tar de há de tri un far o seu di re i to,
por que Deus fará de vi da Jus ti ça, e nes sa oca sião virá a paz para aque les
que ge ne ro sa men te têm im pug na do a Re pú bli ca. É pre ci so, po rém, que não 
de i xe no si lên cio a ori gem do ódio que ten des à fa mí lia real, por que sua
al te za a se nho ra Dona Isa bel li ber tou a es cra vi dão, que não fez mais do que 
cum prir a or dem do céu; por que era che ga do o tem po mar ca do por Deus para 
li ber tar esse povo de se me lhan te es ta do, o mais de gra dan te a que po dia ver
re du zi do o ente hu ma no; a for ça mo ral (que tan to a orna) com que ela
pro ce deu à sa tis fa ção da von ta de di vi na cons ti tui a con fi an ça que tem em
Deus para li ber tar esse povo, não era mo ti vo su fi ci en te par soar o bra do da
in dig na ção que ar ran cou o ódio da ma i or par te da que les a quem esse povo
es ta va su je i to. Mas os ho mens não pe ne tram a ins pi ra ção di vi na que mo veu
o co ra ção da dig na e vir tu o sa prin ce sa para dar se me lhan te pas so; não obs -
tan te ela dis por do seu po der, to da via era de su por que me di ta ria, an tes de o
pôr em exe cu ção, da dig na e vir tu o sa prin ce sa para dar se me lhan te pas so;
não obs tan te ela dis por do seu po der, to da via era de su por que me di ta ria,
an tes de o pôr em exe cu ção, acer ca da per se gui ção que ha via de so frer,
tan to as sim que na no i te que ti nha de as si nar o de cre to da li ber da de, um dos 
mi nis tros lhe dis se: Sua Alte za as si na o de cre to da li ber da de, olhe a Re pú bli ca
como uma ame a ça; ao que ela não liga a mí ni ma im por tân cia, as si nan do o
de cre to com aque la dis po si ção que tan to a ca rac te ri za. A sua dis po si ção,
po rém, é pro va que ates ta do mun do mais sig ni fi ca ti vo que era von ta de de 
Deus que li ber tas se esse povo. Os ho mens fi ca ram as som bra dos com tão
belo acon te ci men to, por que já sen ti am o bra ço que sus ten ta va o seu tra ba -
lho, don de for ma vam o seu te sou ro, cor res pon den do com in gra ti dão e
in sen si bi li da de ao tra ba lho que des se povo re ce bi am. Qu an tos mor ri am
de ba i xo dos aço i tes por al gu mas fal tas que co me ti am; al guns qua se nus,
opri mi dos da fome e de pe sa do tra ba lho. E que di rei eu da que les que não
le va vam com pa ciên cia tan ta cru el da de e no fu ror ou ex ces so de sua in fe liz 
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es tre la se ma ta vam? Che gou en fim o dia em que Deus ti nha de pôr ter mo a
tan ta cru el da de, mo vi do de com pa i xão a fa vor de seu povo e or de na para
que se li ber te de tão pe no sa es cra vi dão.

Des pe di da

Pra za aos céus que abun dan tes fru tos pro du zam os con se lhos
que ten des ou vi do; que ven tu ra para vós se as sim o pra ti car des; po de is
en tre tan to es tar cer tos de que a paz de Nos so Se nhor Je sus Cris to, nos sa luz 
for ça, per ma ne ce rá em vos so es pí ri to: Ele vos de fen de rá das mi sé ri as des te
mun do; um dia al can ça re is o prê mio que o Se nhor tem pre pa ra do (se con -
ver ter des sin ce ra men te para Ele) que é a gló ria eter na. Como não fi ca rei
ple na men te sa tis fe i to sa ben do da vos sa con ver são, por mim tão ar den te men te
de se ja da. Ou tra co i sa, po rém, não é de es pe rar de vós à vis ta do fer vor e
ani ma ção com que ten des con cor ri do para ou vir des a pa la vra de Deus, o
que é uma pro va que ates ta o vos so zelo re li gi o so. Antes de fa zer-vos a
mi nha des pe di da, peço-vos per dão se nos con se lhos vos te nho ofen di do.
Con quan to em al gu mas oca siões pro fe ris se pa la vras ex ces si va men te rí gi das,
com ba ten do a mal di ta Re pú bli ca, re pre en den do os ví ci os e mo ven do o
co ra ção ao san to te mor e amor de Deus, to da via não con ce bem que eu nu tris se
o mí ni mo de se jo de ma cu lar a vos sa re pu ta ção. Sim, o de se jo que te nho da
vos sa sal va ção (que fala mais alto do que tudo quan to eu pu des se aqui
de du zir) me for çou a pro ce der da que la ma ne i ra. Se po rém se acham res sen -
ti dos de mim peço-vos que me per do e is pelo amor de Deus. é che ga do o
mo men to para me des pe dir de vós; que pena, que sen ti men to tão vivo oca -
si o na esta des pe di da em mi nha alma, à vis ta do modo be né vo lo, ge ne ro so e 
ca ri do so com que me ten des tra ta do, pe nho ran do-me as sim bas tan te men te!
Ade us povo, ade us aves, ade us ár vo res, ade us cam pos, ace i tai a mi nha
des pe di da, que bem de mons tra as gra tas re cor da ções que levo de vós, que
ja ma is se apa ga rão da lem bran ça des te pe re gri no, que as pi ra an si o sa men te
a vos sa sal va ção e o bem da igre ja. Pra za aos céus que tão ar den te de se jo
seja cor res pon di do com aque la con ver são sin ce ra que tan to deve ca ti var o
vos so afe to.

Extra í do de NOGUEIRA, Ata li ba. Antô nio Con se lhe i ro e Ca nu dos – Re vi são His tó ri ca. São Pa u lo.
Com pa nhia Edi to ra Na ci o nal. 1898. Págs. 175–182.
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137.2 – RELATÓRIO APRESENTADO AO ARCEBISPO DA
BAHIA SOBRE ANTÔNIO CONSELHEIRO, PELO FRADE

CAPUCHINHO JOÃO EVANGELISTA DE 
MONTE MARCIANO (1895)

Exmo. e Rev mo. sr. – Não ig no ra V. Excia. Rev ma. que o Exmo. sr.
ar ce bis po, nas vés pe ras da sua vi a gem para a vi si ta ad li mi na apos to -
lo rum, con fi ou-me a ár dua mis são de ir ao po vo a do dos Ca nu dos,

fre gue sia do Cum be, onde se es ta be le ceu o in di ví duo co nhe ci do vul gar -
men te por Antô nio Con se lhe i ro, a fim de pro cu rar, pela pre ga ção da ver da de 
evan gé li ca, e, ape lan do para os sen ti men tos da fé ca tó li ca, que esse in di ví duo
diz pro fes sar, cha má-lo e a seu in fe li zes as se clas aos de ve res de ca tó li cos e
de ci da dãos, que de tudo es que ce ram e vi o lam ha bi tu al men te com as prá ti cas
as mais ex tra va gan tes e con de ná ve is, ofen den do a re li gião e per tur ban do a
or dem pú bli ca. Com pre en den do bem as gra ves di fi cul da des da ta re fa, ace i tei-a, 
como fi lho da obe diên cia e con fi a do só na mi se ri cór dia e no po der in fi ni to
da que la que, para fa zer o bem, ser ve-se dos mais fra cos e hu mil des ins tru -
men tos, e não ces sa de que rer que os mais in ve te ra dos pe ca do res se con ver -
tam e se sal vem.

Mu ni do, en tão, de fa cul da des e po de res es pe ci a is, se gui acom pa -
nha do de um ou tro re li gi o so, frei Ca e ta no de São Léo; e, hoje de sem pe nha da,
como nos foi pos sí vel a in cum bên cia re ce bi da, ve nho re la tar mi nu ci o sa -
men te a V. Excia. Rev ma. o que ob ser va mos e qual o re sul ta do dos nos sos
es for ços, em par te frus tra dos, para que te nha V. Excia. Rev ma. ciên ci as de
tudo, e pro vi den cie como for con ve ni en te, na qua li da de de go ver na dor do
ar ce bis pa do.

Prin ci pi a rei por di zer que, par tin do a 26 de abril, só a 13 de maio 
con se gui mos en trar no po vo a do dos Ca nu dos, ape sar do nos so em pe nho
em trans por tar-nos o mais de pres sa pos sí vel. As di fi cul da des em ob ter
con du ções e en con trar aga sa lho nas es tra das, e gui as co nhe ce do res do
ca mi nho, re tar da ram a vi a gem, fo çan do-nos a uma de mo ra de mu i tos dias
no Cum be, que ain da fica a 28 lé guas dos Ca nu dos.



Ain da tão dis tan tes, já de pa rá va mos os pre nún ci os da in su bor di -
na ção e anar quia de que ía mos ser tes te mu nhas, e que se fa zem sen tir por
mu i tas lé guas em der re dor do re fe ri do po vo a do.

Três lé guas an tes de che gar ao Cum be avis ta mos um nu me ro so
gru po de ho mens, mu lhe res e me ni nos qua se nus, aglo me ra dos em tor no
de fo gue i ras, e, acer can do-nos de les, os sa u da mos, per gun tan do-lhe eu se
era aque la a esta que con du zia ao Cum be.

Seu pri me i ro mo vi men to foi lan çar mão de es pin gar das e fac ções 
que ti nham de lado, e jun ta ram-se to dos em ati tu de agres si va. Pen sa mos
acla má-los, dis se-lhe que éra mos dois mis si o ná ri os que se ti nham per di do
na es tra da e que ri am sa ber se era lon ge a fre gue sia. Res pon de ram: “não
sa be mos; per gun tem ali”, e apon ta ram uma casa vi zi nha.

Era uma guar da avan ça da de Antô nio Con se lhe i ro essa gen te
que ha vía mos en con tra do.

Anun ci a da no Cum be, à mis sa con ven tu al do do min go 5 de
maio, a mis são que ía mos dar nos Ca nu dos, não foi para os ha bi tan tes des se 
po vo a do uma sur pre sa a nos so cha ga da no dia 13, à 10 ho ras da ma nhã.

A fa zen da Ca nu dos dis ta duas lé guas do Ri a cho das Pe dras, no
lado opos to à ser ra Ge ral. A uma lé gua de dis tân cia o ter re no é in cul to, po rém
óti mo para a cri a ção mi ú da, prin ci pal men te nas che i as do rio Vaza-Bar ris.

Um qui lô me tro adi an te des co bre-se uma vas ta pla ní cie mu i to
fér til, re ga da pelo rio, na ba i xa de um mon te, de cuja emi nên cia já se avis tam a 
casa an ti ga da fa zen da Ca nu dos, a ca pe la edi fi ca da por Antô nio Con se lhe i ro, e 
as mi sér ri mas ha bi ta ções dos seus fa na ti za dos dis cí pu los.

Pas san do o rio, logo se en con tram es sas ca si nho las tôs cas, cons -
tru í das de bar ro e co ber tas de pa lhas, de por ta sem ja ne las, e não ar ru ma das.
O in te ri or é imun do, e os mo ra do res, que, qua se ca da vé ri co as pri ca ções de
toda es pé cie, que cur ti am. Vi mos de po is a pra ça, de ex ten são re gu lar, la de a da
de cer ca de doze ca sas de te lha, e nas ex tre mi da des, em gen te uma a ou tra,
a ca pe la e a casa da re si dên cia de Antô nio Con se lhe i ro. À por ta da ca pe la e
em vá ri os pos tos da pra ça api nha vam-se per to de mil ho mens ar ma dos de
ba ca mar te, gar ru cha, fa cão etc., dan do aos Ca nu dos a se me lhan ça de uma
pra ça de ar mas, ou me lhor de dum acam pa men to de be du í nos.

Usam eles ca mi sa, cal ça e blu sa de azu lão, gor ro azul à ca be ça,
al per ca tas nos pés. O ar in qui e to e o olhar ao mes mo tem po in da ga dor e
si nis tro de nun ci a vam a cons ciên ci as per tur ba das e in ten ções hos tis.

Alo jan do-nos numa casa de pro pri e da de do Rev mo. vi gá rio do
Cum be, que nos acom pa nha va e ali não ha via vol ta do des de que a cer ca de
um ano so fre ra gran de de sa ca to. Logo após a nos sa che ga da, no de cur so
ape nas de doze ho ras, pude ver o se guin te, que dá a me di da do aban do no e 
des gra ça em que vive aque la gen te: pas sa ram a en trar oito ca dá ve res,
con du zi dos por ho mens ar ma dos, sem o mí ni mo si nal re li gi o so. Ouvi tam bém 
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que isso é um es pe tá cu lo de to dos os dias e que a mor ta li da de nun ca é in fe ri or,
de vi do às mo lés ti as con tra í das pela ex tre ma fal ta de as se io e a pe nú ria de
me i os de vida, que dá lu gar até a mor re rem à fome.

Re fe i tos um pou co da nos sa pe no sa vi a gem, di ri gi mo-nos para a
ca pe la onde se acha va en tão Antô nio Con se lhe i ro. Assis tin do aos tra ba lhos
de cons tru ção : mal nos per ce be ram, os ma go tes de ho mens ar ma dos cer ra ram 
fi le i ras jun to à por ta da ca pe la e, ao pas sar mos, dis se ram to dos: “Lou va do
seja Nos so Se nhor Je sus Cris to”, sa u da ção fre qüen te e co mum, que re cu sam 
em rom pi men to de hos ti li da des. Entran do, acha mo-nos em pre sen ça de
Antô nio Con se lhe i ro, que sa u dou-nos do mes mo modo.

Ves tia tú ni ca de azu lão, ti nha a ca be ça des co ber ta e em pu nha va
um bor dão: os ca be los cres ci dos, sem ne nhum tra to, a ca í rem so bre os om bros; 
as hir su tas bar bas gri sa lhas, mais para bran cas; os olhos fun dos, ra ras ve zes 
le van ta dos para fi tar al guém, o ros to com pri do e de uma pa li dez qua se
uma apa rên cia que não pou co te ria con cor ri do para en ga nar e atra ir o povo 
sim ples e ig no ran te dos nos sos ser tões.

As pri me i ras pa la vras que tro ca mos ver sa ram so bre as obras que 
se cons tru íam, e ele con vi dou-nos a exa mi ná-las, gui an do-nos a to dos as
di vi sões do edi fí cio.

Che ga dos ao coro, apro ve i tei a oca sião de es tar mos qua se sós, e
dis se-lhe que o fim a que eu ia era todo de paz, e que as sim mu i to es tra nha va
só en xer gar ali ho mens ar ma dos e não po dia de i xar de con de nar que se re u nis -
sem num lu gar tão po bre tan tas fa mí li as, en tre gues à oci o si da de e num
aban do no e mi sé ria tais, que di a ri a men te se da vam de 8 a 9 óbi tos.

Por isso, de or dem e em nome de sr. ar ce bis po, ia abrir uma san ta
mis são, “acon se lhar o povo a dis per sar-se e a vol tar aos la res e ao tra ba lho
no in te res se de cada um para o vem ge ral”.

Enquan to di zia isto, a ca pe la e o coro en chi am-se de gen te, e ain -
da não aca ba va eu de fa lar já eles a uma voz cla ma vam: “Nós que re mos
acom pa nhar o nos so con se lhe i ro!”. Este os fez ca lar, e vol tan do-se para mim,
dis se: “É para mi nha de fe sa que te nho co mi go es tes ho mens ar ma dos,
por que V. Rev ma. há de sa ber que a po lí cia ata cou-me e quis ma tar-me no
lu gar cha ma do Ma ce té, onde hou ve mor tes de um e de ou tro lado.

No tem po da mo nar quia de i xei-me pren der, por que re co nhe cia
o go ver no; hoje não, por que não re co nhe ço a Re pú bli ca.

“Se nhor, re pli quei eu, se é ca tó li co, deve con si de rar que a igre ja
con de na as re vol tas, e , ace i tan do to das as for mas de go ver no, en si na que os 
po de res cons ti tu í dos re gem os po vos, em nome de Deus”.

“É as sim em toda a par te; a Fran ça, que é uma das prin ci pa is na ções
da Eu ro pa, foi mo nar quia por mu i tos sé cu los, mas há mais de 20 anos é
Re pú bli ca; e todo o povo, sem ex ce ção dos mo nar quis tas de lá, obe de ce às
au to ri da des às leis do go ver no”.
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“Nós mes mos, aqui no Bra sil, a prin ci pi ar dos bis pos até o úl ti -
mo ca tó li co, re co nhe ce mos o go ver no atu al; so men te vós não vos que re is
su je i tar?”

“É mau pen sar esse, é uma dou tri na er ra da a vos sa”.
Inter rom peu-me um dos da tur ba, gri tan do com ar ro gân cia:

“V. Rev ma. é que tem uma dou tri na fal sa, e não o nos so con se lhe i ro.” Des ta 
vez ain da o ve lho im pôs si lên cio, e por úni ca res pos ta me dis se:

“Eu não de sar mo mi nha gen te, mas tam bém não es tor vo a san ta
mis são.” Não in sis ta no as sun to, e, acom pa nha dos da mul ti dão, sa í ram to dos,
indo es co lher o lu gar para a la ta da e pro vi den ci ar para que no dia se guin te
prin ci pi as sem os exer cí ci os.

Fe i to isto, e quan do me re ti ra va, os fa ná ti cos le van ta vam es tron -
do sas vi vas à San tís si ma Trin da de, ao Bom Je sus, ao Di vi no Espí ri to San to e 
ao Antô nio Con se lhe i ro.

Mis si o nan do em vá ri as fre gue si as vi zi nhas, eu ha via já co lhi do
in for ma ções so bre Antô nio Con se lhe i ro e seus prin ci pa is se cre tá ri os; mas,
es tan do en tre eles, quis an tes de dar prin cí pi os à mi nha pre ga ção, ave ri guar 
o que re al men te eles eram e o que fa zi am.

Do que vi e ouvi apu rei o que pos so a re gis trar, para que se apre cie 
me lhor o ocor ri do.

Antô nio Con se lhe i ro, cujo nome de fa mí lia é Antô nio Vi cen te
Men des Ma ci el, ce a ren se, de cor bran ca tos ta da ao sol, ma gro, alto de es ta -
tu ra, tem cer ca de 65 anos e pou co vi gor fí si co, pa re cen do so frer al gu ma
afec ção or gâ ni ca, por fre qüen tes e vi o len tos aces sos de tos se a que é su je i to.

Com uma cer ta re pu ta ção de aus te ri da de de cos tu mes, en vol -
vem-no tam bém, e con cor rem para ali men tar a cu ri o si da de de que é alvo e
o pres tí gio que exer ce, umas va gas, mas in sis ten te su po si ções da ex pi a ção
ri go ro sa de um cri me, co me ti do, aliás, em cir cuns tân ci as ate nu an tes.

Nin guém pode fa lar-lhe a sós, por que seus pre to ri a nos não de i xam 
ou re ce an do pela vida do che fe, ou para lhe es ca par ne nhum de seus mo vi -
men tos e re so lu ções.

Antô nio Con se lhe i ro, in cul can do zelo re li gi o so, dis ci pli na e or to -
do xia ca tó li ca, não tem nada dis so; pois con tes ta o en si no, trans gri de as leis
e des co nhe ce as au to ri da des ecle siás ti cas, sem pre que de al gum modo lhe
con tra ri am as idéi as, ou os ca pri chos; ar ras tan do por esse ca mi nho os in fe li zes
que im por tam um cul to, e pro pa lem em seu nome dou tri nas sub ver si vas da 
or dem, da mo ral e da fé. 

Os ali ci a do res da se i ta se ocu pam em per su a dir o povo de que
todo aque le que qui ser se sal var pre ci sa vir para os Ca nu dos, por que nos
ou tros lu ga res tudo está con ta mi na do e per di do pela Re pú bli ca: ali, po rém,
nem é pre ci so tra ba lhar: é a ter ra da pro mis são, onde cor re um rio de le i te, e 
são de cus cuz de mi lho os bar ran cos.
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Quem ti ver bens, dis po nha de les e en tre gue o pro du to da ven da
ao bom Con se lhe i ro, não re ser van do, para si mais do que um vin tém em
cada cem mil réis. Se pos su ir ima gens tra ga-as para o san tuá rio co mum.

O que se guir isto à ris ca, terá di re i to a ves tuá rio e ra ção; e con tam-se 
em tais con di ções para mais de 800 ho mens 200 mu lhe res no sé qui to do
co nhe ci do fa ná ti co.

As mu lhe res se ocu pam em pre pa rar a co mi da, co ser e en fe i tar
os gor ros de que usam os ho mens; e à no i te vão can tar ben di tos na la ta da,
acen den do fo gue i ras quan do é tem po de frio.

Os ho mens es tão sem pre ar ma dos, de dia e no i te, mon tam guar da 
a Antô nio Con se lhe i ro; pa re cem ido la trá-lo e, cada vez que ele trans põe o
li mi ar da casa ema que mora, é logo re ce bi do com ru i do sas acla ma ções e
vias à San tís si ma Trin da de, ao Bom Je sus e ao Espí ri to San to.

Entre essa tur ba de so ri en ta da há vá ri os cri mi no sos, se gun do me
afir ma ram, ci tan do-se até os no mes, al guns dos qua is eu re ti ve, como o de
João Aba de, que é ali cha ma do o che fe do povo, na tu ral do Tu ca no, e réu de 
dois ho mi cí di os, e o de José Ve nân cio, a quem atri bu em de zo i to mo tes.

O san to ho mem fe cha os olhos a esta tra ves su ras e aco lhe os ino -
cen tes, para que não os ve nha a per der a Re pú bli ca.

Qu an to a de ve res e prá ti cas, Antô nio Con se lhe i ro não se ar ro ga
ne nhu ma fun ção sa cer do tal, mas tam bém não dá ja ma is o exem plo de apro -
xi mar-se dos sa cra men tos, fa zen do crer com isto que não ca re ce de les, nem
do mi nis té rio dos pa dres; e as ce ri mô ni as do cul to a que pre si de, e que se
re pe tem mais a mi ú do en tre os seus, são mes cla das de si na is de su pers ti ção
e ido la tria, como é, por exem plo, o cha ma do “bijo das ima gens”, a que
pre ce dem com pro fun das pros tra ções e cul to igual a to dos sem dis tin ção
en tre as do Di vi no Cru ci fi ca do, da San tís si ma Vir gem e qua is quer ou tras.

Antô nio Con se lhe i ro cos tu ma re u nir em cer tos dias o seu povo,
para dar-lhe con se lhos, que se res sen tem sem pre do seu fa na tis mo em as sun to 
de re li gião e da sua for mal opo si ção ao atu al re gi me po lí ti co; mas, ou para
mos trar de fe rên cia com o mis si o ná rio, ou por ter me i os de dar ins tru ções
se cre tas abs te ve-se de fa lar em pú bli co, en quan to eu lá es ti ve.

Abri a mis são a 14 de maio, e já nes se dia con cor re ram não me nos
de qua tro mil pes so as: dos ho mens, to dos os que po di am ma ne jar uma
arma já es ta vam, car re gan do ba ca mar tes, gar ru chas, es pin gar das, pis to las e
fa cões; de car tu che i ra à cin ta e gor ro à ca be ça, na ati tu de de quem vai à
guer ra. O Con se lhe i ro tam bém veio, tra zen do o bor dão: co lo ca va-se ao lado 
do al tar, e ou via aten to e im pos sí vel; mas, como quem fis ca li za, e de i xan do
es ca par al gu ma vez ges tos de de sa pro va ção, que os ma i o res da grei con fir -
ma vam com in ci si vos pro tes tos. Su ce deu isto de um modo mais no tá vel,
cer ta oca sião em que ex pli ca va o que era e como de via fa zer-se o je jum,
pon de ran do que ele ti nha por fim a mor ti fi ca ção do cor po e o re fre a men to
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das pa i xões pela so bri e da de e tem pe ran ça, mas não o ani qui la men to das
for ças por uma lon ga e ri go ro sa pri va ção de ali men tos, e que, por isso, a
igre ja, para fa ci li tar, dis pen sa va em mu i tos dias de je jum a abs ti nên cia, e
nun ca pro i biu o uso dos lí qui dos em mo de ra da quan ti da de. Ou vin do que
se po dia je ju ar mu i tas ve zes co men do car ne ao jan tar, e to man do pela ma -
nhã uma chá vens de café: o Con se lhe i ro es ten deu o lá bio in fe ri or e sa cu diu
ne ga ti va men te a ca be ça, e os seus prin ci pa is as se clas rom pe ram logo em
apar tes, ex cla man do com ên fa se um den tre eles: “Ora, isto não é je jum: é
co mer a far tar.”

Fora as saz li ge i ras in ter rup ções, a mis são cor reu em paz até o
quar to dia em que eu pre guei so bre o de ver da obe diên cia à au to ri da de, e
fiz ver que, sen do a Re pú bli ca go ver no cons ti tu í do no Bra sil, to dos os ci da dãos, 
in clu si ve os que ti ves sem con vic ções con trá ri as, de vi am re co nhe cê-lo e
res pe i tá-lo. Obser vei que nes te sen ti do já se pro nun ci a ra o Sumo Pon tí fi ce,
re co men dan do a con cór dia dos ca tó li cos bra si le i ros com o po der ci vil; e
con cluí, de cla ran do que se per sis tis sem em de so be de cer e hos ti li zar um
go ver no que o povo bra si le i ro pre tex to ou capa de seus ódi os e ca pri chos
por que a igre ja Ca tó li ca não é nem será nun ca so li dá ria com ins tru men tos
de pa i xões e in te res ses par ti cu la res ou com per tur ba do res da or dem pú bli ca.

Estas mi nhas pa la vras ir ri ta ram o âni mo de mu i tos, e des de logo 
co me ça ram a fa zer pro pa gan da con tra a mis são e os mis si o ná ri os, ar re dan do o 
povo de vir as sis tir à pre ga ção de quan do pas sa vam e até ao pé do púl pi to,
ame a ças de cas ti go e que, de in te li gên cia como este, ia abrir ca mi nho à tro pa
que vi ria de sur pre sa pren der o Con se lhe i ro e ex ter mi nar a to dos eles. E,
pas san do de pa la vras a fa tos, ocu pa ram com gen te ar ma da to das as es tra das
do po vo a do, pon do-o em es ta do de an tes re co nhe ci do, como o fi ze ram ao
pró prio vi gá rio da fre gue sia, de ten do-o, à boca da es tra da, quan do às 7 ho ras
da no i te, ten do se au sen ta do por jus to mo ti vo, re gres sa va para Ca nu dos.

Ro guei a Deus que am pa ras se a mi nha fran que za, e, sem me
afas tar da cal ma e da mo de ra ção, com que deve fa lar um mis si o ná rio ca tó li co,
em um dos dias se guin tes ocu pei-me do ho mi cí dio, e, de po is de con si de rar
a ma lí cia enor me e a ir re pa ra bi li da de des te cri me, en trei a mos trar que não
eram ho mi ci das só os que ser vi am-se do fer ro ou do ve ne no para de em bos -
ca da ou de fren te, ar ran car a vida aos seus se me lhan tes; que tam bém o
eram, até cer to pon to, aque les que ar ras ta vam ou tros a acom pa nhá-los em
seus er ros e de sa ti nos, de i xan do-os de po is mor rer, di zi ma dos pe las mo lés ti as,
à mín gua de re cur sos e até de pão, como acon te cia ali mes mo; e, en tão,
per gun tei-lhes quem eram os res pon sá ve is pela mor te e pelo fim mi se rá vel
de ve lhos, mu lhe res e cri an ças que di a ri a men te pa re ci am na que le po vo a do
em ex tre ma pe nú ria e aban do no. Saiu den tre a mul ti dão uma voz la mu ri o sa
di zen do as sim: “É o Bom Je sus que os man da para o Céu.”

Exas pe ra va-os a fra que za e a ener gia, com que o mis si o ná rio lhes 
cen su ra va os maus fe i tos, e não per di am oca sião de ru gir con tra ele, mas
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não se ani ma vam a pôr-lhe mãos vi o len tas, por que ha vi am mais de seis mil
pes so as as sis tin do a mis são, e a ma i or par te era gen te de fora que só a isto
vi e ra e re a gi ria cer ta men te se eles me to cas sem.

Li mi ta ram-se às in jú ri as, ace nos e di tos ame a ça do res, até o dia
20 de maio, sé ti mo da mis são, em que já não se con ti ve ram nes sas ma ni fes -
ta ções iso la das e or ga ni za ram um pro tes to ge ral e es tre pi to sos de gru po
ar re gi men ta do. Des de as 11 ho ras da ma nhã João Aba de, cha ma do o che fe
do povo, foi vis to a per cor rer a pra ça api tan do im pa ci en te, como a cha mar
a sol da des ca a pos to con tra al gu ma agres são ini mi ga, e a gen te foi se re u nin do 
até que no meio-dia es ta va a pra ça co a lha da de ho mens ar ma dos, mu lhe res
e me ni nos que, a que i mar fo gue tes, e com uma al ga zar ra in fer nal, di ri gi ram-se 
para a ca pe la, er guen do vi vas ao Bom Je sus, ao Di vi no Espí ri to San to e a
Antô nio Con se lhe i ro, e de lá vi e ram até nos sa casa, dan do fo ras aos re pu -
bli ca nos, ma çons e pro tes tan tes, e gri tan do que não pre ci sa vam de pa dres
para se sal var, por que ti nham o seu Con se lhe i ro.

Nes sa de sa ti na da pas se a ta, an da ram aci ma e aba i xo pelo es pa ço
de duas hora, dis per san do-se, afi nal, sem irem além. A tar de, ver be ran do a
ce gue i ra e in sen sa tez dos que, as sim ha vi am pro ce di do, mos trei que ti nha
sido aqui lo um de sa ca to sa cri lé gio à re li gião e ao sa gra do ca rá ter sa cer do tal,
e que, por tan to, pu nha ter mo à san ta mis são, e como ou tro ra os após to los
às dos san dá li as, e re ti ra va-me anun ci an do-lhes que se a tem po não abris sem 
os olhos à luz da ver da de, sen ti ri am um dia o peso es ma ga dor da Jus ti ça
Di vi na, à qual não es ca pam os que in sul tam os en vi a dos do Se nhor e des -
pre zam os mies de sal va ção. E os de i xei, não vol tan do mais à la ta da, nem
me pres tan do a exer cer o meu mi nis té rio em lu gar ou ato pú bli co.

A sus pen são re pen ti na da san ta mis são pro du ziu nos cir cuns tan tes 
o efe i to de um raio, de i xan do-os atô ni tos e im pres si o na dos; os que ain da
não ha vi am alis ta do na Com pa nhia do Bom Je sus, que não re ce ia do Con se -
lhe i ro a co mi da e a rou pa, e não de pen di am dele por tan to, de ram-lhe ple na
ra zão, e, re pro van do for mal men te os des va ri os de tal gen te, co me ça ram a
sair po vo a do, já que i xo sos e com ple ta men te de si lu di dos das vir tu des do
Antô nio Con se lhe i ro.

Os ou tros, co nhe cen do-se em gran de mi no ria, e ava li an do que
essa re ti ra da em mas sa re dun da ria em no tó rio des cré di to de les, en vi a vam-me
às pres sas uma co mis são, em que en tra ram os mais exal ta dos, e que veio
pe dir-me em nome de Antô nio Con se lhe i ro a con ti nu a ção da mis são, ale gan do
que não de vi am so frer os ino cen tes pe los cul pa dos; e que as sim fi ca ra o
povo pro va do do Sa cra men to da Cris ma e de ou tros be ne fí ci os es pi ri tu a is
que só no fim da mis são se lu cra vam. Des co brin do-lhe ao mes mo tem po a
ma nha e a fra que za, re sis ti aos pe di dos, e de i xei que o meu ato, mais fe liz
do que as mi nhas pa la vras, aca bas se de ope rar a dis per são da que las mul ti dões,
pre sa imi nen te do fa na tis mo de um in sen sa to, ser vi do por im be cis ou ex plo -
ra do por per ver sos.
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Ha vi am–se fe i to já, quan do en cer rei de cho fre os tra ba lhos da
mis são, 55 ca sa men tos de aman ce ba dos, 102 ba ti za dos, e mais de 400
con fis sões.

No dia em que de vía mos par tir, fui pela ma nhã cha ma do para
uma con fis são de en fer mo e acu di sem he si ta ção, se guin do uns ho mens
ar ma dos que ti nham vin do cha mar-me a esse fim. Che ga mos à casa, in ter -
ro guei o do en te se que ria con fes sar-se, e, res pon den do sim, pedi aos tais
ho mens ar ma dos que sa ís sem para não ou vir a con fis são. Eles não se mo ve ram, 
e um per fi lou-se e bra dou: “cus te o que cus tar, não sa i re mos”.

Obser vei en tão, ao do en te que nem eu po dia ou vir a con fis são,
nem ele es ta va obri ga do a fazê-la em tais cir cuns tân ci as; e ime di a ta men te
re ti rei-me, pro tes tan do em voz alta, da por ta da casa e na rua, con tra aque la 
afron to sa vi o la ção das leis da re li gião e da ca ri da de.

Re do brou en tão a fú ria da que les des va i ra dos, e, vo mi tan do
in sul tos, im pre ca ções e ju ras de vin gan ça, to ma ram a en tra da da casa em
que eu me hos pe da ra e onde já me acha va. A mi nha mis são ter mi na ra: a se i ta
ha via le va do o ma i or gol pe que eu po dia des car re gar-lhe, e con ser var-me
por mais tem po no meio da que la gen te ou sair-lhe ain da ao en con tro, se ria
re ma ta da im pru dên cia sem a mí ni ma uti li da de. Os com pa nhe i ros de vi a gem
es pe ra vam-nos com os ani ma is ar re a dos nos fun do das casa: dan do cos tas
aos mí se ros pro vo ca do res, de lá mes mo se gui mos, e, gal gan do a es tra da, a
olhar pela úl ti ma vez o po vo a do, con do í do da sua tris te si tu a ção, como o
Di vi no Mes tre di an te de Je ru sa lém, eu sen ti um aper to d’alma, e apa re ceu-me
po der tam bém di zer-lhe:

“Des co nhe ces te os emis sá ri os da ver da de da paz, re pe lis te a vi si ta
da sal va ção; mas aí vêm tem pos em que for ças ir re sis tí ve is te si ti a rão, bra ço 
po de ro so te der ru ba rá, e ar ra san do as tuas im pos to ra e ma lig na que te
re du ziu ao seu jogo odi o so e avil tan te.”

Hoje, lon ge des sa in fe liz lo ca li da de, e po den do in for mar sem
res sen ti men to e com toda exa ti dão e jus ti ça, eu re ca pi tu la rei o ex pos to, di zen do
o se guin te:

A mis são de que fui en car re ga do, além da van ta gem de apren -
der e de nun ci ar a im pos tu ra e per ver si da de da se i ta fa ná ti ca no pró prio
cen tro de suas ope ra ções, teve ain da um be né fi co efe i to, que foi o de ar ran -
car-lhe inú me ras pre sas de sen ga nan do a uns das vir tu des su pos tas e pre -
mu nin do ou tros con tra as dou tri nas e prá ti cas abu si vas e re pro va das de
Antô nio Con se lhe i ro e seus fa ná ti cos dis cí pu los. Des cre ram dele e fe liz -
men te já aban do na ram mul ti dões con si de rá ve is de povo que, re gres san do a
suas ter ras, mal di zem da hora em que os se gui ram, e vai res ga tar o seu erro
pela obe diên cia às le gí ti mas au to ri da des e pelo tra ba lho.

Onde não che ga rem as vo zes dos que co lhem tão amar ga ex pe -
riên cia, faça-se ou vir a pa la vra au to ri za da dos pas to res das al mas, de nun ci an do
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o ca rá ter abo mi ná vel e a in fluên cia ma lé fi ca da se i ta, e ele de cer to não lo gra rá
no vos pro sé li tos.

Entre tan to, com pra zen do-me em con sig nar que só se con ser vam
atu al men te ao lado do Con se lhe i ro aque les que já es ta vam in cor po ra dos na
le gião por eles in ti tu la da Com pa nhia do Bom Je sus, no in te res se da or dem
pú bli ca pelo res pe i to de vi do à lei, ga ran to a in te i ra ve ra ci da de do que in for mo 
e acres cen to:

A se i ta po lí ti co-re li gi o sa, es ta be le ci da e en trin che i ra da nos Ca nu dos, 
não é só um foco de su pers ti ção e fa na tis mo, e um pe que no cis ma na igre ja
ba i a na; é, prin ci pal men te, um, nú cleo, na apa rên cia des pre zí vel, mas um
tan to pe ri go so e fu nes to de ou sa da re sis tên cia e hos ti li da de ao go ver no
cons ti tu í do no país.

Enca ra dos o ar ro jo das pre ten sões e a so be ra nia dos fa tos,
pode-se di zer que é aqui lo um es ta do no Esta do; ali não são ace i tas as leis,
não são re co nhe ci das as au to ri da des, não é ad mi ti do à cir cu la ção do pró prio
di nhe i ro da Re pú bli ca.

Antô nio Con se lhe i ro con ta a seu ser vi ço mais de mil com pa nhe i ros 
de ci di dos: en tre es tes os ho mens, em nú me ro tal vez de oi to cen tos, sem pre
ar ma dos, e as mu lhe res e cri an ças dis pos tas de modo a for ma rem uma
re ser va que ele mo bi li za e põe em pé de guer ra, quan do jul ga pre ci so.

Quem foi alis ta do na Com pa nhia di fi cil men te po de rá li ber tar-se
e vem a so frer vi o lên cia, se fi zer qual quer re cla ma ção, como su ce deu du ran te
a mi nha es ta da a um po bre co i ta do que, por exi gir a res ti tu i ção das ima gens 
que ha via tra zi do, foi pos to na pri são.

A mi lí cia fa ná ti ca só dá en tra da no po vo a do a quem bem lhe
apraz; aos ami gos do go ver no ou re pu bli ca nos re co nhe ci do ou sus pe i tos,
ele fez logo re tro ce der ou to le ra que en trem, mas tra zen do-os em vis ta e
pron to a ex pul sá-los; quan to aos in di fe ren tes e que não se de ci dem a en trar
na se i ta, es ses po dem vi ver ali, e tem li ber da de para se ocu par de seus in te -
res ses, mas cor ren do gran des ris cos, e en tre eles o de se rem al gum dia ines -
pe ra da men te sa que a dos os seus bens em pro ve i to da San ta Com pa nhia:
sor te esta pou co in ve já vel, que es ta be le ce ra, vin do da ci da de do Bon fim.

Na que la in fe liz lo ca li da de, por tan to, não tem im pé rio a lei, e as
li ber da des pú bli cas es tão gros se i ra men te co ta das.

O de sa gra vo da re li gião, o bem so ci al e a dig ni da de do po der ci vil
pe dem uma pro vi dên cia que res ta be le ça na po vo a do dos Ca nu do o pres tí gio
da lei, as ga ran ti as do cul to ca tó li co e os nos sos fo ros de povo ci vi li za do.
Aque la si tu a ção de plo rá vel do fa na tis mo e de anar quia deve ces sar para
hon ra do povo bra si le i ro para o qual é tris te e hu mi lhan te que, ain da na
mais in cul ta nes ga da ter ra pá tria, o sen ti men to re li gi o sos des ça a tais aber -
ra ções e o par ti da ris mo po lí ti co des va i re em tão es tul ta e ba i xa re a ção.
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Re ve le-me V. Exa ma. Rev ma, a ru de za das con si de ra ções que
ex pen di e a pro li xi da de des ta ex po si ção cujo in tu i to é mos trar o quan to
es for çou-se o hu mil de mis si o ná rio por de sem pe nhar a ta re fa que lhe foi
con fi a da, e in te i rar a V. Exma. do quan to ocor reu por essa oca sião e da ati -
tu de re bel de e be li co sa que Antô nio Con se lhe i ro e os seus se qua zes as su mi ram
e man têm con tra a igre ja e o Esta do; a fim de quê? dan do às in for ma ções
pres ta das o va lor que me re cem, de li be re V, o caso, como em seu alto cri té -
rio e co nhe ci do zelo jul gar con ve ni en te.

Deus guar de a V. Rev ma.
Exmo. e Rev mo. sr. cô ne go Cla rin do de Sou sa Ara nha, dig no

go ver na dor do ar ce bis pa do da Ba hia. Frei João Evan ge lis ta do Mon te
Mar ci a no, mis si o ná rio apos tó li co ca pu chi nho.

Extra í do de ARRUDA, João. Ca nu dos – mes si a nis mo e con fli to so ci al. Edi ções UFC/Se cult. For ta leza.
1993. Págs. 161–172. 
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137.3 – CARTA DO BARÃO DE JEREMOABO
DENUNCIANDO ANTÔNIO CONSELHEIRO

 (4 E 5 MARÇO 1897)

Jor nal de No tí ci as – Ba hia, 4 de mar ço de 1897
Antô nio Con se lhe i ro

Não pos so e não devo por mais tem po fi car si len ci o so, os fa tos
que se têm de sen ro la do, com as som bro ge ral, nes te es ta do e
re per cu ti do agu da men te nos de ma is e até fora dele de modo a

tor nar ir re qui e to o es pí ri to pú bli co, exi ge a mi nha apre sen ta ção na im pren sa.
Re fi ro-me à mag na ques tão da atu a li da de – ne gó ci os dos Ca nu dos

– que, dia a dia vai as su min do me do nhas pro por ções que, em tem po, se ri am
evi ta das com gran de fa ci li da de, sem gas tos de rios de di nhe i ro e per da de
cen te nas de vi das. Se o go ver no não é a Pro vi dên cia, é a pre vi dên cia.

Esta va no Rio de Ja ne i ro, no ano de 74, quan do apor tou nes te
ter mo Antô nio Con se lhe i ro.

Ao re gres sar tive co nhe ci men to que este in di ví duo – cu jos pre ce -
den tes eram até en tão ig no ra dos – com ora ções, ter ços e pré di cas, su ges ti o -
na va o povo, que em mul ti dão acu dia pres su ro so ao ouvi-lo, aban do nan do
suas ca sas e afa ze res.

Ora em um pon to, ora em ou tro, en fim, em mu i tos, ti nham lu gar 
es sas re u niões, e cada vez mais cres cia o nú me ro de ou vin tes. Sem em pa nar 
o bri lho da ver da de, pos so di zer que es tá va mos em pe re nal mis são.

Com a ce le ri da de com que, em al guns ca sos, o efe i to su ce de à
ca u sa, não se fez es pe rar o re sul ta do des ses exer cí ci os pse u do-re li gi o sos.
Em ple no dia, nas ca sas, nas ruas e nas es tra das, fa zi am-se mon tes de xa les,
ves ti dos, sa i as, cha péu do Chi le, e de fel tro, sa pa tos de tran ças e fi nal men te
to dos os ob je tos que con ti nham lã e seda. Eram en tre gues à vo ra ci da de das
cha mas, por se o luxo con trá rio à dou tri na pre ga da pelo in cul ca do mis si o -
ná rio. 



Não ha via quem, com for ça bas tan te, pu des se de mo ver o povo
des ta fa i na de vas ta do ra, a quem gos to sa men te se en tre ga va na con vic ção
de pra ti car um ato me ri tó rio.

Os pre ju í zos fo ram in cal cu lá ve is e não fez mis ter en ca re cê-los.
Can sei de ver os ma les in cal cu lá ve is, pre sen tes e fu tu ros, que

Antô nio Con se lhe i ro tra zia para esta lo ca li da de.
A his tó ria está che ia de úte is en si na men tos con tra o fa na tis mo.
Tal foi o des vio dos cos tu mes da po pu la ção, que as au to ri da des

des te tem po di ri gi am-se ao go ver no, pe din do pro vi dên ci as.
Veio um al fe res de po lí cia com al gu mas pra ças e nada pôde fa zer,

por que Antô nio Con se lhe i ro, do Arra i al de Sam ba í ba, onde en tão se acha va,
ti nha se gui do para a vila de Cam pos (Ser gi pe).

Des de 74 até 76 con ti nuo inin ter rup ta men te esse es ta do de co i sas 
sem pre em es ca la as cen den te.

Co me çou, en tão, a de sor ga ni za ção do tra ba lho e os efe i tos da
oci o si da de acen tu a da men te se fi ze ram sen tir.

Cres cia mais e mais a in fluên cia de Antô nio Con se lhe i ro e, à
ex ce ção da mi nha, pos so sem re ce io di zer que não hou ve fa mí lia que não
as sis tis se às suas ora ções. O fer vor che gou ao ex ces so de con vi da rem-no
para as suas ca sas, aque las que, em qual quer cir cuns tân cia, não po di am
com pa re cer aos pon tos de re u nião. Era dos pou cos que, aber ta men te, re pro -
va vam a su pers ti ção e mi nha fran que za não agra da va. Hoje aque les a quem 
a ig no rân cia não ob ser vou o en ten di men to, ante o es pe tá cu lo as som bro so
que a to dos as so ber ba, dão-me car ra das de ra zão.

Pela se gun da vez ain da au sen te em 76, di ri gi ram-se as au to ri da des
lo ca is ao go ver no, e vin do um ofi ci al com al gu mas pra ças de li nha foi pre so 
Antô nio Con se lhe i ro, con du zi do para essa ca pi tal e re me ti do para o Ce a rá
na su po si ção de ser cri mi no so.

Re en trou a po pu la ção no la bor cos tu me i ro quan do, al gum tem po
de po is, re a pa re ce ines pe ra da men te este in di ví duo. Então ate ou com in ten -
si da de o fogo do fa na tis mo e Antô nio Con se lhe i ro já não era mis um pe ni -
ten te, era um en vi a do de Deus ou o pró prio Deus.

A sua ór bi ta de ação am pli ou-se: além das pré di cas, prin ci pi ou a
le van tar pe que nos ce mi té ri os e ca pe li nhas.

O povo em mas sa aban do na va as suas ca sas e afa ze res para
acom pa nhá-lo. 

Com a abo li ção do ele men to ser vil ain da mais se fi ze ram sen tir os
efe i tos da pro pa gan da pela fal ta de bra ços li vres para o tra ba lho. A po pu la ção
vi via como que em de lí rio ou êx ta se e a tudo quan to não fos se útil e agra dá vel 
ao in cul ca do en vi a dos de Deus, fa cil men te não se pres ta va.
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Os ce mi té ri os e ca pe li nhas eram cons tru í dos com ma te ri a is
car re ga dos na ca be ça ou pu xa dos em car ro por pes so as do povo na dis tân cia
de lé guas; nada por ani ma is, era a dou tri na da se i ta.

Assim foi es cas se an do o tra ba lho agrí co la e é atu al men te com
suma di fi cul da de que uma ou ou tra pro pri e da de fun ci o na, em bo ra sem a
pre ci sa re gu la ri da de.

O cú mu lo de ma les em ges ta ção, mais dia me nos dia, ha via de
ex plo dir vul ca ni ca men te, e as sim su ce deu.

Foi pro cla ma da a Re pú bli ca e en tão as pré di cas de Antô nio Con se -
lhe i ro não eram so men te so bre mo ti vos re li gi o sos; es ten de ram-se ao novo
re gi me que era for te men te ata ca do.

Re pu bli ca no, no di zer dele, é ex co mun ga do, e quem ade ris se e
obe de ces se às au to ri da des cons ti tu í das, es ta va fora da lei de Deus.

Duas ve zes, me di an do en tre am bas gran de lap so de tem po, vi de 
pas sa gem Antô nio Con se lhe i ro: uma quan do na vila Sou re e ou tra no ar ra i al
do Bom Je sus. Nes ta fa zen da sen tir o erro em que la bo ra va quan to à Re pú -
bli ca, en tre ou ras co i sas dis se-lhe:

Tan to essa for ma de go ver no não es ta va em opo si ção às leis di vi -
nas e ecle siás ti cas que o papa atu al, em car ta en cí cli ca ao cle ro e fiéis da
Fran ça, re co men dou que pres tas se fir me e leal ade são à Re pú bli ca e obe de -
ces se às suas leis.

Essa ob ser va ção foi con tra ri a da, di zen do Antô nio Con se lhe i ro
que se o papa as sim pro ce deu, es ta va em erro; que a re pú bli ca era o par ti do 
do de mô nio, e que a pa la vra ‘Re pú bli ca’ o in di ca va, etc.

Cor ria o ano de 93 quan do, em abril, fo ram cons ti tu í dos os mu ni -
cí pi os de Ita pi cu ru, Sou re e Ama ro, to dos des ta co mar ca onde por mu i tos
anos as sen tou sua ten da Antô nio Con se lhe i ro.

Ao se rem co bra dos, no Sou re, os de vi dos im pos tos no dia de fe i ra,
o povo, obe di en te às dou tri nas de Antô nio Con se lhe i ro con tra a Re pú bli ca,
in su fla dos por in di ví du os hoje guin da dos em au to ri da des, e que com ele
en tre têm re la ções, fez em pe da ços as ta bu le tas em que es ta vam afi xa dos
para de vi da pu bli ci da de, na fal ta de im pren sa, o or ça men to e pos tu ras mu ni -
ci pa is, e pror rom peu em gri ta ria in fer nal, ao atro ar de fo gue tes con tra o
pa ga men to do im pos to.

Nes sa oca sião, a não se a mo de ra ção e pru dên cia do in ten den te
mu ni ci pal e do pre si den te, do con se lho, te ri am sido eles ví ti mas dos adep tos e
se qua zes da se i ra do fa ná ti co.

Le van do o fato ao co nhe ci men to do juiz de di re i to da co mar ca,
este, na fe i ra se guin te, acom pa nha do do pro mo tor pú bli co e ou tras au to ri da des, 
para ali di ri giu-se e, com seus pró pri os olhos, viu o mo vi men to se di ci o so.

Uma hor da de mais de 500 ho mens, car re ga dos de ar mas de
fogo, fa cões, ca ce tes e chu ços, fora os ín di os de Mi ran de la com ar cos e fle chas,
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per cor reu as ruas com ame a ças, in sul tos e im pro pé ri os, pro tes tan do que se
de novo fos sem co lo ca das as ta bu le tas se ri am ou tra vez des pe da ça das, e
que nin guém, ab so lu ta men te nin guém, pa ga ria um rela de im pos to por que
não re co nhe ci am e nem obe de ci am às leis da Re pú bli ca. 

A for ça mo ral da au to ri da de, qual quer que ela seja, é im po ten te
para res ta u rar o im pé rio da lei nes sas cir cuns tân ci as. Se hou ves se qual quer
ten ta ti va se ria de con se qüên ci as do lo ro sas e fa ta is.

Em me nos de 8 dias, igual mo vi men to deu-se nas fe i ra de Ampa ro
e do Bom Je sus, nes te ter mo.

Des ta data em di an te só paga im pos to quem quer e daí a pe nú ria 
des te mu ni cí pio, cu jas ren das, aliás su fi ci en tes para sa tis fa ção de suas ne ces si -
da des em tem pos nor ma is, mal che ga para as des pe sas de mero ex pe di en te.

De ram-se es sas de so la do ras ocor rên ci as no go ver no do sr. Ro dri gues
Lima, de tris te e omis sa re cor da ção.

As au to ri da des ju di ciá ri as, po li ci a is e ad mi nis tra ti vas, ins ta ram
por pro vi dên ci as efi ca zes para de be lar o mal, cu jas ra í zes po di am ser ex tir -
pa das sem gran des di fi cul da des.

Inter fe rir para que fos sem da das e efe ti va men te se guir um for ça
po li ci al de 30 e pou cas pra ças ao man do do en tão te nen te Vir gí lio de Alme i da, 
ao qual pres tei por mim e por meus ami gos as co mo di da des pre ci sas e que
a oca sião per mi tia.

O re sul ta do é por to dos co nhe ci do e pesa-me ain da re pe tir: foi o
ver go nho sos de sas tre do Mas se té, em que o co man dan te cor reu em fuga
ba ti da pe los ma tos e, es pa vo ri do e es ba fo ri do, che gou à vila do Tu ca no sem 
bo net, sem es pa da e com a far da em ti ras, de i xan do seu com pa nhe i ro al fe res
Lel lis com 16 sol da dos que se ba te ram com he ro ís mo, es ca pan do al guns
mi la gro sa men te.

Con vém adi tar que nes sa jor na da não era nu me ro so o sé qui to do 
“Con se lhe i ro” que, de pon to fe i to su bia para o ser tão, à es co lha de lu gar de
di fí cil aces so, onde as sen tas se seu quar tel ge ne ral.

Em vis ta de der ro ta tão es tron do sa e ina u di ta mes mo, du pli quei
de es for ços ante o go ver no es ta du al, que ob te ve do ín cli to ma re chal Flo ri a no
Pe i xo to toda a for ça que fos se pre ci sa para a nova ex pe di ção ao en cal ço do
fa ná ti co.

De fato sur gi ram oi ten ta pra ças de li nha, com gran de dis pên dio
dos co fres es ta du a is, para a Ser ri nha, onde de mo rou-se al guns dias e, não
sei por que, tem con tra-or dem de re gres sar, sen do eu tal vez o úni co que se
opôs a esse ato, que ain da hoje não sei qua li fi car nem clas si fi car.

Então ain da em cena mu i tas pes so as que po dem dar tes te mu nho 
do que ve nho de re fe rir e en tre elas de cli no, a pro pó si to, o nome de ge ne ral
Gal vão, en tão co man dan te do dis tri to, e do atu al go ver na dor. Atu al men te,

464 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



mes mo a con tra gos to, há quem te nha se ar re pen di do de não me ha ver se cun -
da do na que la emer gên cia.

Cum pre não es que cer que fo ram pro ces sa dos os ca be ci lhas da
se di ção, pro ces so que não vin gou por ter sido anu la do em pro vi men to de
ha be as cor pus, re que ri do por José Ho no ra to, não ha ven do una ni mi da de de
vo tos na de ci são ven ce do ra.

Com a re ti ra da da for ça de li nha e anu la ção do pro ces so, mais
en co ra ja do e atre vi do fi cou o povo “Con se lhe i ris ta”. 

Alguns lu ga res des ta co mar ca e de ou tras cir cun vi zi nhas e até
do Esta do de Ser gi pe, fi ca ram de sa bi ta dos, tal o alu vião de fa mí li as que su -
bia para os Ca nu dos, lu gar es co lhi do por “Antô nio Con se lhe i ro” para o
cen tro de suas ope ra ções.

Ca u sa va dó ve rem-se ex pos to à ven da, nas fe i ras, ex tra or di ná ria
quan ti da de de gado ca va lar, va cum, ca pri no, etc., além de ou tros ob je tos, por
pre ços de no na da, como ter re nos, ca sas, etc.

O ane lo ex tre mo era ven der, apu rar al gum di nhe i ro e ir re par tir
com o San to Con se lhe i ro.

Não era que o go ver no fos se es tra nho ao que se pas sa va. A im -
pren sa bra da va aler ta. No par la men to es ta du al hou ve gran de dis cus são, e a 
res pos ta dos go ver nis tas era en de u sar Antô nio Con se lhe i ro.

Frei João Evan ge lis ta, mis si o ná rio ca pu chi nho, des cre veu, a não
mais de se jar, em um ex ten so e bem ela bo ra do re la tó rio, com co res vi vas, o
es ta do las ti mo so em que se acha va re du zi do o ar ra i al dos Ca nu dos, onde à
for ça ar ma da se que i ra aba far a voz dos mi nis tros do Se nhor, para se de
pre fe rên cia ou vi da a do San to Bom Je sus, e so men te im pe ra va a vi o lên cia
com suas cru el da des re pug nan te, che gan do a sub ser viên cia fa ná ti ca ao
re quin te de pe ri gar sua vida e a de sua com pa nhe i ro, se ali per ma ne ces sem
mais al guns dias.

Esse re la tó rio foi pu bli ca do na fo lha ofi ci al.
Pou co tem po de po is, Antô nio Con se lhe i ro com uma co lu na de

fa ná ti cos che gou à vila Bom Con se lho. O en tão pre pa ra dor dr. Pe dro Ba tis ta,
sob sua as si na tu ra, his to ri ou na im pren sa os aten ta dos e hor ro res de que foi 
te a tro aque la vila nos pou cos dias que ali de mo rou aque la gen te, e a co a ção
em que es te ve, bem como toda a po pu la ção. Quem não re ti rou-se fi cou
tran ca do em casa. O juiz de di re i to, dr. Arlin do Le o ne, se quis es ca par, fu giu.
O mes mo fez o ofi ci al do re gis tro ci vil Se ve ro Cor re ia, a quem que ri am fa zer
bar ba e abrir co roa, por ser es cri vão dos ca sa men tos. Este e o ne go ci an te
Fran cis co Pi res de Alme i da que foi bar ba ra men te es pan ca do, e cujo es ta be -
le ci men to foi in va di do e sa que a do, apre sen ta ram-se com car tas do dr.
Arlin do ao dr. Bar bo sa, en tão che fe de po lí cia, que, de po is de ouvi-los,
le vou-os à pre sen ça do dr. Ro dri gues Lima, que, por sua vez, fi cou in te i ra do
das tris tes e las ti mo sas ocor rên ci as que se de ram na que la vila. 
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A am bos fo ram fe i tas se du to ras pro mes sas de pro vi dên ci as ener -
gé ti cas e efi ca zes, e nes sa es pe ran ça re gres sa ram. 

Tudo ilu são e en ga no! Essas au to ri da des nem um pas so de ram e
quis es tá tu as de pe dra fi ca ram na imo bi li da de do cos tu me.

E as sim pela to le rân cia e in cú ria con de ná vel e cri mi no sa do
go ver no, hou ve tem po para mul ti pli ca rem-se as som bro sa men te os adep tos
e se qua zes de Antô nio Con se lhe i ro, e con ver te rem o lu ga re jo – Ca nu dos –
em re du to inex pug ná vel de de ser to res, la drões e as sas si no des te es ta do e
dos li mí tro fes.

A cru el da de no ma i or auge de exal ta ção e a es pe ran ça de te rem
par te nos bens alhe i ro, le va va-os à prá ti ca de atos de per ver si da de con tra
quan tos não fos sem fi li a dos à se i ta do fa na tis mo e co mu nis mo.

E o go ver no sem pre imó vel...
Eis o que foi a ne fas ta ad mi nis tra ção do sr. dr. Ro dri gues Lima.

So bre sua ca be ça caía a mal di ção pú bli ca, já que a sua cons ciên cia ao re mor so.

Ba rão de Jere mo a bo

Extra í do de ARRUDA, João, e MENESES, Edu ar do Di a taí B. Ca nu dos – as fa las e os olha res. Edi -
ções UFC. For ta le za. 1995. Págs. 113–125.
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137.4 – RELATÓRIO DO TENENTE MARCOS PRADEL DE
AZAMBUJA SOBRE A RETIRADA DAS TROPAS
COMANDADAS PELO CORONEL MOREIRA

CÉSAR (18 MARÇO 1897)

Qu ar ta Ba te ria: Par te dada ao Se nhor Ma jor Cu nha Ma tos: De ter -
mi na da – De zo i to de mar ço de mil oi to cen tos e no ven ta e sete.
Qu e i ma dos, quin ze de mar ço de mil oi to cen tos e no ven ta e sete.

Cum prin do o que foi de ter mi na do por or dem ver bal trans mi ti da pelo
Pri me i ro-Te nen te Alfre do Te i xe i ra Se ve ro, pas so a re la tar-vos de ta lha da -
men te o que deu-se nos dias três e qua tro do cor ren te re la ti va men te ao
com ba te e re ti ra da das for ças sob co man do do Co ro nel Mo re i ra Cé sar, e
mais tar de do vos so, lu gar da vila de Ca nu dos.

No dia três, pe las dez ho ras da ma nhã mais ou me nos, en fren -
ta mos com a po vo a ção ha bi ta da pe los fa ná ti cos de Antô nio Con se lhe i ro e
por or dem do co man dan te em che fe. A ba te ria do se gun do re gi men to, sob 
o co man do do Ca pi tão Sa lo mão co me çou o bom bar de io de Ca nu dos au xi -
li a da por for te e cons tan te fu zi la ria dos ba ta lhões 7º, 9º, 16º, 26º e 33º, de
li nha e a po lí cia do Esta do da Ba hia. Esse fogo, que du rou até ano i te cer foi 
al gu mas ve zes in ter rom pi do por or dem do co man dan te-em-che fe, em
con se quên cia do avan ço que ra pi da men te to ma ram al guns ba ta lhões de
in fan ta ria a fim de pre ne ta rem na Vila de Ca nu dos, o que, fi nal men te, le va -
ram a efe i to, che gan do a in cen di ar gran de nú me ro de ca sas da mes ma vila 
que, como sem pre, con ti nu ou te naz men te de fen di da pela gen te de Antô nio
Con se lhe i ro.

Às qua tro ho ras da tar de, mais ou me nos, o Cel. Mo re i ra Cé sar
foi fe ri do gra vi men te no ven tre, re co lhen do-se, en tão, a uma bar ra ca ar ma da
no pró prio cam po de ação. Até uma hora ne nhu ma pro vi dên cia se ha via
to ma do quan to ao lo cal para o hos pi tal de san gue que de via abri gar os fe ri dos 
já em gran de nú me ro. Antes, no acam pa men to, eu, fe ri do já, como mu i tos
com pa nhe i ros, me acha va aguar dan do oca sião de ser me di ca do, o que mu i to
di fí cil tor na va a vida no lo cal que ocu pá va mos: cam po aber to, po si ções
do mi nan tes so bre Ca nu dos, e sem uma gota d’água até uma hora da tar de.



E além de tudo, o ter re no com ple ta men te var ri do pe las ba las ini mi gas,
pois es tá va mos a uma dis tân cia de les, mais ou me nos, 400 me tros.

Era nes sa oca sião, o co man dan te ge ral das for ças, o Co ro nel
Ta ma rin do, que con ti nu ou até ano i te cer sus ten tan do re nhi do fogo de ar ti -
lha ria e fu zil, as po si ções ocu pa das por dig no an ter ces sor, man dan do, fi nal -
men te, nes sa hora, re ti rar, para as for ças e for ma rem um qua dra do ao red -
dor da bar ra ca do Co ro nel Mo re i ra Cé sar. A ba te ria de ar ti lha ria, ain da sob
o co man do do Ca pi tão Sa lo mão, tra ba lhou imen sa men te no com ba te, o que
para pro var bas ta di zer que das 10h da ma nhã até cin co da tar de, isto é, em
tre ze ho ras de com ba te, ha via dado 300 ti ros mais ou me nos, quan do o
Ca pi tão Sa lo mão man dou ces sar fogo por es pa ço de uma hora, pelo gran de
aque ci men to em que se acha vam os ca nhões e por isso im pos si bi li ta dos de
fun ci o nar.

Con ti nuo de po is o bom bar de io so bre Ca nu dos, ces san do, esse, 
à hora em que o co ro nel Ta ma rin do man dou to car re ti rar para as for ças
que com pu nham a bri ga da. De po is dis so, o hos pi tal de san gue foi trans -
fe ri do para mais lon ge e du ran te qua se toda a no i te o pes so al sa bi do au xi -
li a do va lo ro sa men te pe los ofi ci a is que com pu nham o res tan te da co lu na
ocu pou-se no trans por te de fe ri dos que du rou até o ama nhe cer. Pela ma -
nhã ouvi di zer em ro das de ofi ci a is, que se ti nha du ran te a no i te com bi -
na do uma re ti ra da para essa ma dru ga da (dia qua tro do cor ren te), vis to
não se po der lu tar mais em con se quên cia da fal ta de ele men tos com que
con tar mos.

Não fui con sul ta do so bre esse pon to e, como eu, mu i tos ou tros
ofi ci a is. O que pos so, en tre tan to adi an tar, e isso não só por in for ma ções
pres ta das por ofi ci a is da in fan ta ria, como tam bém pelo que vi na es tra da
quan do re ti rei, é que essa arma (in fan ta ria), con ta va ain da na ma dru ga da
des se dia com cin qüen ta mil car tu chos, e com pes so al pron to que po dia
atin gir fa cil men te ao nú me ro de mil ho mens, ap tos para com ba ter, não
con tan do a ba te ria de ar ti lha ria que dis pu nha de qua se todo o seu pes so al, 
in clu si ve mu ni ção para ses sen ta ti ros mais ou me nos. Às qua tro ho ras da
ma nhã o Co ro nel Mo re i ra Cé sar fa le cia, e às sete des se dia a bri ga da co me çou
os tra ba lhos ne ces sá ri os para a re ti ra da que tan tos sa cri fí ci os nos cus tou.

É di fí cil es cla re cer o que en tão se deu. O pâ ni co e o ter ror apo de -
rou-se de tal modo de nos sas for ças, que um úni co to que de or dem do Co -
ro nel Ta ma rin do foi aten di do. Uma úni ca arma foi dis ci pli na da e aten ta às
or dens do co man do em che fe. Essa, foi a ar ti lha ria, e não sou eu só quem o
diz, são os pró pri os ofi ci a is que com pu nham a bri ga da, tan to que ten do ela
to ma do a van guar da da co lu na, afe riu de co lo car-se em con di ção van ta jo sa
e con ve ni en te para a mar char. Foi por or dem do Co ro nel Ta ma rin do man -
da da re tro ce der, e bom bar de an do Ca nu dos a fim de fa zer ca lar o fogo cer -
te i ro que nos fa zi am, pro te ger a re ti ra da da co lu na, que era fe i ta não em
qua dra do ou ro da do res, po rém saiu em mas sa e sem or dem al gu ma. Foi
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esse en tão o mo men to em que mais se sen tiu fe ri do o co ra ção do ver da de i ro 
sol da do bra si le i ro, que sabe com dig ni da de e com brio ver gar nos om bros
uma far da que ju rou hon rar e que ja ma is con sen ti ria fos se man cha da com o 
san gue de co var de.

Com es pe ci a li da de e como ver da de i ros már ti res do cum pri men to
do de ver, eu co lo co em se pa ra do nes se re ti ro al gum pes so al de ar ti lha ria, e
um pu nha do de sol da dos de in fan ta ria de to dos os con ti gen tes que com pu -
nham a co lu na ex pe di ci o ná ria. Ge ral men te, ouço di zer de po is des sa re ti ra -
da, que a ba te ria de ar ti lha ria foi to ma da pe los fa ná ti cos de Antô nio Con se -
lhe i ro. Não foi. Tal não deu-se. Nem, se po dia dar, pois que uma co lu na que 
con ta ain da com pes so al pron to de mil ho mens e mu ni ção su pe ri or a cin -
qüen ta mil car tu chos, e de che fes que sa bem cum prir per fe i ta men te o seu
de ver, não con sen te de modo al gum que a arma que lhe ser ve de ga ran tia
na re ti ra da, lhe seja to ma da por um gru po de du zen tos ho mens mais ou
me nos, que avan çam em ace le ra do fa zen do uma ver da de i ra ca ça da nes sa
mas sa de sol da dos, que tam bém em ace le ra do cor re em com ple ta de ban da da 
pela es tra da que os deve con du zir ao pon to de abri go.

Tra ba lha ram na ar ti lha ria des de oito da ma nhã des se dia o Ca pi tão 
Sa lo mão, Pri me i ro-Te nen te Se ve ro e Alfe res Cu nha Fre i tas, e um nú me ro de
ar ti lhe i ros in fe ri or a dez pra ças, fora os con du to res. E foi essa for ça que aí
de i xou es pe ci fi ca da que pro te geu e ga ran tiu a re ti ra da da co lu na que es ta -
va ain da sob as or dens do Co ro nel Ta ma rin do, e a qual não po di as ver, pois 
que des de àque la hora da ma nhã es ta vas na van guar da da co lu na onde se
acha va par te prin ci pal do ba ta lhão que co man da vas.

Des sa hora, en tão, de ve is ig no rar tudo que deu-se. Nada vis tes
e o que se pas sou en tão vos vou re la tar con for me me de ter mi nas tes. A re -
ti ra da de gran de par te de fe ri dos, que se acha ram aban do na dos e sem re -
cur sos, e por tan to en tre gues ao ini mi gos, foi fe i ta pe los al fe res do sé ti mo
de in fan ta ria: Ba sí lio Hil de, Si mões, Mas ca re nhas, Le vo rá cio, Ca val can te e 
bri ga da do mes mo ba ta lhão do nono de in fan ta ria, Alfe res Car va lho e Ma -
ri nho, dos de zes se is Alfe res Ma cam bi ra que há mu i to cus to con se gui ram,
pro te gi dos ain da pela ar ti lha ria, co lo cá-los em re des, ma cas ou ca va los e
fazê-los con du zir para a es tra da. A co lu na avan ça da sem pre, e como sem pre
de i xa va em sua re ta guar da um nú me ro enor me de fe ri dos que fa zen do
pro dí gi os de va lor e com os fe ri men tos san gran do, le van ta vam-se do chão 
onde eram aban do na dos pe los sol da dos cor re do res que ali os de i xa ram,
pro cu ran do ca mi nhar e es ca par à mor te hor rí vel  que os es pe ra va. Uma co i sa
que con vém a nós to dos tor nar bem pa ten te nes sa re ti ra da inol vi dá vel para
aque les que a pre sen ci a ram: “ A ma i or par te do pes so al que per de mos quer
do ofi ci a is, quer de sol da dos não foi mor to em com ba te re gu lar. Foi cor ta da a
fa cão pe los fa ná ti cos de Antô nio Con se lhe i ro, por que  sem me i os de re ti ra da
acha vam-se  aban do na dos na es tra da pe los  car re ga do res que os ti nham re ti ra -
do do hos pi tal de san gue na ma nhã  des se dia. Du ran te esse tem po os
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cor ne tas exis ten tes na bri ga da to ca ram sem ces sar, bem alto, Meia-vol ta.
Esses to ques, ape sar de re pe ti dos mi lha res de ve zes, nem uma só vez fo -
ram aten di dos. E as sim con ti nu ou, pois, a re ti ra da de nos sas for ças, e os
que como eu fi ca rão na re tar guar da lu tan do ain da pela vida e pro cu ran do o
me lhor meio es ca par à mor te que nos es pe ra va se ali fi cás se mos, ca mi nha mos 
es pe ran ça dos de que como de via acon te cer, nos es pe ra ríe is no ran cho do
Vi gá rio ou Ro sá rio, lu ga res aque les dis tan tes de Ca nu dos três lé guas.

E este seis, a fim de or ga ni zar uma re sis tên cia, pois que éra mos
per se gui dos por uns vin te ho mens até que che gan do a es ses lu ga res fo mos
com ple ta men te de si lu di dos por qan to já ha víe is pas sa do há mu i to tem po,
de i xan do a for ça que fi ca ra na re ta guar da sem co man do, e a qual com um
che fe. Como po di as tu, vis to o nú me ro de ofi ci a is que ain da exis ti am nis so,
po rém que se acha vam na fren te na tu ral men te con vos co, pois que ví nhe is
na van guar da de to dos, po dia per fe i ta men te re sis tir a esse ini mi go di mi nu to
que nos per se guia e tan to mal nos fa zia.  

Pela es tra da pas sei, e que foi a mes ma por onde se gui mos para
Ca nu dos exis tia tan ta mu ni ção e ar ma men to que ca u sa va dó ver o po der
para a guer ra que à pro por ção que a for ça avan ça va de i xa va nas mãos dos
ini mi gos. Mu i to an tes do ran cho do Vi gá rio o Co ro nel Ta ma rin do foi atra -
ves sa do por uma bala, e ten do ca í do do ani mal que mon ta va pe dia a for ça
que pas sa va que for mas se um qua dra do a fim de re sis ti rem ao ini mi go e
pro te ge rem-no des te. Esta, po rém, não o aten dia e, sem co man do, pos so
di zer, por quan to já es tá ve is pró xi mo ao Ro sá rio, avan ça va sem pre em com -
ple ta de ban da da. Alguns ofi ci a is, po rém, e pra ças de ba i xo do vivo fogo
con se gui ram ain da le van tar o cor po com vida do Co ro nel Ta ma rin do e
trans por tá-lo para uma casa pró xi ma, a qual foi, pou cos mi nu tos de po is
in va di da pe los in va di da pe los fa ná ti cos de Antô nio Con se lhe i ro, que apos -
sa ram-se do cor po do mes mo co ro nel, re ta lha ram-no a fa cão, como fi ze ram
ao bra vo Co ro nel Mo re i ra Cé sar, e aos de ma is in fe li zes com pa nhe i ros que
com vida ain da ou sem ela fo ram fi can do pela es tra da.

       De po is des se qua dro Hor ro ro so que pre sen ci ei de per to, as -
sim como mu i tos ou tros com pa nhe i ros, cu jos no mes guar da rei para mais
tar de, por en quan to eu mu i to pou co po dia an dar, não só de vi do ao es ta do
de fra que za em que me acha va, pelo mu i to san gue que ha via per di do, do
fe ri men to que na ... sur pre sa re ce be mos, como tam bém pela fal ta de ali -
men to que com fome há dois dias toda a Bri ga da. Espe rei sem pre que no
Ro sá rio, lu gar pró prio para re sis tir mos, pe los re cur sos que no rio des se
nome po día mos en con trar, nos es pe ra ríe is como co man dan te-em-che fe que
ére is nes sa oca sião de todo o res tan te da co lu na. Aí po rém, como em to dos
os ou tros lu ga res por onde pas sá va mos: Ter ra Bran ca, Ca ja ze i ras, Ara çá,
Cum be, Ji bóia, La ji nha, Mon te San to, Ju e rin quin quá, e Can san ção, não nos
en con tra mos e, por tan to, fal tan do re cur sos e so fren do to dos os mar tí ri os da 
fome e da sede, ven do a to dos os mo men tos sol da dos nos sos ca mi nhan do
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de jo e lhos, em con se qüên cia de fe ri men tos que ha vi am re ce bi do, po de is
per fe i ta men te, sem ser ne ces sá rio gran de es for ço de vos sa ima gi na ção cal -
cu lar os hor ro res por que pas sa mos. Em Mon te San to onde Tí nha mos de i -
xa do nos sas ba ga gens e onde, como em Cum be, exis tia gran de quan ti da de
de ví ve res para a co lu na ex pe di ci o ná ria, es pe ra mos nos en con trar as sim
com al guns ofi ci a is que co nos co vi e ram. Qual não foi, po rém, nos so de ses -
pe ro quan do nes se lu gar Cum be só en con tra mos ca sas  aban do na das e sa -
que a das, as qua is em lu gar de alen to e con so la ção só nos ofe re ceu de sâ ni -
mo e des cren ça.

Nes sa re ti ra da que tan to nos aca bru nhou, per de mos nos so dig no 
e va len te co man dan te Ca pi tão Sa lo mão. Em Mon te San to, ti ve mos as mais
fal sas in for ma ções, pois que di zi am to dos, que ali ha vi am fi ca do, que  a
van guar da da for ça que so bre vi ve ra à imen sa ca tás tro fe que pe sa va so bre
nós, era a úni ca for ça que es ca pa ra com vida, e que o res tan te da for ça,
digo, co lu na, co man da pelo fa le ci do Co ro nel Mo re i ra Cé sar, ha via sido sa -
cri fi ca da.

Ali como adi an te des se dito de i xa mos nos sas ba ga gens e com
elas as re lí qui as mais sa gra das de nos sas fa mí li as. Pois bem, to dos es ses ob -
je tos, que de ve ri am ser sa gra dos para to dos, por que só aos seus res pec ti vos
do nos po de ri am tra zer re cor da ções das pes so as que ri das que mu i tos os
nos sos de so ri en ta dos com pa nhe i ros abra çam pela úl ti ma vez, fo ram com -
ple ta men te des res pe i ta dos. E rou ba ram-lhe ou tras. Nos so far da men to tam -
bém en trou nes se nú me ro, e eu vos pos so per gun tar: quem fez to das es sas
de pre da ções? Vós que vi es te na fren te tal vez pos sa is in for mar a res pe i to, a
fim de que mais tar de pos sa mos, quem sabe, des co brir o que per de mos e
que tan to apre ci a mos e pre za mos.

De Mon te San to con ti nu a mos nos sa pe re gri na ção para Qu e i ma das. 
Em Can san ção sou be mos não me re cor do por quem, que es tá ve is nes se
lu gar, pois não vos vi mos quan do pas sa mos por uma rua des sa vila como
al guns a de no mi nam. Encon tra mos, en tre tan to, na por ta de uma ven da o
Ca pi tão Sa les e Ca pi tão Si mões, fo mos cha ma dos por aque le, po rém não
aten den do a isso, con ti nu a mos nos so ca mi nho até uma casa per to da
po vo a ção onde des can sa mos até duas ho ras da ma dru ga da de 10 do
cor ren te. Ali já ví nha mos a ca va lo, pois des de Ta pe ra que a mu i to cus to
ha vía mos ob ti do dois ani ma is que se gui am para Mon te San to e que nos
fo ram con ce di dos por um sol da do de ca va la ria, vis to o es ta do em que nos
achá va mos.

Nes se mes mo dia a três ou qua tro ho ras da tar de che ga mos a
Qu e i ma das onde en con tra mos com que ma tar a fome e sede que há mu i to
tem po so fría mos. Eis aí, pois, a par te que me pe dis tes, o que nela fal ta só se
re la ci o na com os mar tí ri os que so fre mos. Esses, só nos di zem res pe i to, e só
por nós se rão lem bra dos. Po de is, pois, es que cer de um mo men to para
ou tro, as sim como nos es que ce res; o que vos aca bo de re cor dar, cer to de
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que to dos os so fri men tos que ex pe ri men tos, lon ge de en fra que cer o vos so
âni mo de sol da do, só con se gui ram ain da mais gra var a fun do nos nos sos
co ra ções, se é isso pos sí vel, a ver da de i ra con fi an ça que te mos de nos sos
de ve res de sol da dos de fen so res da Re pú bli ca ver da de i ra. Assi na do Mar cos
Pra del de Azam bu ja.”

Extra í do do Arqui vo His tó ri co do Exér ci to.
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137.5 – FRANCISCANOS EM CANUDOS – 
DIÁRIO DO FREI PEDRO SINZIG (1897)

DIÁRIO INÉDITO DE UM FRADE

Qu e i ma das, 22/08/75 Ontem frei Ga bri el Gro e mer e eu par ti mos do
con ven to às 6h e 30 min da ma nhã di ri gin do-nos de bon de, à es ta ção
de São Fran cis co. Pou co de po is che ga va tam bém o ca pu chi nho

frei Je rô ni mo de Mon te fi o re. Ancião, com 66 anos de ida de.
Com pa re ce ram di ver sos mem bros do Co mi tê Pa trió ti co: Cô ne go

Man fre do, que trou xe uma ca i xa de doce para cada um de nós, o se nhor
Re quião, o re da tor do Jor nal de No tí ci as e o se nhor Lel lis Pi e da de.

Na vi a gem acom pa nha ram-nos o pre si den te do Co mi tê Pa trió ti co,
se nhor Franz Wag ner, dr. Gus ta vo dos San tos e o se nhor Sche i er, dono de
uma loja de ar ti gos de mú si ca. 

Até Pla ta for ma se guia co nos co o V. P. Fer nan do; lá de ve ria ce le -
brar; idem o se nhor Lel lis Pi e da de.

Par ti da às 8h e 15min.
A vi a gem tor na-se bas tan te in te res san te. Mar ge ia cul tu ras de

cena ou ta ba co, apro xi ma-se do mar.
A pri me i ra es ta ção de po is de Pla ta for ma cha ma-se Esca da, cuja

igre ja si tua-se no alto de uma ele va ção. Pou co de po is pas sa mos por ou tra
igre ja, que por aqui é ver da de i ra ra ri da de: cons tru í da em es ti lo gó ti co.

Pas sa mos dois tú ne is, o úl ti mo, per to de Ma pel le, é enor me. As
se guin tes es ta ções cha mam-se: Co te gi pe (28 km de São Fran cis co), Água
Com pri da, Mo ri ti ba, Pa ra fu so, aqui co me çam ter ras se cas e are no sas,
Ca mas sa ri, São José da Mota, onde vo e ja vam inú me ros uru bus (aba te-se,
di a ri a men te, o gado para con su mo da Ba hia). De po is Mata de São João (11
ho ras), Pi tan ga, lu gar de ou tro tú nel, Po ju ca (enor me plan ta ção de ta ba co),
Enge nho Cen tral, Catu, 92 km de São Fran cis co. Che ga mos 10 para 1 hora
da tar de e pas sa mos logo ao Espe ci al, onde o che fe de trem nos re ce beu;



ou tros se nho res a nós se agru pa ram. Par tiu o trem. Então foi-nos ser vi do
um es plên di do al mo ço.

No Entron ca men to para ver um tre cho de es tra da fér rea, ina ca -
ba do ain da, mas já atin gin do o 40º qui lô me tro.

Pas san do de Água Fria en con tra mos um trem de fe ri dos que se
di ri gia à Ba hia. A re gião é seca e are no sa. De po is su ces si va men te vi e ram as
es ta ções de La ma rão, Ser ri nha (40 lé guas da Ba hia), onde che ga mos às 20h
e 6min, mas pa ra mos e gas ta mos uma hora, es pe ran do um trem.

A lo ca li da de des per ta agra dá vel im pres são pela lim pe za. No
cen tro da ci da de, gran de e mui lin da pra ça, No tei o le tre i ro dum ar ma zém,
que para mim sou be-me no tá vel: O sol nas ce para o ar ma zém do tri un fo.
Às 7h da no i te con ti nu a mos vi a gem, e logo nos foi ser vi do o jan tar. Às 9h e
30min pas sa mos por San ta Lu zia, che gan do 5 mi nu tos an tes das 11h da no i te
a Qu e i ma das. Pelo adi an ta do da hora ali mes mo per no i ta mos, isto é, no
va gão. O dr. San tos fi cou ao lado dum trem de gado pa ra do. Qu e ro di zer
per to dum va gão. Logo, logo co me çou a se que i xar do fe dor sem des co brir
a ca u sa. 

A dis tân cia de Ala go i nhas é de 226.959m, a al ti tu de 275m 331cm
aci ma do ní vel do mar.

Como não dis pú nha mos ain da de casa e a ca pe la es ta va si tu a da
mais lon ge, to ma mos café, de acor do com os de se jos do sr. Wag ner. Não
hou ve mis sa nes se dia.

23 de agos to – ter ça fe i ra – Esta mos alo ja dos nas pro xi mi da des da
es ta ção em um re gu lar ca si nha. Logo fo ram vi si ta dos o ge ne ral Gi e rard e
um ofi ci al mais gra du a do, e en tão o “Hos pi tal de San gue”, com uns vin te
do en tes.

Ao meio-dia al mo ça mos numa casa da vi zi nhan ça, onde fa ze mos 
nos sas re fe i ções. À no i te po rém ace i ta mos o con vi te do che fe de po lí cia
para a jan ta e de po is da qual uma agra dá vel pa les tra, ten do com pa re ci do
ge ne ral Gi rard.

Às onze e meia da no i te des pe di ram-se o se nhor Wag ner, o dr.
San tos e o se nhor Schle ir, que logo de po is vol ta ram no trem es pe ci al à Ba hia.
Fo mos dor mir. Armei mi nha rede. Não dava cer to, en tão pas sei a dor mir
num sofá, do ou tro quar to.

24 de agos to – Ontem e hoje ce le bra mos na ca pe la de Qu e i ma das; a
igre ja dis ta mu i to. 

Os ba ta lhões es tão acam pa dos em bar ra cas nos lu ga res de sig na dos.
O ge ne ral agua da a che ga da do mi nis tro da Gu er ra, que ain da

per ma ne ce na Ba hia.
O V. P. Ga bri el e eu de ve mos pros se guir, por de se jo do Co mi tê

Pa trió ti co, até Can san ção, as sim que ve nha mais um dos nos sos con fra des.
Fica a maio ca mi nho de Mon te San to, Os fe ri dos lá an dam de pa u pe ra dos e
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es fo me a dos. Va mos le var al gum le ni ti vo. Os man ti men tos par ti rão co nos -
co. O se nhor Wag ner pro vi den ci ou tudo de for ma per fe i ta: car ne seca, fe i -
jão, vi nho, ca cha ça, água mi ne ral, bo la chas, bis co i tos, co ber to res, ca mi sas, re -
des, bal des, café, chá, pa ne las, do ces, mar me los, tor que zes, ba ci as, ba ca lhau,
me di ca men tos no va lor de qua tro con tos etc. etc.

Ontem fo mos ao rio Ita pi cu ru, onde es tão acom pa nha dos os
sol da dos do Rio Gran de.

Hoje de ma nhã re ce be mos uma boa quan ti da de de le i te, pre sen te 
da se nho ra que guar da va as cha ves para igre ja, O vi gá rio, um pa dre fran cês,
está au sen te, mas de se ja vir ver-nos. Entre os sol da dos há ra pa zes de pou ca
ida de. Um da po lí cia ba i a na, que às ve zes nos ser ve, tem ape nas 16 anos, o
Au ri no da Sil va Dal to. Ou tro, do Rio Gran de do Sul, 15; en ga jou com 14.
Um mor reu nos Ca nu dos. Ti nha ape nas 13 anos. Um ou tro que foi fe ri do
con ta va a mes ma ida de.

O rev. frei Je rô ni mo, que a pe di do do se nhor Wag ner co lo cou as
suas di vi sas a (é ma jor do Exér ci to), con tou-nos algo da fa mí lia im pe ri al
que co nhe ceu pes so al men te. Com a Re pú bli ca quer dis tân cia.

 Cha ma va Rui Bar bo sa ruim “de nome e de fato” que, como é
sa bi do, an tes nem o alu guel da casa anda bem des con ten te com o novo
re gi me, tam bém e mu i to, pela ex tra or di ná ria que da da câm bio. Ama nhã
virá o mi nis tro da guer ra. Va mos ver.

O dr. Sel mann ti rou-nos das três ca i xas de me di ca men tos o ne ces -
sá rio para Can san ção.

25 de agos to – Nada de de ter mi na do quan to à nos sa par ti da para
Can san ção. Fi ze mos uma lis ta, que ain da está in com ple ta, das co i sas que
de ve mos le var. Já per ce be mos que é mu i to me lhor e mais agra dá vel quan do
re li gi o sos da mes ma or dem pres tam obe diên cia a um seu con fra de. O rev.
frei Je rô ni mo, por ser o mais ido so, ad mi nis tra as co i sas do co mi tê, e está
bem as sim, mas ain da ocor rem de sen ten di men tos, prin ci pal men te so bre de ter -
mi na dos ar ti gos. Dr. San tos e sr. Wag ner nos dis se ram que es ses se ri am le va -
dos a Can san ção va mos ter fal ta de mu i ta co i sa, mas ale gra-nos o fato de
que va mos es tar no va men te so zi nhos. Irei eu, ou fi ca rei aqui, indo em meu
lu gar ou tro con fra de com o V. P. Ga bri el? Fiat vo lun tas Do mi ni!

28 de agos to –  Hoje mor reu um al fe res no hos pi tal. O rev. frei
Je rô ni mo, por aca so, lá es ta va, e ain da lhe pôde dar a ab sol vi ção. Envi a mos
ao dr. San tos uma lis ta dos ob je tos que a Can san ção le va re mos; des cre ve mos
tam bém com le al da de a nos sa si tu a ção.

Ao al mo ço ou vi mos al guns ca sos do Antô nio Con se lhe i ro. “Um
dia um de seus sol da dos per gun ta-lhe: Aon de vou quan do mor rer? – P’ro céu –, 
res pon de Con se lhe i ro. O sol da do le van tou os olhos para o céu; de ime di a to
lhe cor tam a ca be ça. Só Antô nio Con se lhe i ro pode olhar pro céu!”.
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“Uma men di ga la vou-se nas águas do ba nho do Con se lhe i ro e
logo fi cou cu ra da.” O che fe da es ta ção, Fe ve re i ra, o mes tre de li nha, e o fun -
ci o ná rio Car do so já vi ram an tes, uma vez, o Antô nio Con se lhe i ro.

Hoje de tar de, às 4h de via ser o en ter ro do al fe res Ma ri nho. Ti ve mos 
que es pe rar uma hora e meia pela vin da do ca i xão. Pe las cin co e meia
che ga ram al guns car ros, pu xa dos por 6 bois, com fe ri dos de Ca nu dos. Os
po bres sol da dos pa re cem ter so fri do mu i to. Um en con tra va-se nu, co ber to
por um man to. Ou tro tão fra co, mal po dia fa lar. Eu não po dia es pe rar até
que to dos es ti ves sem abri ga dos. O ca i xão do fa le ci do al fe res já vi e ra. Qu a se 
to dos os ofi ci a is do ba ta lhão do Pará e os do Ama zo nas, que apor ta ram on tem,
acom pa nha ram o en ter ro. Per to do ce mi té rio, jun to à igre ja, um es qua drão
de sol da dos deu a sal va, três ve zes. Entra mos no ce mi té rio, fi ze mos as ora ções 
de pra xe e o se pul ta men to. Duas ban das de mú si ca to ca ram du ran te o
en ter ro.

Ama nhã a 2ª mis sa, às 9 ho ras, será cam pal para que os sol da dos 
do Pará pos sam as sis ti-la. Então par ti rão no vos sol da dos da qui a Ca nu dos. 

29 de agos to – Hoje de ma nhã a mis sa saiu às sete e meia, a se gun da
às nove. Arma ram o al tar jun to à por ta da ca pe la. O co ro nel do Pará e o
che fe de po lí cia fo ram con vi da dos. Este or de nou a ida de mu i tos que que ri am
se omi tir. Suas ban das to ca vam. Do Pará es ta vam pre sen tes qua se to dos os
ofi ci a is, na fren te o co ro nel, in clu si ve um ale mão, en ga ja do na Po lí cia do
Pará. Já nos vi si tou em nos sa casa com ou tros ofi ci a is, um dos qua is pri mo
dum bis po. Nes sa oca sião frei Je rô ni mo ofe re ceu uma gar ra fa de be bi da,
tro can do brin des. À con sa gra ção da mis sa as duas ban das to ca ram jun tas o
Hino Na ci o nal, co me çan do já no Sanc tus quan do o sa cris tão to cou a cam pa i nha. 
Logo, logo pa ra ram. O co ro nel, não sei como é o seu nome, tem sido mu i to
gen til.

À mesa, ao al mo ço, com pa re ceu o ma jor Assis, re cém-vin do dos
Ca nu dos. Con fir mou a no tí cia de que os ja gun ços (as sim são cha ma dos os
ho mens de Antô nio Con se lhe i ro) ata ca ram um trem de fe ri dos e di zi ma ram.
Há de se ad mi tir que as tro pas do go ver no tão pou co res pe i tam os pri si o ne i ros,
pois que so bre es tes nada se co men ta. Ma jor Assis mu i to mais nos que i ra
ver em Mon te San to an tes que em Can san ção, pois que mu i tos fe ri dos mor ri am
por fal ta de tra ta men to. Há uma hora que apa re ceu um tal Bar bo sa de Sou za, 
o qual quin ta-fe i ra, dia 2/8/1897, fará a vi a gem co nos co a Can san ção,
par tin do bem cedo. A ba ga gem se gue quar ta, em car ro-de-boi. Bar bo sa
re tor na a Can san ção para ar ran jar-nos uma casa. Lá anda tudo de ser to,
aban do na do como foi.

Leô ni das Gon çal ves Tor res, ami go pes so al do go ver na dor da Ba hia 
ar ru ma os ani ma is. Está aqui por de se jo ex pres so do go ver na dor, que pôs à
dis po si ção gran des quan ti as, em bo ra seja mal fa la do.

30 de agos to – Hoje, pela pri me i ra vez, to ma mos ba nho em Ita pi -
cu ru. Em ca mi nho to pa mos um boi apo dre ci do, ro de a do de inú me ros uru bus; 
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ou tros es pe ra vam des te lado do rio e por per to; não ti nham tido vez. Qu an tos
ca dá ve res hu ma nos não de vem ter so fri do a mes ma sor te nos Ca nu dos!

Ao lado de nos sa mo ra dia, num ran cho, es tão duas cri an ças de
três anos e maio a qua tro anos, cu jos pais fo ram as sas si na dos pe los ja gun ços,.
Per gun ta-se “como é a sua gra ça?” Res pon dem: “eu me cha mo ja gun ço”.
Os po bre zi nhos! Re ce be ram uma me da lhi nha. Ama nhã par ti rão es ses dois
(o Antô nio e a Isa bel) a Vila Nova. O V. P. Ga bri el con tou hoje à no i te ar tes
de sua in fân cia. A me lhor foi o ne gó cio de suas pri me i ras cal ças. Não sa bia
como fa zer. Ma nhã zi nha, em ca mi so la, sai à rua, pas sa a pon te, com as cal ças
na mão, bate na casa de uma se nho ra co nhe ci da para ves ti-lo. As pri me i ras.

Qu an do, cer ta vez, saiu o sa cris tão com a sa co li nha de pe dir
es mo la, na mis sa, ven do que todo o mun do me tia a mão den tro, pen sou
que fos se rapé. Me teu tam bém a mão com ru i do sa vi o lên cia. O sa cris tão
não gos tou. Arran cou a sa co li nha com ra i va. Tris te con tou ao pai: to dos, até 
as mães, me ti am as mãos para pe gar rapé, só a mim ele não de i xou, o sa cris tão!

Ou tra. A seus con se lhos os me ni nos bo ta ram fogo no mon te de
es ter co do ins pe tor de quar te i rão. Ao mes mo tem po, das qua tro ban das. O
ne gó cio to mou vul to. De pres sa fo ram à água car re gan do-a nos ca nos das
bo tas. De nada adi an tou. O ins pe tor de quar te i rão Herr Alo i si us Elsner
en tre men tes sou be da arte. Já era ou tro dia. Man dou a mo le ca da apa nhar
água em va si lhas, até que o fogo apa gas se.

Ou tra vez fo ram brin car de lim pa-cha mi nés. Pin ta ram o ros to
com gra xa de car ro ça. Aí a ir mã zi nha pas sou are ia na cara e la vou com toda 
for ça, que ain da hoje pa re ce sen tir a es fre ga ção. Ita in Si len sia! 

1º de se tem bro – Qu in ze para as qua tro che gou o mi nis tro da
Gu er ra a Qu e i ma das. Trou xe mu i tos sol da dos e uma ban da de mú si ca.

À tar de se guiu nos sa ba ga gem num car ro de oito bois. Au ri no
acom pa nhou.

2 de se tem bro – O che fe da Po lí cia da Ba hia, Pe dre i ra de Cer que i ra,
as sis tiu hoje com to dos os ofi ci a is à san ta Mis sa, ce le bra da por frei Je rô ni mo 
da Gu er ra pos ta ra-se à por ta da ca pe la.

Lá pe las onze ho ras par ti mos, sa tis fe i tos por ter mos ven ci do os
inú me ros obs tá cu los. Nos so guia foi o Re i nal do Bar bo sa de Sou za. Acom -
pa nha va-nos um po lí cia: Antô nio Pe dro de Car va lho, que de ve ria vol tar
com os ca va los. Bar bo sa de Sou za e Car va lho mon ta vam bur ros; nós, ca va los.
O sol nos mal tra tou mu i to. Ain da ago ra.

5 de se tem bro – do min go – Ando com a pele das mi nhas mãos ver me -
lhas e no co me ço do íam mu i to. No ca mi nho frei Ga bri el ouve em con fis são
a um do en te. Tar de da no i te che ga mos a Can san ção. E a nos sa ba ga gem
an te on tem à tar de. No ca mi nho que brou o eixo do car ro.

A re gião é de ser ta e es té ril.
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A mis sa ce le bra mos em nos sa casa. Hoje de ma nhã che ga ram o
mi nis tro, o ge ne ral, o che fe de po lí cia etc. Os dois nos fi ze ram uma vi si ta,
jun tos, e como sou be mos que logo pros se gui ram vi a gem, a re tri bu í mos.
Vol ta mos, que a mis sa ia co me çar. Enten de ram que era con vi te para as sis ti-la
e vi e ram tam bém.

Fa la mos ao mi nis tro de nos sa dis po si ção de vi a jar adi an te, se as sim 
lhe pa re ces se. Não. De se ja que fi que mos aqui dan do apo io aos sol da dos.

Can san ção tem so men te uma “rua” com cin co a sete casa em
cada lado. As ou tras – que são pou cas – en con tram-se a uns cem pas sos
dis tan tes. Qu a se to das aban do na das, por que o povo anda com um medo
lou co da va río la. Há dis so uns dois a três ca sos.

Ontem lim pa mos uma casa que ser via de es tre ba ria. Ser vi rá
como hos pi tal. Mal ter mi na mos, pe diu-nos uma sol da do, Jo a quim Rosa, do
II Cor po da Po lí cia, que o in ter nás se mos. Vi nha com fe bre for te. Com al gu ma 
pa lha ar ru ma mos uma lu gar. Ago ra mes mo, – são três ho ras e qua ren ta
mi nu tos – se guem os sol da dos avan te.

Em Qu e i ma das che gou mais um re li gi o so e o se nhor Lel lis Pi e da de,
que nos pre ten de vi si tar aqui.

Às 4h e 20min vêm des pe dir-se de nós o ma re chal, o ge ne ral
Car los Eu gê nio e al guns ofi ci a is. Sa í ram após te rem to ma do um copo de
água do nos so fil tro. O se nhor mi nis tro, e o ge ne ral, mu i to amá ve is.

A na tu re za, à pri me i ra vis ta de ser ta, mas em seus por me no res
ma ra vi lho sa, é ani ma da por inú me ros pás sa ros, como car de a is e ou tros, 
cu jos no mes não co nhe ço, que vêm ba nhar-se ao nos so tan que. Às ve zes 
pas sam ba ru lhen tos pa pa ga i os, em tur mas de até 30. Como fa lam e gri -
tam! Vi dois lin do de les pou sa dos numa ár vo re. No chão e nos ar bus tos 
tudo anda che i ro de vida. A flo ra tam bém nos ofe re ce re pou san te es pe -
tá cu lo.

6 de se tem bro – Hoje des per tou-me frei Ga bri el, pela ma dru ga da,
para me dar a no tí cia de que Lel lis Pi e da de já de via che gar. A ba ga gem e
dois ou tros se nho res ti nham che ga do. E dito e fe i to cá es ta vam Lel lis Pi e da de,
sr. Pi nhe i ro e sr. Re do mar que, do Co mi tê Pa trió ti co da Ba hia. Um car ro ain -
da se en con tra va a ca mi nho. Trou xe ram duas em pre ga das, uma para a co zi -
nha, ou tra para a rou pa. O mé di co per ma ne ce aqui. Dr. Gus ta vo dos San -
tos es cre veu al gu mas li nhas, idem frei Elec tus, que se en con tra em Qu e i ma -
das, frei Ga bri el re ce beu ori gi na lís si ma car ta de frei Xis to. 

À tar de che ga va a in fan ta ria da Po lí cia ba i a na, com 2 ca nhões, e
sob o co man do do ma jor Ivo.

Au ri no re ce beu seu pri me i ro sa lá rio men sal: 57$000 réis. Não
sabe po rém li dar com ele. Com prou dum sol da do dois pa res de cal ças qua se
no vas, um uni for me e duas fran gui nhas. Andam sol tas pela co zi nha.
Ontem já nos ser viu de ovos. Ago ra pe diu que guar dás se mos seu di nhe i ro.
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Sen te que se eva po ra nas suas mãos. Do pai do nos so se nho rio re ce be mos
di a ri a men te um li tro de le i te. Hoje tam bém de ou tras pes so as. Nos so “che fe”
está no seu ele men to.

7 de se tem bro – Hoje mar cha ram avan te os sol da dos. À no i te
di ver sos pes so as pe di ram con fis são. Vi vant se quen tes!

Le va mos os trens de co zi nha para a casa do dou tor, onde a co zi -
nhe i ra vai pa rar.

Ama nhã dia de Nos sa Se nho ra (Na ti vi da de), va mos en fe i tar o al tar 
com flo res e frei Ga bri el dará um ser mão.

10 de se tem bro – As úl ti mas ca i xas da en co men da de nos sos
com pa nhe i ros che ga ram on tem. O car ro foi as sal ta do por sol da dos es fo me a dos
e al gu ma co i sa foi sub tra í da. 

Enter ra mos on tem uma cri an ça de cin co anos e uma ve lha.
Can ta mos os sal mos do ri tu al.

Vol tou de Mon te San to uma mu lher que vive com os sol da dos.
Anda nes sa vida tor ta há onze anos, des de os 16. Está en jo a da dis so, não
quis po rém dois fi lhos na tu ra is. Nos so hu mor ama re lo não nos aban do na;
apa re ceu uma can ção, à no i ti nha.

I. Can san ção, Can san ção.
Flor mais bela do ser tão.
Can tam, chil ram tuas aves
Me lo di as do ces, su a ves, 
Can san ção, flor do ser tão! 

II. Can san ção, Can san ção,
Pa ra í so do ser tão.
Tuas olo ro sas flo res
Têm mais vi vas cla ras co res
Pa ra í so do ser tão!

III. Can san ção, Can san ção,
Ó di to sa re gião, 
Oh! Quão no bre e ama vel men te 
É com o hós pe de tua gen te,
Ó di to sa re gião!

IV. Can san ção, Can san ção,
És de Deus pre ci o so dom 
Nun ca de ti eu es que ço,
E mil ve zes a Deus peço
Que te guar de, ó Can san ção.
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11 de se tem bro – De ma nhã é ver da de i ra ale gria re ci tar o bre viá rio.
Os pas sa ri nhos can tam as loas do Se nhor. Re za mos ge ral men te ao ar li vre.
Vés pe ras, com ple tó rio e ma ti nas jun to ao tan que. Apa re cem mu i tos de les
para can tar ou be ber uma agüi nha.

12 de se tem bro – do min go – Ontem à no i te, já aco mo da dos em
nos sas re des, veio, acom pa nha do, de Qu e i ma du ras, nos so co nhe ci men to
Leô ni das Gon çal ves Tor res. Con ti nu a ram, ele e o com pa nhe i ro, a vi a gem
de ma nhã. Hoje vai ser ba ti za da uma cri an ça. De tar de, a reza do ter ço e la da i -
nha. Á no i te che ga ram dois ofi ci a is do en tes, vin dos de Mon te San to. A ca -
mi nho, um trem com do en tes.

14 de se tem bro – Ontem, en tre 3:45 e 4h, che ga ram 4 ou 5 va gões
do en tes, que per ma ne ce ram até hoje no hos pi tal; as ata du ras fo ram re no va das.
Hoje cedo vi a ja ram adi an te. Ontem, pela ma nhã, vi si ta mos o sr. Isi do ro bis po
mo des to, pai do nos so se nho rio, na sua fa zen da, onde al mo ça mos. Co nhe cia
qua se to das as plan tas me di ci na is. Expôs-nos os li vros que ti nha, para eu
dis sés se mos se eram apro va dos. Do qual mais du vi da va era Fa bío la, de
Wi se mann, e de nada a bí blia pro tes tan te com o se guin te tí tu lo: “O Novo
Tes ta men to de Nos so Se nho Je sus Cris to, tra du zi do em por tu guês se gun do
o ori gi nal gre go. Nova Ior que. So ci e da de Bí bli ca Ame ri ca na. For ma da A. D. 
MDCCCXVI. 1894”. Ao lado da casa um gran de ar bus to com gran des flo res 
ró se as, es pir ra de i ra. Cin co para dez da ma nhã par tiu Lel lis Pi e da de com o
aca dê mi co Ivo. À no i te, de po is da jan ta, man ti ve pro lon ga da dis pu ta com o 
nos so Pi nhe i ro so bre re li gião, Trin da de e ce li ba to dos pa dres etc.

16 de se tem bro – Ontem à no i te, de po is da jan ta, nova dis pu ta
com o Pi nhe i ro, que é do ta do de agu da in te li gên cia, cujo jul ga men to, às ve zes, 
dis cre pa pe las mu i tas le i tu ras atéi as que leu, en tre as qua is as obras de Zola 
sobe Lur des.

Hoje de ma nhã , às 9h e 30min, va ci nou-nos a mim e a frei Ga bri el.
No to tal já o fi ze mos por três ve zes.

Leô ni das Gon çal ves Tor res vol tou an te on tem de vol tou an te on tem
de Mon te San to, e se guiu on tem a Qu e i ma das.

Dois dos nos so do en tes fo ram trans fe ri dos para Qu e i ma das. De
fora vi e ram dois be xi guen tos; o povo anda ex tra or di na ri a men te apa vo ra do
com a va río la.

17 de se tem bro  – Hoje de ma nhã apa re ceu mais um va ri o lo so, tra -
zi do por seu fi lhi nho, que saiu ime di a ta men te. Ago ra são seis que es tão
in ter na dos. A pró pria fa mí lia não quer sa ber de les. Se Pi nhe i ro não per mi -
tis se dar-lhes a ali men ta ção, mor re ri am de fome.

Pi nhe i ro se gue hoje a Mon te San to, para fa lar ao mi nis tro, que
to dos os do en tes se jam re u ni dos em Mon te San to ou Qu e i ma das.

Can san ção tor na-se cada  vez mais so li tá ria. Ago ra vai mais um
em bo ra. É o pa vor do povo au men tan do. Hoje, na par te da tar de, ire mos a
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ca va lo, frei Ga bri el e eu, a São Mi guel, para ce le brar mis sa ama nhã. Vol ta re mos
ama nhã à tar de.

19 de se tem bro  – À no i ti nha, sal mos, a ca va lo, da qui a S. Do min gos,
aon de che ga mos às 7h e 15min. Ontem de ma nhã a mis sa saiu às 10 ho ras,
mais ou me nos, na qual co mun ga ram umas 12 pes so as, en tre ho mens e
mu lhe res. Ou tro mais que ti nha con fes sa do, não es ta vam em je jum. À ele -
va ção do cá li ce, co me ça ram a can tar com gran de de vo ção. Co i sa re al men te
de co mo ver o co ra ção! Eram umas 40 a 50 pes so as. Já na nos sa vin da nos
es pe ra vam uns 6 a 7 ca va le i ros. Para nos acom pa nhar até S. Do min gos; na
vol ta, o nú me ro au men tou.

Frei Elec tus, que pára em Qu e i ma das, e a quem con vi da mos a
uma vi si ta, mu i to gos ta ria de o fa zer, mas frei Je rô ni mo não de i xa. Che gas se
hoje, fa ría mos ofí cio so le ne, para o qual com pus as par tes pró pri as, o Kyrie,
o Gló ria, o Cre do, a duas vo zes. Se ria tão lin do, mas não de ve rá acon te cer.

Pi nhe i ro e Re do mar que par ti ram on tem a Mon te San to. O ve lho
Bu ra que i ra toma con ta da casa.

20 de se tem bro – Pi nhe i ro, que re tor nou de Mon te San to com
Re do mar que, com prou um lin do pas sa ri nho: “sof fré” ou cor ru pião, todo
ama re lo-ver me lho no pe i to, e pre to no alto das asas. 

Qu a tro be xi guen tos se guem hoje a Qu e i ma das.
21 de se tem bro – De be xi guen tos só res ta uma mu lher aqui em

Can san ção. O “sof fré” do Pi nhe i ro não vive mais: mor reu esta no i te.
22 de se tem bro – Com o frei Ga bri el cons trui  um vi ve i ro, bas tan te

gran de. Pi nhe i ro pre ten de con se guir al guns mais, como tam bém me ofe re -
ce ra o “sof fré”, mas este mor reu, Au ri no trou xe duas ro las, são tão pe que nas,
po rém, que nem se ali men tam so zi nhas. A pro pó si to, eu tam bém achei um
ni nho de ro las com fi lho tes.

23 de se tem bro – Hoje de ma nhã apa re ceu aqui uma mu lher.
Numa mão tra zia a gar ra fa de le i te; nou tra, ex cre men to de vaca que i ma do.
No do min go pas sa do quan do o povo se re u nia para a mis sa, que i ma ram
isso na por ta de fren te e dos fun dos, por de sin fe tan te.

25 de se tem bro – sá ba do – Na úl ti ma quar ta-fe i ra al mo ça ram aqui,
co nos co, três do en tes. Hoje, um co ro nel do Rio de Ja ne i ro.

Ontem mor reu a mu lher das be xi gas. O povo nem quis que fos se 
en ter ra da no ce mi té rio. Pi nhe i ro e o aca dê mi co He bre li a no se pul ta ram-na à 
no i te, com a nos sa as sis tên cia, a de frei Ga bri el e a mi nha. A se pul tu ra nem
era su fi ci en te men te gran de.

26 de se tem bro – Ontem fez suas re fe i ções co nos co um co ro nel
que hoje vi a jou a ca va lo a Mon te San to. Se Deus qui ser sigo ter ça-fe i ra a
Qu e i ma das com Pi nhe i ro, para vol tar quar ta ou quin ta-fe i ra. 
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Pas sei uma man ta no meu che fe frei Ga bri el, a res pe i to da ta be la
ca pi tu lar. Inven tei, e ele acre di tou fir me men te, que frei Aman do é pro vin ci al;
e frei Pan crá cio, co mis sá rio. Por este úl ti mo mu i to se ale grou.

Che gou fe ri do um al fe res. Fica até ama nhã. Re ce beu rou pas
no vas e foi nos so co men sal. 

Ti rei dois bi chos-de-pé. Um car ra pa to fi xou-se-me aci ma do olho 
di re i to. Pi nhe i ro fez-me co nhe cer o “ca va lo-do-cão”, pa re ci do com uma
for mi ga.

27 de se tem bro – Hoje de ma nhã pas sa ram por aqui no va men te
ou tros sol da dos do en tes. O al fe res João Albu quer que, da Ba hia, to mou café
co nos co.

Ago ra mes mo (3h e 45min da tar de) che ga ram 4 car ros de boi de
do en tes. Demo-lhes rou pas no vas e re fres cos. Dois mor re ram no ca mi nho,
dois es tão mu i to mal. Hoje de ma nhã en con trei no nos so quar to um es cor pião
do ta ma nho dum pé de gen te. Ma tei-o!

2 de ou tu bro – sá ba do – Na quar ta-fe i ra pas sa da fiz efe ti va men te a
vi a gem a Qu e i ma das. Já às 3h e 15min da ma dru ga da an da va eu pron to.
Par ti so men te às 4h e 45 min da ma nhã de vi do a meu acom pa nha men to.
Dois al fe res e um pra ça tam bém vi a ja ram. Che guei na fren te e ul tra pas sei
dois ou tros ca va le i ros. Os ou tros ca va los não es ta vam agüen tan do bem a
mar cha. Mi nha mula pa ra va mu i tas ve zes e me le vou ao de ses pe ro, por que
sem pre em pa ca va à es pe ra dos ou tros. Che guei às quin ze para as três a
Qu e i ma das. Frei Elec tus re cla mou fal ta de tra ba lho. Gos ta ria de vol tar
co mi go.

 Vi si tei na quin ta-fe i ra os ja gun ços pre sos e to dos dei uma me da -
lhi nha de N. Sra. Vi a jou tam bém, na quin ta-fe i ra, o che fe de po lí cia e a sua
se nho ra à Ba hia, acom pa nhan do os ja gun ços.

Duas ve zes te le gra fei ao Lel lis Pi e da de de vi do à res pos ta do
vi gá rio. Sex ta-fe i ra re tor nei so zi nho, sa in do às 2h e 15min da tar de e che gan do 
às onze da no i te. Frei Elec tus e eu con ta mo-nos mu tu a men te a co roa. Um
cabo e dois pra ças des ti na dos à Can san ção es tão a ca mi nho. Ontem à no i te,
fi nal men te, ex pli quei a frei Ga bri el como eu o lo grei com a su pos ta ta be la
ca pi tu lar.

3 de ou tu bro – Esta no i te per no i ta ram cá dois ofi ci a is, ou tros
qua tro na casa dos mé di cos. No hos pi tal há uns 8 do en tes. Um va ri o lo so.
Deu tam bém es cân da lo de sol da do. Dois de les qui se ram ma tar o ro ce i ro
Her me ne gil do. Veio em ca mi sa, cor ren do, pe dir so cor ro. Re do mar que di ri -
giu-se para lá com o Au ri no, o cabo e dois pra ças. Va mos hoje a São Mi guel, 
frei Ga bri el e eu.

4 de ou tu bro – se gun da-fe i ra – Ontem de tar de mu i to tra ba lho.
Mor reu um sol da do, dois re ce be ram a ex tre ma-un ção. À no i te a S. Mi guel.
Hoje con fes sa ram e co mun ga ram umas 16 pes so as. O povo can ta va. Um
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ca sa men to. Con fis são e aten di men to a um do en te nas pro xi mi da des. Bom
al mo ço. Os dois sol da dos da ex tre ma-un ção de on tem mor re ram. Pi nhe i ro,
com o cabo, se gui ram a Qu e i ma das. Um sol da do está com a va río la. Foi in ter -
na do na casa onde es ta vam an tes os be xi guen tos. O sr. Wag ner nos trou xe
al guns nú me ros da edi ção se ma nal de We ser ze i tung para o ex te ri or. O jor nal 
é ca tó li co.

5 de ou tu bro – Os in se tos pro li fe ram em quan ti da de e di ver si da de.
Encon trei o 3º car ra pa to. Enter ro de cri an ça de três anos. À no i te ter mi nei
uma car ta de 20 pá gi nas des ti na da à Ba hia. Eram 10h e 15min da no i te.

7 de ou tu bro – Pi nhe i ro vol tou; trou xe car tas e jor na is. O mu i to
re ve ren do frei Iri neu Bi er ba um é pro vin ci al. Deus seja lou va do!

Á no i te che ga ram al guns sol da dos. Um nos con tou que a 1º de
ou tu bro Ca nu dos fora as sal ta da; Antô nio Con se lhe i ro, na afir ma ção de
uma ja gun ça, ha via mor ri do a 26 de se tem bro. Os pri si o ne i ros ja gun ços vão 
a du zen tos. Ama nhã de ve rão che gar uns 100 fe ri dos. No hos pi tal es tão ain da 
6 do en tes e 1 va ri o lo so. Frei Ga bri el er rou hoje no va men te no ofí cio, re ci tan do: 
“La u de mus De um nos trum in con cep ti o ne be a tae Bir gi tae” abri mos uma gar ra fa
de vi nho ca nô ni co , co me mo ran do a ele i ção do novo pro vin ci al. Já é no i te.
Pe guei o 4º car ra pa to.

9 de ou tu bro – Ca nu dos está de fi ni ti va men te con quis ta da. Ontem
pas sa ram mu i tos fe ri dos e do en tes. Re no va mos as ata du ras aos fe ri dos.
Aju dei ao Pi nhe i ro. Dois es ta vam com a per na am pu ta da. Den tro se ti rou a
bala do fe ri men to. Mu i to tra ba lho dia todo. Per no i ta ram co nos co dois ofi ci a is
e um mé di co. Espe ra mos re tor nar en tre duas três se ma nas. Ontem ga nhei
dois pas sa ri nhos, cha ma dos bam bião. O ca de te, que pára na casa dos mé di cos, 
está mu i to mal. Da mes ma fo ram uma sol da do, no hos pi tal onde se en con tram 
6 do en tes. Algu mas ja gun ci nhas, que por aqui pas sa ram, es ta vam fe ri das.
À no i te ti rei mais bi chos-de-pé.

16 de ou tu bro – Hoje veio o 6º ba ta lhão da Po lí cia Ba i a na, sob
co man do do ma jor Sal va dor Pi res. Tra zi am de 15 a 20 ja gun ços pre sos e
ma ni e ta dos, e umas 70 a 100 mu lhe res e cri an ças. Mu i tos dos ho mens es ta vam 
fe ri dos. Frei Ga bri el, eu e  mais tar de Re do mar que, lhes la va mos as fe ri das
e as ata mos no va men te. Frei Ga bri el ou viu um ja gun ço em con fis são, no
es tá bu lo. O co i ta do ajo e lhou-se no mon te de es ter co. Uma se nho ra foi le va da 
à casa do Ho nó rio para dar à luz. Um me ni no-ho mem. Nin guém para aju dar.
Frei Ga bri el cha mou o ve lho Ho nó rio e os dois aju da ram. Dois ja gun ços,
um ho mem e uma cri an ça pagã, mor re ram na es tra da. Três fo ram aqui ba ti -
za dos; uma de las em ago nia. Uma par te i ra deve ter sido mor ta pelo ca mi nho.
As ja gun ças di zi am: “de sa pa re ceu...” Indes cri tí vel mi sé ria! Le vei para os
ho mens bis co i tos e pedi à guar da que per mi tis se aos mais jo vens sair por
água.

Au ri no con fes sou pela pri me i ra vez, on tem; hoje re ce beu a 1ª
San ta Co mu nhão.
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11 de ou tu bro – Hoje de ma nhã hou ve um ca sa men to. A Po lí cia
de S. Pa u lo está acam pa da aqui, com uns 40 a 50 ja gun ços. De tar de no va -
men te, re no van do as ata du ras de mu i tos, in clu si ve de uma cri an ça de dois
anos com 6 fe ri men tos sé ri os. O ofi ci al ale mão da po lí cia do Pará, Ernst
Hoh mann, veio nos ver. To ma mos jun tos um copo de vi nho do Por to, e vi a jou 
ime di a ta men te a Qu e i ma das. Um te u to-bra si le i ro de Blu me nau é pra ça da
po lí cia pa u lis ta. Fran cis co Ma ma lho e o Alfe res João Tor quan to per no i ta -
ram aqui.

12 de ou tu bro – 150 ja gun ços pas sa ram por aqui, sem que os ti vés -
se mos po di do ver. o co man dan te da Po lí cia do Pará, co ro nel Me ne zes, nos
vi si tou hoje.

À tar de, sob chu va tor ren ci al, re no va mos as ata du ras; es tão aqui
uns 30 a 40 ja gun ços. Hor rí ve is fe ri das to dos os pre sos es ta vam ex pos tos à
chu va a cair o dia todo, sem po der mu dar de rou pa.

Esta mos de há bi to-de-dor mir, o ou tro está to tal men te en char ca do.
Uma mu lher, que on tem não se gui ra por que está to tal men te

mo ri bun da, per ma ne ce de i ta da no meio da chu va. Frei Ga bri el a un giu e
lhe deu a in dul gên cia da hora da mor te. Aí pro cu ra mos o co man dan te e
so li ci ta mos sua in ter na ção no hos pi tal. Inter na da, pou co du rou, mor reu
logo.

Os do en tes do hos pi tal fo ram trans por ta dos para Qu e i ma das.
Um se guiu até a casa do Bu ra que i ra e vol tou.

De po is da mis sa le va mos a San ta Co mu nhão a dois do en tes na
casa do Isi do ro.

Re do mar ques le vou con si go o ca de te do en te a Qu e i ma das e não
pôde des pe dir-se pes so al men te.

Um ofi ci al en con trou um ja gun ci nho ex tra vi a do na es tra da, mu i to
fra qui nho, que ba ti za mos como a um ou tro, con di ci o nal men te. Pi nhe i ro foi
o pa dri nho.

Um ofi ci al e Au ri no con tam de hor ren das cru el da des per pe tra das
con tra os ja gun ços.

13 de ou tu bro – Ve i ga vol tou de Qu e i ma das e re la ta que a lé gua e
meia da qui uma mu lher mor reu ba le a da, por que não agüen ta va mais a
mar cha. Encon trou uma cri an ça aban do na da, tra zen do-a con si go. Ela con ta
que foi fe ri da por um sol da do, por que não agüen ta va mais ca mi nhar. No
mo men to aca bou ao se pul ta men to do ja gun ço que mor reu on tem aqui; e o
de uma cri an ça. Au ri no con ta que os sol da dos pe gam as cri an ças pe las per nas, 
ro dam com elas e es mi ga lham o crâ nio ba ten do con tra as ár vo re. Mu i tos
ja gun ços se têm jo ga do no fogo, ou tros são em pur ra dos para den tro ou en tão 
são-lhes es quar te ja dos os mem bros, um de po is do ou tro, as cos te las am pu -
ta das se não gri tam “viva a Re pú bli ca!. Artur Oscar de go lou mu lhe res pela
mes ma ra zão.
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Au ri no achou hoje o be xi guen to mor to ao lhe le var a co mi da.
Frei Ga bri el, Au ri no, Pi nhe i ro e 2 sol da dos cu i da ram do en ter ro. À tar de
che gou nova re mes sa de man ti men tos e rou pas. 

Per no i ta ram em nos sa casa dois ofi ci a is.
14 de ou tu bro – A mis sa de hoje re a li zou-se a meia lé gua da qui.

Nela co mun ga ram 10 pes so as. Ou tros sim três cri an ças fo ram ba ti za das.
Frei Ga bri el pre gou so bre o agra de ci men to que se há de fa zer de po is da co mu -
nhão.

Um sol da do apa re ceu jun to do Pi nhe i ro e foi per gun tan do:
“Tem co mi da pron ta?:” Pen sou que fos se res ta u ran te... Um ou tro: “Sr. al fe -
res, o se nhor Co mi tê está aqui? Qu e ro que me faça um cu ra ti vo!” 

O mi nis tro che ga ama nhã ou de po is de ama nhã.
15 de ou tu bro – Fes ta de San ta Te re sa. Lélis Pi e da de, Car los

Wag ner, o mé di co Che not, o Amo rim che ga ram hoje à 1 hora da tar de. Os
dois pri me i ros vi a jam adi an te ama nhã ce di nho. Dr. Pi nhe i ro já par tiu. Che not
en fa i xou um ja gun ci nho, de cujo bra ço que bra do ele es pre meu todo o pus,
que cor ria como água da tor ne i ra. O hos pi tal pas sou por uma fa xi na. Da Ba hia 
veio uma car ta com pri da, ou tra do V. Frei Cri só lo go, e a li cen ça do vi gá rio
para as sis tir a ca sa men tos.

16 de ou tu bro  – O sr. Wa gner e Lélis Pi e da de já par ti ram. Mor reu
um ja gun ci nho de 6 dias. O La dis lau ma tou um por co. Car re ga ram uma
ja gun ça na rede ao hos pi tal. Anda va mu i to en fra que ci da. Um sol da do tu ber -
cu lo so mor reu.

O an ti go co zi nhe i ro fu giu com nos sa Bí blia. Au ri no con ta que é
um as sas si no e es ta va pre so.

Aguar da mos a vin da de 800 ja gun ços. Ca pi tão Ivo já está aqui.
Tam bém dois mú si cos.

Nos so com pri dão do cabo Ba ra ú na, com con ta o Au ri nho, rou bou
duma mu lher 100$000. Re al men te mos trou uma nota de cem ao frei Ga bri el,
in da gan do se ain da va lia e quan to. Bela com pa nhia!.

17 de ou tu bro – Se gue hoje a Qu e i ma das o se nhor mi nis tro, pela
es tra da do te lé gra fo. Ca pi tão Ivo Pe dro che gou on tem à no i te. Hoje ti ve mos 
dois mor tos: a ja gun ça, que on tem co ad ju va do pelo Ba ra ú na trans por tei ao
hos pi tal, e o ja gun ci to do qual Pi nhe i ro foi pa dri nho.

No va men te um ba ti za do de po is da mis sa. Uma ja gun ci nha no
hos pi tal está com a va río la.

Os pas sa ri nhos do vi ve i ro ago ra são cin co. Te mos uma ga i o la
nova. Ou tros en tre men tes mor re ram. Frei Be nig no or de na-se sa cer do te,
hoje, na Ba hia.

18 de ou tu bro – Cabo Ba ra ú na fu giu. O co ro nel Me de i ros veio
com mu i tos sol da dos.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  485



Dr. Che not aten deu 25 pes so as com fe ri men tos, até o al mo ço que
saiu às 2h e meia. So bra ram ou tros para a par te da tar de. Aju dei no va men te.
Mu i to tra ba lho. Che not e Amo rim: boas pra ças! Os mi li ta res pros se gui ram às
duas da tar de. Co ro nel Me de i ros veio agra de cer-nos pes so al men te a co la bo ra ção.

19 de ou tu bro – Hoje mor reu a ja gun ci nha da va río la. Frei Ga bri el
abriu a cova. De po is car re guei-a nos bra ços até o ce mi té rio.

À no i te, fi ze mos qua tro fo gue i ras para que i mar as mu i tas rou pas 
lar ga das por ali. Os cir cuns tan tes fi ze ram uma quin ta. Pas sa ram por aqui
mu i tos pri si o ne i ros e sol da dos.

Três be xi guen tos que es ta vam nas pro xi mi da des e sem guia
fo ram en vi a dos a Qu e i ma das.

À no i te, apa re ce ram di ver sos aca dê mi cos de me di ci na e ca de tes,
que per no i ta ram na casa dos mé di cos.

Se Deus qui ser vol ta re mos à Ba hia na pró xi ma se ma na.
“O dia do re tor no apro xi ma-se
Como se ale gra nos so co ra ção
Entoa hi nos de agra de ci men tos
Fin dou-se a dor da se pa ra ção.”
20 de ou tu bro – Um ca sa men to, no va men te. Amo rim se gue a

Mon te San to por in for ma ções quan to a fe ri dos, e para te le gra far ao sr. Wag -
ner. Ou tros gru pos de sol da dos vêm che gan do. Há exer cí cio de tiro ao
alvo. Re qui si ta mos ani ma is de mon ta ria e de car ga, re co men dan do tal a
S. Antô nio. Sou be hoje que ja gun ços fo ram amar ra dos na ca u da de bur ros.

21 de ou tu bro – quin ta-fe i ra – Amo rim e Oli ve i ra par ti ram hoje ao
Mon te San to. De Qu e i ma das re ce be mos mu i tos jor na is.

22 de ou tu bro – De ram-nos de pre sen te uma fran gui nha. Vol ta ram
Amo rim e Oli ve i ra. Di ver sos do en tes aqui se acham.

A ja gun ça que pa riu a 10 des te, mor reu, com to dos os sa cra men tos, 
bem as sis ti da por frei Ga bri el.

23 de ou tu bro – No va men te um ca sa men to. De zes se is pe ni ten tes
para a con fis são. De tar de, ou tros 12. Ou tro pre sen te, um preá do re i no. Var re -
mos o hos pi tal. Mu i tos de se ja ri am ca sar-se se não ti vés se mos que vi a jar
ter ça-fe i ra pró xi ma. Par tiu Oli ve i ra a Qu e i ma das, vol tou al fe res. No hos pi tal
só um, mu i to mal de fe bre.

24 de ou tu bro – Nun ca tan tos as sis ti ram à mis sa como nes te do -
min go. Hou ve um ca sa men to, 29 con fis sões e 39 co mu nhões. O pri me i ro
café saiu às 12 ho ras. Pre sen tes não fal ta ram. Be i ju aos mon tes, um ma mão,
três gar ra fas de le i te, mu i tos ovos e uma ca i xa de do ces.

Che ga ram on tem o che fe da Co mis são de Sa ú de, um ma jor e
di ver sos mé di cos. Au ri no vi a jou a ca va lo a Qu e i ma das. À tar de, mais cin co
con fis sões.
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25 de ou tu bro – A mis sa co me çou às 10 ho ras, atra sa da pelo nú me ro
de con fis sões ha vi das: 33. Um ca sa men to, cin co ba ti za dos.

Estão che gan do ou tros sol da dos, ofi ci a is e um co ro nel, Olím pio
da Sil ve i ra. O san tís si mo fi cou guar dan do a igre ja, dado que ama nhã cedo
se rão sa cra men ta dos dois do en tes.

Ontem re ce be mos qua tro gar ra fas de le i te, hoje pelo je i to se rão
mu i to mais. Frei Ga bri el veio to mar café só pe las 12 ho ras.

26 de ou tu bro – Ba ti zei hoje, pela pri me i ra vez. Fo ram duas
me ni nas.

27 de ou tu bro – Ontem, úl ti mo dia de nos sa per ma nên cia aqui em 
Can san ção, fi ze mos 6 ca sa men tos. O úl ti mo de les nem es ta va avi sa do. Ter -
mi na mos os cin co, pa re ceu este um, pe din do para ca sar. Vin te pes so as con -
fes sa ram.

Não apa re ce ram os ani ma is de car ga e mon ta ria pe di dos a Leô -
ni das, por que Lel lis lhe fa la ra que nós par ti ría mos com o mé di co. Leô ni das
que, ca su al men te, con du zia a tro pa de mu las, a Mon te San to, for ne ceu duas 
de car ga. Para mon ta ria re qui si ta mos em Can san ção.

Ao meio-dia es tá va mos pron tos para a vi a gem, mas par ti mos só
mes mo ao cair da tar de, com o Ho no rá rio. Enfi ei o preá do re i no na man ga;
da ga i o la, aos sa fa nões, fu giu um bam bião. Res ta ram três. O se gun do me
es ca pou, mas Ho no rá rio pu lou do ca va lo para pegá-lo. Não pe gou o bam bião, 
e a mula de car ga fu giu.

Le vou uma hora para tra zê-la de vol ta.
Na casa do Bu ra que i ra – co i ta do, cho rou di ver sas ve zes – to ma mos 

café e dois ovos. A es cu ri dão es ta va com ple ta. Vi a ja mos até Con ten das,
che gan do à 1h 40min da ma dru ga da, para rá pi da des can so. Não dor mi mos, 
po rém, ao ar li vre, que as pul gas pu lu la vam lou ca men te.

Às 5h e 15min da ma nhã es tá va mos em Qu e i ma das. Na Ser ra
Bran ca en con tra mos o 22º, o 24º e o 40º cor po com seus 16 ou 17 ca nhões.
Os ofi ci a is pres ta ram uma ova ção ao Co mi tê, tra zen do con si go uma ban da
de mú si ca. Hor rí vel gri ta ria, hor ri pi lan te sin fo nia!

30 de ou tu bro – Ho nó rio con ti nu ou vi a gem. Frei Elec tus an da va
lou qui nho para vol tar à Ba hia, co nos co.

To ma mos gos to so ba nho no Ita pi cu ru, re pe ti do no dia se guin te.
O trem veio com atra so, de sor te que só ás 2h e 45min par ti mos a Ala go i nhas,
onde che ga mos às 11h da no i te. Fo mos para o Ho tel Nor te Ame ri ca no.

Pros se gui mos vi a gem às 5h e 15min da ma nhã e fi nal men te
che ga mos às 11h à Ba hia.

Extra í do da Re vis ta de Cul tu ra Vo zes, nº 5. Pe tró po lis–RJ. 1969 (1975). Págs. 181-198 (vo lu me
co me mo ra ti vo do tri cen te ná rio da eman ci pa ção da Pro vin cia  Fran cis ca na da Ima cu la da
Con ce i ção).
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137.6 – CARTA DE JOSÉ AMÉRICO CAMELO S. VELHO
AO BARÃO DE JEREMOABO SOBRE A MATANÇA  DOS

SOBREVIVENTES DE CANUDOS
 (15 OUTUBRO 1897)

Caro Pri mo, Com pa dre e Ami go Ba rão,

Peço-lhe, dou mi nhas  al vís sa ras pela mor te do mons tro hor ro ro so
do Bra sil, Antô nio Ma ci el; as sim como dos seus ma i o res con fi den tes,
Ma cam bi ra, Nor ber to, Ma nu el Fran co, que le va ram com o mons tro

três dias es pe ran do sua res sus ci ta ção, de sen ga na dos de ram se pul tu ra em
uma rasa cova de i tan do qua tro ima gens, duas nos om bros, uma na ca be ça 
e ou tra nos pés, co brin do com um cou ro e de i tan do pou ca ter ra, sa in do
com a bar ri ga ar ras tan do pelo chão o Ma nu el Fran co, e fu gin do, e fi can do
Ma cam bi ra e Nor ber to no co vil por es ta rem ba le a dos e ali mor re ram; de po is
de oito dias que to ma ram tudo foi que sou be ram onde a cova do mons tro
por de cla rar um ja gun ço, sen do de sen ter ra do já em es ta do de não po de rem
agüen tar, ti ran do o re tra to do mons tro de ca mi so la, al par ga tas, e en ter ran do,
de po is de li be ra ram a man dar cor tar a ca be ça para le va rem.

O tal mons tro Vi la no va fu giu en con tra do na For mo sa. Tran qüi li no
mons tro mal va do pe ga do san gra do e que i ma do. Hou ve para mais de
du zen tos de go la dos de dois para três dias se guin do as sim, e as sim tem
se gui do. Mu i tas mu lhe res e cri an ças em Mon te San to, se guin do para Ba hia
para dar ma i or dis pên dio ao Esta do!! que de via era tudo ser de go la do mas
as sim não quer o tal ma re chal, que diz re ti rar to das as for ças de i xan do o
ser tão con ta mi na do com mais de 2 a 3 mil ja gun ços; das To cas às ca a tin gas
do Ro sá rio, Ala go as, Go lo so, Duas Ser ras, Ma ça ca rá, até o Tu ca no che io. Só
no Ca im bé em um dia pas sa ram ses sen ta e tan tos; por aqui têm pas sa do
mu i tos e têm pe ga do al guns indo para Mon te San to. Con si de ro que ago ra
va mos em pe ri go por que eles se re u ni rão em gru pos para rou bar. Já es cre vi
duas ve zes ao tal mi nis tro em vis ta do Oscar man dar-me di zer que ofi ci a va ao 
tal ma re chal para ele dar-me for ça para de sa lo jar a ja gun ça da de Ma ça ca rá
até Bu ra cos, e as ca a tin gas de Bon jar dim, res pon deu-me o tal mi nis tro



de po is de mu i tas ins tân ci as mas di zen do-me que não po dia dar for ça que
re ti ra va to das para seus Esta dos, e que o Go ver no do Esta do que des se pro -
vi dên ci as. Este mi nis tro veio foi ga ran tir o Vi a na, e é tão cer to que o fi lho
do Le i tão dis se na Ser ri nha que ele vi nha ga ran tir o Vi a na e de mi tir o Oscar 
e que o pai ia com o ma re chal para Ca nu dos; mas de po is que o tal ma re chal 
che gou a Qu e i ma das e Mon te San to, co nhe cen do a for ça que o Oscar ti nha
com as for ças, caiu dos quar tos e en tão fi cou em Mon te San to. Deve você
man dar es cre ver es tas no tí ci as, não dizen do de onde sou be, pois é uma
gran de mi sé ria aque le sa fa do de i xar es tas zo nas sem for ças para to mar o
mes mo  ca mi nho que to mou des de Ro dri gues Lima, mi se rá vel que deu gra do
a ha ver nes te in fe liz ser tão o ar ra so que hou ve por mu i tos anos.

Os ja gun ços es tão se re u nin do nas ca a tin gas e di zen do que o
in fe liz tem de res sus ci tar para vir mos trar que é Deus. Já vi por tan to que o
fa na tis mo ain da não se aca bou des tes mal va dos, e fi can do sem se rem per se -
gui dos nes tes pon tos onde es tão mu i to pior. Hoje vou im plo rar ao Oscar
pelo amor da fa mí lia para dar-me uma for ça para ir à Ilha,  onde está che ia
de ja gun ços, você não de i xe de man dar com bre vi da de es cre ver es tas fal tas
do tal ma re chal que será o res pon sá vel por qual quer de ses pe ro dos ja gun ços,
vis to como ele vin do a este fim de ve ria de i xar tudo li qui da do e fin do. Não
sei quan do vol ta rei para Ser ri nha, pois que ro ver se tomo pé nos meus
ex-lu ga res e ver se pos so pe gar al gu ma co i sa.

Os la drões es tão em um pon to nun ca vis to, fur tan do os ani ma is
do Go ver no, e eu bra dan do pro vi dên ci as ao mi nis tro e nada.

Ou tro as sun to. Peço que com pre as fa zen das para si da Gi bóia e
Cruz ou para os ami gos que pu der, está a Cruz no pior aban do no de vi do ao 
José Ví tor. Diga-me se já man dou ao co ro nel João zi nho; se ti ver man da do
terá já a res pos ta e ao con trá rio man de que in te res so-me com for ça, como
com a vis ta lhe di rei.

Logo que che gue na Ser ri nha aí vou sem per da de tem po.
Vou fin dar vol te o Mon te i ro às car re i ras.
De se jo que com os dou to res e mi nha pri ma go zem sa ú de com ple ta 

re ce ben do mi nhas sa u do sas vi si tas e o abra ço do Pri mo Com pa dre, Ami go
do Co ra ção,

José Amé ri co

P. S.: Aqui me acho em bre nha do ten do ha vi do aqui gran de re go zi jo, 
como dirá o Mon te i ro.

Extra í do de Ca nu dos – Car tas para o Ba rão, org. Con su e lo No va is Sam pa io. Edusp. São Pa u lo.
1999. Págs. 221-223.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  489



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138
ATUAÇÃO DOS MONARQUISTAS

138.1 – MANIFESTO DOS CHEFES MONARQUISTAS À
NAÇÃO BRASILEIRA (12 JANEIRO 1895) 

Asub ver são do nos so re gi me po lí ti co em 15 de no vem bro, rá pi da e 
ins tan tâ nea como o efe i to de um ca ta clis mo, não per mi tiu que se
lhe opu ses se ime di a ta re sis tên cia ati va; nem esta, se pos sí vel, se ria

pru den te di an te do fato con su ma do, im pos to pela for ça pú bli ca a um povo
pa cí fi co, iner me, já lon ga men te de sa bi tu a do de guer ras ci vis e com ple ta -
men te sur pre en di do em sua in ca u ta tran qüi li da de. 

Su pri mi das des de logo as li ber da des pú bli cas, as am plas li ber da des
sob as qua is nas ceu e vi via o Impé rio bra si le i ro, e mais tar de des tru í da ou
re du zi da ao si lên cio a im pren sa que se aven tu rou a mo de ra das cen su ras,
era de fato inú til qual quer es for ço para que a von ta de na ci o nal sa ís se de ur nas
ele i to ra is ca vi lo sa men te pre pa ra das para as mais ou sa das bur las por uma
re gu la men ta ção ad hoc. 

Nes tas cir cuns tân ci as, só res ta va aos mo nar quis tas es pe rar pe las
pro mes sas da Re pú bli ca, ru i do sa men te afir ma das na mes ma oca sião em
que se fa zia re tum bar por toda a par te a in fa ma ção da mo nar quia. 

Se aque la, ape sar do ví cio ori gi nal, en tre gue a si mes ma, sem a
co o pe ra ção sus pe i ta, nem o me nor en tra ve dos ad ver sá ri os na tu ra is, con se -
guis se mos trar-se mais be né fi ca, não ha ve ria, a co me çar pela fa mí lia im pe ri al
sem pre de sin te res sa da e pa trió ti ca, um só obs ti na do que re cu sas se e de i xas se 
de agra de cer a me lho ria. 

Mas, de cor ri dos qua se seis anos, a cons ciên cia pú bli ca, o foro
ín ti mo dos pró pri os re pu bli ca nos de boa-fé com pa ra os fa tos e só re gis tra
de cep ções e de sas tres. 



A li ber da de que tí nha mos para to das as opi niões e re li giões
trans mu dou-se em ar ro gan te e ame a ça dor ex clu si vis mo de gru pos e se i tas
ofi ci a is. 

A fé ca tó li ca, a que se pren dem o des co bri men to, a con quis ta, a
ci vi li za ção e a vida po lí ti ca do Bra sil, esse re mé dio di vi no para o qual o Ve lho
Mun do está ape lan do nas cri ses que o agi tam e ame a çam, úni co que pode
avi go rar a alma na ci o nal, so fre a in jú ria, a pre tex to de não ter mos mais re li gião 
de es ta do, de ce der o seu lu gar de hon ra e de di re i to nos em ble mas da na ci o -
na li da de a uma dou tri na de pou cos, ge ral men te re pe li da, con ver ten do-se
as sim a na ção bra si le i ra, por vi o lên cia, em tris te uni da de que nos afli ge aos
olhos e pe ran te as ban de i ras das na ções cul tas. 

A jus ti ça, tão in dis pen sá vel como a li ber da de, e tal vez mais,
ou tro ra ad mi nis tra da por ma gis tra dos ina mo ví ve is in de pen den tes, edu ca dos
no di fí cil e no bre ofí cio de jul gar, e ex pe ri men ta dos em di ver sos es tá di os e
ca u te lo sa men te pro mo vi dos con for me o seu me re ci men to, pas sou em gran de
par te para as mãos de ju í zes im pro vi sa dos, ver da de i ros ju í zos de co mis são,
à mer cê de go ver nos re a ci o ná ri os, cuja sor te tem que acom pa nhar no va i vém
de re pe ti das acla ma ções e de po si ções. 

Como se o novo re gi me nas ces se fa da do para amar gu rar até os
seus úni cos e ver da de i ros au to res, o Exér ci to, que em ou tro tem po nos deu
tan tas gló ri as, e que só po de ria man ter-se na al tu ra da sua mis são, ob ser va das
as re gras de hi e rar quia e dis ci pli na, tão ne ces sá ri as a si mes mo, como à so ci e -
da de, não teve pa ten tes que pu des sem jul gar-se a abri go de ofen sas à sua
res pe i ta bi li da de, de de so be diên ci as e ve xa mes por par te dos su bal ter nos,
as sim como de pri sões ir re gu la res, in jus tas pre te ri ções e ar bi trá ri as re for mas e
exa u to ra ções pelo go ver no. Nem as teve tam pou co a Ma ri nha, a bri lhan te
Ma ri nha bra si le i ra, es sen ci al men te im por tan te para a nos sa de fe sa; de tão
len ta e cus to sa for ma ção; que dói den tro da alma ver ago ra mu ti la da e qua se
des tru í da. 

A se gu ri da de em que des can çá va mos, a bran du ra de sen ti men tos,
a be ne vo lên cia ca rac te rís ti ca dos bra si le i ros trans for ma-se em de sor dem
per ma nen te, em ódi os fe ro zes e lu tas fra tri ci das, com cru el da des con tra
fe ri dos e pri si o ne i ros, e até com pro fa na ções de ca dá ve res, que des di zem
do res pe i to uni ver sal men te tri bu ta do aos mor tos. 

Por mais que a ima gi na ção in te res sa da pin te com bri lhan te co res 
a nos sa pros pe ri da de pú bli ca e par ti cu lar, o fato no tó rio, a ver da de pun gen te 
é que a si tu a ção fi nan ce i ra do país fal ta pou co para ser de ses pe ra da. 

A des pe sa cres ceu lou ca men te, e mal se co nhe ce a sua im por tân cia
real, por que a Re pú bli ca tem vi vi do sem ba lan ços. A re ce i ta ain da que se
te nham re pu xa do, le gal e ile gal men te, as suas fon tes or di ná ri as e ex tra or di -
ná ri as, é sa bi da men te in su fi ci en te. Esva em-se, con fes sam os mes mos re pu -
bli ca nos em um bra do de an gús tia, es va em-se os em prés ti mos de usu ra,
di fi cil men te ne go ci a dos, sem co brir os dé fi cits e sem de i xar ves tí gi os de
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me lho ra men tos úte is e re mu ne ra do res. Tam bém não bas tam as emis sões
des pro po si ta das de pa pel in con ver tí vel sob as di ver sas for mas. O que de las 
fica, de dia em dia mais per ni ci o so, é o seu efe i to de des va lo ri zar o meio
cir cu lan te, en ca re cen do a sub sis tên cia do po bre até tor ná-la im pos sí vel e
re du zin do a me nos da me ta de do an ti go va lor os ha ve res dos abas ta dos e
dos ri cos. Nes ta en gre na gem fa tal o câm bio em ba i xa de so la do ra e em va ri a -
ções do i das a nin guém per mi te sa ber ao cer to quan to pos sui hoje, quan to
pos su i rá ama nhã; nem ao co mér cio lí ci to é dado cal cu lar com se gu ran ça se
terá lu cros ou per das nas mais ca u te lo sas ope ra ções mer can tis. Ame a ça-nos,
diga-se a dura ver da de, ame a ça-nos a ban car ro ta; é ur gen te ne ces si da de de
vida e de hon ra a mais se ve ra eco no mia, e en tre tan to avul tam as si ne cu ras;
as apo sen ta ções de ho mens vá li dos, que pas sam a exer cer ou tros em pre gos
ou pro fis sões; as pen sões exa ge ra das e ime re ci das, as en co men das ex tra va -
gan tes e as co mis sões inú te is, que têm de ser pa gas a ouro no es tran ge i ro;
as pa ten tes ex tra nu me rá ri as por mi lha res no Exér ci to, per tur ban do e ofen -
den do di re i tos ad qui ri dos; as in de ni za ções - cujo va lor, nú me ro e na tu re za
não se co nhe cem com exa ti dão - e mil ou tros des per dí ci os, en tre os qua is o
que mais dói e nos en ver go nha é essa chu va de di nhe i ro com que há três
anos se tem pago o san gue bra si le i ro der ra ma do no Sul para o fim – só para 
isso – de im por aos pró pri os re pu bli ca nos e a um povo no bre e va len te a
di ta du ra po si ti vis ta de uma fra ção mí ni ma, fa ná ti ca e cru el. A Re pú bli ca
es que ce que, ex ter mi nan do aque le povo, ar ra sa a nos sa for ta le za viva em
uma ex ten sís si ma fron te i ra aber ta, ou de pro pó si to sa cri fi ca as pre ten sões
in jus tas e re pug nan tes de um gran de in te res se na ci o nal? 

Ta ma nhos er ros e de sa ti nos já aba la ram pro fun da men te o nos so
cré di to fi nan ce i ro, que man tí nha mos a par ou mu i to per to do cré di to das
ma i o res na ções e que pre sen te men te ras te ja na si tu a ção hu mi lhan te do de
pa í ses po bres e mal re pu ta dos. Eles com cer te za tam bém di mi nu em a es ti ma
e o res pe i to que o Bra sil ti nha con quis ta do e po dem expô-lo não só a in sul tos e 
ame a ças, mas a es bu lhos e ain da a tu te las igual men te de gra dan tes ou ao
es fa ce lo e à per da da nos sa in te gri da de, que é o nos so or gu lho e deve ser o
nos so su pre mo cu i da do. 

Acha mo-nos em um des pe nha de i ro de res sal tos do qual urge
re pro ce der, sob pena de ro lar mos até o abis mo, em su ces si vos ba ques, que
nos mul ti pli ca rão as do res. 

Em tão an gus ti o sa con jun tu ra a pá tria re cla ma a ati vi da de de to dos 
os ci da dãos, e não de ve mos re cu sar-lhe a nos sa, de sin te res sa da men te, sem
pre o cu pa ções par ti dá ri as, sem pre con ce i tos de qual quer or dem ou es pé cie,
e ape sar de quan to nos pos sa sus ci tar a in to le rân cia nas suas es tre i te zas de
pre do mí nio sec tá rio. Se, sem em bar go da nos sa abs ten ção, pa cí fi ca e re sig -
na da men te ob ser va do ra, sem pre nos fo ram im pu ta dos fa tos que eram só da 
Re pú bli ca, as suas di ver gên ci as e lu tas san gren tas, ain da não apa zi gua das,
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é fá cil pre ver o que nos re ser va o nos so apa re ci men to para a ta re fa pu ra -
men te pa trió ti ca do bem pú bli co. 

Seja como for, é pre ci so que ini ci e mos a nos sa par ti ci pa ção no
es for ço ge ral que a ca u sa pú bli ca ne ces si ta, dan do-lhe com a se re ni da de das 
in ten ções pu ras todo o con cur so das nos sas idéi as e do nos so modo de ver,
con for me a ex pe riên cia e os prin cí pi os fun da men ta is das so ci e da des que
mais tem po di do de sen vol ver a li ber da de sem pre ju í zo da or dem e cons tru ir
sa bi a men te o seu po der mo ral e ma te ri al. 

Cada vez mais fir mes em nos sas cren ças po lí ti cas, com as qua is o 
Bra sil fez tudo quan to tem de bom e hon ro so, pa re ce rá que nos move a
pro pa gan da mo nár qui ca. Des sa pro pa gan da não co gi ta mos. Quem a fa ria é
a mes ma Re pú bli ca; é a evi dên cia dos fa tos; é a for ça da ver da de. O que
que re mos e em pre en de mos re so lu ta men te é a dis cus são lar ga, isen ta, cal ma,
es cru pu lo sa men te jus ta e im pes so al dos gran des in te res ses bra si le i ros, no
seu mais alto pon to de vis ta, mu i to con ten tes e fe li zes se des te modo, por
esta úni ca ação que nos pro po mos den tro da lei, no cír cu lo que ela tra ça às
pe le jas pa cí fi cas da opi nião, pu der mos con tri bu ir para que este gran de e
es plên di do país tome no mun do o lu gar que lhe com pe te. 

Apre sen tan do como um cen tro, já cons ti tu í do nes ta ca pi tal, de
in tu i tos que acre di ta mos con di ze rem com o sen ti men to na ci o nal; de tra ba lhos
que con si de ra mos de ver im pres cin dí vel para com Deus e a pá tria e de
res pon sa bi li da des que as su mi mos com toda a cons ciên cia, es pe ra mos que
to das as clas ses ou pes so as, sem dis tin ção de par ti dos an ti gos e no vos, que
co mun guem nas gra ves apre en sões que nos atri bu lam o es pí ri to, nos pres tem
o seu apo io, in di vi du al men te ou por meio de or ga ni za ções lo ca is, de modo
que opo nha mos a re sis tên cia de uma opi nião com pac ta e nu me ro sa às ca la -
mi da des do pre sen te, a com ple ta de sor ga ni za ção do país. 

As boas ca u sas têm for ça in trín se ca, de si mes ma im pul si va, que
lhes as se gu ra o tri un fo. 

A nos sa é pri mor di al men te sa gra da no que se re fe re à cons ciên cia
mo ral da na ção e é tam bém a ca u sa da so be ra nia dos po vos, da qual de pen de 
a le gi ti mi da de dos go ver nos mo der nos. 

De ve mos con fi ar nela e de fen dê-la, por que vai nis to a nos sa dig -
ni da de de na ção cris tã e li vre, com a fé pa ci en te, que não con ta o tem po, e
ina ba lá vel, que não cede aos pe ri gos. 

Vis con de de Ouro Pre to - João Alfre do Cor re ia de Oli ve i ra - Do min gos
d’Andrade Fi gue i ra - La fa i e te Ro dri gues Pe re i ra - Car los Afon so Assis Fi gue i re do. 

Extra í do de “O Pla no con tra a pá tria”. Arti go de Rui Bar bo sa. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de. 
Rio de Ja ne i ro. Págs. 335-337.
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138.2 – MANIFESTO DO PARTIDO MONARQUISTA DE
SÃO PAULO (15 NOVEMBRO 1895) 

ARe pú bli ca pro cla ma da em 15 de no vem bro de 1889 nas ceu já
to ca da da mor te. Obra do po si ti vis mo in fil tra do no Exér ci to e na
Arma da, in te i ra men te em de sa cor do com os sen ti men tos e as

ne ces si da des do povo bra si le i ro, a Re pú bli ca re pu di ou a Deus, jul gan do-o
inú til às ins ti tu i ções no vas. Não se fi ze ram es pe rar os fru tos des se fal so
prin cí pio. Des de logo na or dem so ci al co me ça ram a bro tar as se men tes da
anar quia. Tudo tem sido in cer te za e con fu são. 

Em to dos os ra mos do ser vi ço pú bli co a idéia do de ver se en fra -
que ceu: a de sor ga ni za ção foi com ple ta; a mo ral foi, em suma, eli mi na da,
como obs tá cu lo à con so li da ção da Re pú bli ca e só se fa la va na sa tis fa ção dos 
ape ti tes, como meio efi caz de po pu la ri zá-la. 

To dos vi ram com o de sen fre a do jogo de tí tu los na Bol sa, por efe i to
de con ces sões de toda a es pé cie, da das a cer tos ban cos, com pa nhi as e so ci e -
da des anô ni mas, e a in di ví du os, uma ma ni fes ta de pre da ção da ri que za pú bli ca. 
A po lí ti ca dos in te res ses par ti cu la res nun ca fez bem aos que a ma ne jam. Os
ape ti tes uma vez ex ci ta dos são in sa ciá ve is. Ora, tudo se es go ta nes te mun do.
Mas os de sas tres no pa tri mô nio das fa mí li as não fo ram re me di a dos, e a
ri que za pú bli ca con ti nua de fra u da da. A im par ci a li da de dos re pu bli ca nos
hon ra dos co me ça a jul gar o Impé rio e a lhe fa zer jus ti ça. 

Fi ze ram eles, com ou tros, a pro pa gan da des de 1870, e hoje, en ver -
go nha dos e fe ri dos de do lo ro sas de cep ções, di zem, alto e bom som, que não 
é esta a Re pú bli ca dos seus so nhos e dos seus an se i os. 

O des vir tu a men to do ide al apre go a do pela pro pa gan da re pu bli -
ca na os traz em des gos to. 

Ago ra, de ven do es tar con ven ci dos de que não há mais sal va ção
para o Bra sil com a Re pú bli ca, é de crer que tam bém que i ram ver apres sa da 
a res ta u ra ção do Impé rio. O Impé rio era a paz e a se gu ri da de de to dos os
di re i tos no in te ri or, o res pe i to e o cré di to no ex te ri or. 

Nos seis anos do novo re gi me, as per tur ba ções tem-se su ce di do
umas às ou tras e di re i to al gum tem sido res pe i ta do. Assim, pois, não são



so men te os que per ma ne ce ram fiéis à ca u sa mo nar quis ta os que pe dem a
res ta u ra ção do Impé rio. De vem tam bém que rê-la os re pu bli ca nos sé ri os,
cujo ide al era uma Re pú bli ca ho nes ta; tam bém a que rem as clas ses con ser -
va do res, cu jos in te res ses são di a ri a men te pre ju di ca dos; tam bém a quer o
povo em ge ral, cuja si tu a ção afli ti va mais se agra va. 

To dos sen tem-se ex ci ta dos no seu pa tri o tis mo para essa gran de
obra de re pa ra ção. A ver da de é que es ta mos di an te de ru í nas imen sas. 

Os que fi ze ram a Re pú bli ca em 15 de no vem bro de 1889, sem o
pre pa ro ci en tí fi co e prá ti co de es ta dis tas, sem a mo ral se ve ra e de sin te res sa -
da de pa tri o tas, mos tra ram ig no rar que não bas ta mu dar ma te ri al men te e a
gol pes de de cre tos um sis te ma de go ver no, e não ti ve ram a com pre en são de 
que não se re cons ti tui uma na ção des pren den do-a das suas tra di ções, fe rin do-a
na sua fé, des pre zan do-a nos seus afe tos, hu mi lhan do-a na sua dig ni da de. 

Nas ale gri as da vi tó ria, sa bo re an do as con se qüên ci as ime di a tas
da fun da ção da Re pú bli ca, não co gi ta ram en tão das que mais tar de se
ma ni fes ta ri am a des pe i to de qua is quer obs tá cu los. 

Ei-los ago ra a dou de jar, que ren do e não po den do fu gir ao des mo -
ro na men to fi nal, sob o qual vão ser es ma ga dos. 

No tem po do Impé rio, tudo es ta va or ga ni za do, de acor do com a
Cons ti tu i ção li be ra lís si ma e de mo crá ti ca de 25 de mar ço de 1824 e mais leis
pos te ri o res. Os re pu bli ca nos tudo des tru í ram. 

Há um des man te lo ge ral. Os bons prin cí pi os es tão com pro me ti dos, 
se não já anu la dos. Nada se fez, des de 15 de no vem bro de 1889, se não a
anar quia nos es pí ri tos, a mi sé ria na po pu la ção, a de sor ga ni za ção na fa mí lia.

A ban car ro ta é cer ta e se anun cia já com to dos os seus hor ro res. 
To dos re ce i am o de sen la ce fa tal das atu a is com pli ca ções in ter na -

ci o na is, ape sar das hu mi lha ções já so fri das. 
Nem a na ção é ou vi da. Esses que se di zem re pre sen tan tes do

povo não o são re al men te, por que o povo não tem con cor ri do às ur nas. Não 
há ele i ções; os de no mi na dos re sul ta dos ele i to ra is são fal si fi ca ções no tó ri as. 

O atu al pre si den te da Re pú bli ca, ain da que não ele i to le gi ti ma -
men te, era a úl ti ma es pe ran ça de mu i tos, por ser po der ci vil, obri ga do à fiel
exe cu ção das leis e ao res pe i to dos di re i tos de cada um. 

Mas a ex pe riên cia tem de mons tra do fa la zes as suas pro mes sas.
Mos tra-se fra co e sem pres tí gio, im po ten te e sem me i os de con quis tar a con si -
de ra ção pú bli ca, sus pe i ta do, como é de, obe de cen do à von ta de alhe ia, ser
cúm pli ce for ça do ou vo lun tá rio dos que que rem con ti nu ar a vi ver do ar bí trio,
da vi o lên cia; da di la pi da ção. 

De nin guém na Re pú bli ca há a es pe rar re mé dio a tan tos ma les. É 
ge ral o gri to de an gús tia pe din do a união de to das as boas von ta des, a bem
da sal va ção da pá tria. E nós en ten de mos que a sal va ção da pá tria só será
ob ti da com o res ta be le ci men to da Cons ti tu i ção e mais leis do Impé rio sal vas as 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  495



mo di fi ca ções im pos tas pe las cir cuns tân ci as e ace i tas por uma Assem bléia
Cons ti tu in te. 

O im pe ra dor D. Pe dro II, de sa u do sa me mó ria, ten do de res pon der 
a al guém que, por te le gra ma, ma ni fes ta ra-lhe con do lên ci as pela fato da sua
de po si ção, em 15 de no vem bro de 1889, es cre veu, che io de un ção re li gi o sa:
“Mi nha sor te está na mão de Deus”. Pois bem; Deus não fal ta a quem o
in vo ca; e nós, es pe ran do a di vi na sen ten ça, te mos fé na efi cá cia de nos sos
vo tos e es for ços para a res ta u ra ção do Impé rio, que será o re nas ci men to da
or dem e da li ber da de. 

São Pa u lo, 15 de no vem bro de 1895. 
A co mis são pro vi só ria do Par ti do Mo nar quis ta Pa u lis ta: João

Men des de Alme i da - José Ma ria Cor re ia de Sá e Be ne vi des - Au gus to de Sou sa
Qu e i rós - Jo a quim José Vi e i ra de Car va lho - Ra fa el Cor re ia da Sil va So bri nho -
Ben to Fran cis co de Pa u la Sou sa - Antô nio Fer re i ra de Cas ti lho - Fran cis co Antô nio 
de Sou sa Qu e i rós - José Fer re i ra de Fi gue i re do - Ba rão de Pi ra pe tin gui - Antô nio
Leme da Fon se ca - Edu ar do Pra do 

Extra í do de O Esta do de São Pa u lo. São Pa u lo. 16 de no vem bro de 1895. Pág. 1.
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138.3 – ATA DE REUNIÃO DO PARTIDO MONARQUISTA
DE SÃO PAULO (3 DEZEMBRO 1895)

Aos três dias do mês de de zem bro de mil oi to cen tos e no ven ta e
cin co, ao meio-dia, em casa do Exmo se nhor dou tor João Men des 
de Alme i da, nes ta ci da de de São Pa u lo, pre sen tes os mo nar quis tas

an te ri or men te con vo ca dos para a pre sen te re u nião, to man do a pre si dên cia
dela o dito dou tor João Men des, con vi dou para seu se cre tá rio a mim, Luís
Gon za ga de Oli ve i ra Cos ta. De cla ra do por ele que o fim da re u nião é a
or ga ni za ção de fi ni ti va do Par ti do Mo nar quis ta de São Pa u lo, deu co nhe -
ci men to de que ha via re ce bi do, e nes sa oca sião apre sen tou mu i tas car tas
e te le gra mas des ta e ou tras pro vín ci as, de cla ran do in te i ra apro va ção e
fe li ci tan do-o por se me lhan te fato. Os dou to res Au gus to de Sou sa Qu e i rós, 
Edu ar do da Sil va Pra do e ou tros fi ze ram idên ti ca de cla ra ção. Este úl ti mo,
em nome do ge ne ral dou tor José Vi e i ra Cou to de Ma ga lhães e do Con de
do Pi nhal, de cla rou que, em bo ra não po den do com pa re cer à re u nião,
apla u di am os seus in tu i tos e apro va vam as de li be ra ções que fos sem to ma das. 

Pelo Dou tor Ma nu el José Fer re i ra foi apre sen ta da uma pro pos ta
do teor se guin te: 

“Pro po mos para a boa or ga ni za ção do Par ti do Mo nar quis ta de
São Pa u lo: 

– I –

Que o di re tó rio cen tral nes ta ca pi tal seja com pos to de cin co
mem bros, e mais um se cre tá rio. 

– II –

Que, além do di re tó rio cen tral, seja for ma do um con se lho de
doze mem bros, que, com os do di re tó rio, quan do con vo ca dos, vo tem as
de li be ra ções de ma i or gra vi da de e res pon sa bi li da de po lí ti ca. 



– III –

Que o di re tó rio cen tral no me ie, den tre os seus mem bros, ou mes -
mo en tre ou tros mo nar quis tas, a co mis são da im pren sa, a cujo car go fi ca rá 
a re da ção e ad mi nis tra ção do jor nal, ór gão do par ti do. 

– IV –

Que o di re tó rio cen tral re me ta o ma ni fes to com o ofí cio-cir cu lar
a pes so as das lo ca li da des do in te ri or, a fim de que os mo nar quis tas de cada
uma aí se con gre guem, for man do di re tó rio lo cal. 

– V –

Que nas lo ca li da des mu i to ex ten sas o di re tó rio lo cal pode ter fi li a is, 
di re tó ri os pa ro qui a is ou dis tri ta is. 

– VI –

Que o di re tó rio cen tral se po nha ime di a ta men te em co mu ni ca -
ção com os che fes po lí ti cos de ou tras pro vín ci as e tam bém com os do Rio
de Ja ne i ro. 

– VII –

Que as de li be ra ções to ma das em vir tu de des ta pro pos ta se jam
co mu ni ca das à im pren sa. 

São Pa u lo, 3 de de zem bro de mil oi to cen tos e no ven ta cin co. 

Ma nu el José Fer re i ra – Ma nu el Jo a quim Pin to de Sou sa – Di na mé ri co
Au gus to Rego Ran gel - Ni co lau de Sou sa Qu e i rós.” 

Apro va da, fo ram acla ma dos mem bros do di re tó rio cen tral: os
dou to res João Men des de Alme i da, Edu ar do da Sil va Pra do, Fran cis co
Antô nio de Sou sa Qu e i rós, con se lhe i ro Ben to Fran cis co de Pa u la Sou sa,
dou tor Antô nio Fer re i ra de Cas ti lho, e se cre tá rio o dou tor Ra fa el Cor re ia 
da Sil va So bri nho; mem bros do con se lho con sul ti vo: os dou to res Au gus to
de Sou sa Qu e i rós, José Ma ria Cor re ia de Sá e Be ne vi des, Jo a quim José Vi e i ra
de Car va lho, Antô nio Fran cis co de Agui ar e Cas tro, Ma nu el de Alme i da
Melo Fre i re, Antô nio Ri be i ro dos San tos, For tu na to dos San tos Mo re i ra,
Car los Au gus to do Ama ral, co ro néis José Fer re i ra de Fi gue i re do, Fran cis co
Antô nio de Qu e i rós Te les, Antô nio Alves Le i te Pen te a do e Ba rão de Pi ra -
pe tin gui. 

Du ran te a re u nião, usa ram da pa la vra os dou to res Vi e i ra de
Car va lho, Au gus to Qu e i rós, Edu ar do Pra do, Fer re i ra de Cas ti lho, Ma nu el
Fer re i ra e Luís Gon za ga. 
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Fi cou de li be ra do que o di re tó rio cen tral remo va a cons ti tu i ção
de di re tó ri os lo ca is, or ga ni ze e di ri ja a im pren sa do par ti do; fo ram to ma das
vá ri as ou tras pro vi dên ci as ne ces sá ri as à eco no mia in ter na do par ti do. 

Nada mais ha ven do a tra tar, le van tou-se a ses são, e para cons tar
la vrei a pre sen te ata, que vai as si na da pelo pre si den te, Exmo dou tor João
Men des de Alme i da, e por mim, se cre tá rio, Luís Gon za ga de Oli ve i ra
Cos ta.

João Men des de Alme i da - Luís Gon za ga de Oli ve i ra Cos ta 

Extra í do do Arqui vo do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro. O Esta do de São Pa u lo, 4 de
de zem bro de  1895.
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138.4 – CARTA DOS CHEFES MONARQUISTAS AO
DIRETÓRIO MONARQUISTA DE SÃO PAULO

 (2 JANEIRO 1896) 

Rio de Ja ne i ro, 2 de ja ne i ro de 1896 

Ilmos e Exmos srs. 

Os aba i xo as si na dos con gra tu lam-se com V. Exas pela pa trió ti ca
ener gia com que for ma ram o Par ti do Mo nar quis ta de São Pa u lo e
pelo apa re ci men to do seu ór gão na im pren sa. 
So li dá ri os com os in tu i tos de V. Exas, en ten den do que urge en vi dar, 

no ter re no le gal, to dos os es for ços para obs tar os ma les que as so ber bam a
pá tria; con ven ci dos de que o Bra sil só re cu pe ra rá a con ve ni en te si tu a ção
po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al que per deu, se, en si na do por do lo ro sa ex pe riên cia, 
vol tar à mo nar quia par la men tar, sis te ma ga ran ti dor em toda a par te, como
ne nhum ou tro, de li ber da de, de ci vi li za ção e de paz pú bli ca, no qual os
tri un fa do res das ur nas não po dem es ma gar in con di ci o nal men te os seus
ad ver sá ri os, e que en tre nós deu pro vas, du ran te ses sen ta e sete anos, da
ma i or elas ti ci da de e es pí ri to pro gres sis ta, aces sí vel a to das as re for mas ain da
mais adi an ta das, sem pre pron to à re a li za ção de to das as as pi ra ções po pu la res, 
os aba i xo as si na dos apla u dem o pro ce di men to de V. Exas e es tão dis pos tos
a pres tar-lhes de di ca do con cur so. 

Deus guar de a V. Exas, Ilmos e Exmos srs. drs. João Men des
d’Almeida, Edu ar do da Sil va Pra do, Fran cis co Antô nio de Sou sa Qu e i rós,
con se lhe i ro Ben to Fran cis co de Pa u la e Sou sa, Antô nio Fer re i ra de Cas ti lho, 
Ra fa el Cor re ia da Sil va So bri nho, dig nís si mos mem bros do Di re tó rio Cen tral
do Par ti do Mo nar quis ta de São Pa u lo. 

J. Alfre do Cor re ia de Oli ve i ra – V. de Ouro Pre to – Do min gos de
Andra de Fi gue i ra – Jo a quim Na bu co – Car los de Laet – La fa i e te Ro dri gues Pe re i ra
- Afon so Cel so. 

Extra í do do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro.
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138.5 – MANIFESTO DE INSPIRAÇÃO MONARQUISTA
 (24 AGOSTO 1902)

Srs. Mem bros do Di re tó rio Mo nar quis ta

A re nún cia do meu ir mão Pe dro a seus di re i tos de pri mo ge ni tu ra,
a po si ção de Prín ci pe Impe ri al, em que ela me co lo ca, e a au to ri -
za ção que me deu mi nha mãe de en ten der-me di re ta men te com os 

Se nho res ini ci tam-me a ma nis fes tar-lhes mi nha opi nião so bre o pro gra ma
po lí ti co que me pa re ce mais con ve ni en te ado tar para a re a li za ção do fim
que au me ja mos.

Vin te anos qua se de cri ses da máxi ma in ten si da de e das do loro -
sas con se qüên ci as para o pres tí gio  do país e o bem-es tar dos seus ha bi tan -
tes, e os aten di men tos da so lu ção dos pro ble mas cuja de fi ni ti va re a li za ção
mais im por ta ao de sen vol vi men to da vida na ci o nal, o en fra que ci men to dos
la ços de co e são do Bra sil, tí tu lo de gló ria do re gi me im pe ri al, a oli gar quia
que cam pe ia de sen fre a da men te pe los Esta dos, a pa ra li sa ção das indústri as
na ci o na is ou a fic tí cia pro spe ri da de das que se man têm pelo sis te ma ne fas to 
de um  pro te ci o nis mo que en ca re ce e di fi cul ta a vida bem mos tram que não 
é o mais co ve ni en te nem pro ve i to so para o Bra sil o re gi me im pos to  em 15
de no vem bro de 1889.

O pro gres so se gu ro e per sis ten te que a Na ção apre sen tou en tre a 
sua in de pen dên cia e a hora em que de sa pa re ceu o Impé rio de mons tra ria
que a mais fa vo rá vel das for mas de go ver no para ela era a que lhe per mi tiu
um fru tu o so e pa cí fi co pro gre dir em tão lar go pe río do de fe cun das evo lu ções;
mas, as sim  como o be né fi co re gi me com que se tor nou be ne mé ri to o Sr. D.
João VI, foi mis ter subs ti tu ir o da Cons ti tu i ção Impe ri al e do Ato Adi ci o nal,
quan do as con di ções da exis tên cia do país fo ram ou tras, tam bém ago ra
uma res ta u ra ção mo nár qui ca con ser van do as li nhas ge ra is da que las duas
car tas cons ti tu ci o na is de ve rá aten der as cir cuns tân ci as no vas, que tor nam
for ço sas mo di fi ca ções na es tru tu ra das ins ti tu i ções po lí ti cas bra si le i ras.

I – Assim jul go que a Fe de ra ção, já per fi lha da aliás no pro gra ma
do  úl ti mo Mi nis té rio im pe ri al,  de ve rá ser man di ta, não na ten tên cia à
com ple ta au to no mia atu al, mas no sen ti do de ga ran tir o li vre de sen vol vi -
men to eco nô mi co de cada es ta do na União bra si le i ra. Ho mo gê neo, uni do,



po de ro so e for te pe ran te o es tran ge i ro, pode o Bra sil  per mi tir que cada
re gião do seu vas to ter ri tó rio, na sua ad mi nis tra ção e po lí ti ca in ter na, atue
como mais acer ta do seja para o flo res cer dos seus re cur sos, de acor do com
as in di ca ções do seu solo e pro du ção.

Isto não quer di zer que o sis te ma atu al não ca re ça de mo di fi ca ções, 
as sim, e que a au to no mia dos mu ni cí pi os não pode ser a que aí está. Mu ni -
cí pi os há que já gra va ram ge ra ções fu tu ras, por meio sé cu lo tal vez, com
em prés ti mos exor bi tan tes, dila pi da dos, sem de i xa rem fru tos que re ma nes -
çam. É in dis pen sá vel que a vida eco nô mi ca dos mu ni cí pi os ande de acor do
com a do man da to da res pec ti va câ ma ra. Não é au to no mia a li ber da de
dada aos ve re a do res de hoje, de acor ren tar como ca ti vos os seus con ter râ ne os, 
ini bi dos de ou tra ati vi da de que não seja pa gar dí vi das e mais dí vi das
sem me i os no or ça men to para obras no vas e às ve zes sem so bras que fa ci li -
tem a con ser va ção das obras pas sa das, mal em pre en di das.

II – Pa ra le la men te a essa Fe de ra ção e como meio de ate nu ar
in con ve ni en tes da di mi nu i ção da in fluên cia di re ta da ação go ver na men tal
do Cen tro e para ma i or pres tí gio, for ça e se gu ran ça do país, de ve rá a res ta u -
ra ção de di car es pe ci al ca ri nho ao prin ci pal tra ço-de-união en tre a sede da
Fe de ra ção e os Esta dos, isto é, a cons ti tu i ção de um exér ci to e de uma ma ri nha 
pro por ci o na is à po pu la ção de seu vas to ter ri tó rio e às suas di la ta das cos tas
ma rí ti mas e flu vi a is.

Para no bi li tar es tas ins ti tu i ções, é in dis pen sá vel que a mo nar -
quia ga lar doe os ser vi ços mi li ta res com tí tu los de no bre za e dis tin ções
ho no rí fi cas, co i sas que fa lam aci ma de tudo ao pa tri o tis mo das clas ses ar ma das. 
É ne ces sá rio tam bém que se jam ga ran ti dos aos mi li ta res o bem-es tar e a
con si de ra ção que lhes com pe tem, as sim como cer te za de não se rem ol vi da dos
os ser vi ços pres ta dos. Enfim, os prín ci pes da casa re i nan te de ve rão per ten cer,
efe ti va men te, ao Exér ci to ou à Ma ri nha, in ci tan do por seu exem plo os mo ços 
à no bre car re i ra das ar mas.

III – A ins tru ção de ve rá ser obri ga tó ria, com ple ta men te li vre,
su je i ta à fis ca li za ção do Go ver no só no que diz res pe i to aos exa mes. A li ber -
da de de en si no e a au to no mia que a tal res pe i to com pe te aos pais de fa mí lia 
são a con se qüên cia for ça da do res pe i to à li ber da de es sen ci al.

IV – É ab so lu ta men te in dis pen sá vel que a jus ti ça seja uni tá ria e
in de pen den te. Uma das cha gas mais vi vas da Re pú bli ca é, sem dú vi da, a
pés si ma jus ti ça que hoje exis te no Bra sil; con tra seus des man dos não há
re cur sos den tro das ma lhas da or ga ni za ção da ma gis tra tu ra du pla que o novo 
re gi me ado tou. A di ver si da de do pro ces so vai tam bém, pou co, tor nan do
di ver so o di re i to; da qui a pou co, ser-nos-á di fi cil di zer o di re i to bra si le i ro
mas te re mos de es pe ci fi car o di re i to pa u lis ta, o di re i to mi ne i ro, etc. É por aí
que se está que bran do um dos mais for tes vín cu los de co e são na ci o nal.
Ma gis tra tu ra e pro ces so unos: pois, idên ti co o di re i to e se me lhan tes os há bi tos
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e ne ces si da des dos bra si le i ros, ad mis sí vel não é que di ver sas se jam as
ga ran ti as e re gras de vi ver nas di fe ren tes cir cuns cri ções do país.

V – A vi a ção pú bli ca bem am pli a da é não só me lhor fo men to da
in dús tria e da agri cul tu ra, mas tam bém o prin ci pal fa tor do pro gres so, nas
re giões do nos so tão aban do na do ser tão. Aon de não pu de ram che gar as fer -
ro vi as, que che guem ao me nos as es tra das de ro da gem, de modo que não
haja ter ras ín vi as. Até aos úl ti mos re can tos do país se es pa lha rão en tão a
ins tru ção pri má ria e a ca te que se. Aliás, a re so lu ção des te mag no pro ble ma
já foi en ca ra da com todo ca ri nho pe los go ver nos do meu sa u do so avô. Bas ta 
ver-se o que diz a esse res pe i to o sr Mi nis tro Cal mon du Pin e Alme i da, no
seu úl ti mo re la tó rio:

     “A vi a ção fér rea, de po is de ter re ce bi do con si de rá vel im -
pul so no de cê nio que pre ce deu a pro clam ção da Re pú bli ca,
con ser vou-se, nos úl ti mos anos, mais ou me nos es ta ci o ná ria, em 
con se qüên cia, sem dú vi da, da cri se fi nan ce i ra que nos opri mia.
O di a gra ma jun to ao re la tó rio mos tra-nos que o pe ri o do de mais
ati vi da de na cons tru ção das es tra das de fer ro foi de cor ri do de
1822 a 1888, em que a mé dia anu al atin giu 800 qui lô me tros; no
úl ti mo quin qüê nio (o mais fe cun do), esta foi a 400 km de es tra das,
mas só fo ram en tre gues ao trá fe go 439 km.” (Jor nal do Co mér cio, 13
de se tem bro de 1908)

VI – Um dos fa to res mais im por tan tes do de sen vol vi men to de
um país foi sem pre a ex pan são de seu co mér cio e da sua in dús tria. Nes te
sen ti do, con vém que se jam da das à ini ci a ti va in di vi du al as ma i o res fa ci -
li da des e ga ran ti as. A ação do Go ver no deve li mi tar-se a re gu la ri zar a si -
tu a ção eco nô mi ca, por um pro tec ci o nis mo mo de ra do e va riá vel com as
ne ces si da des do mo men to, de ven do tam bém ser de fen di do o con su mi -
dor; a fa zer tra ta dos de co mér cio com as prin ci pa is na ções im por ta do ras
e a es ta be le cer prê mi os de ex por ta ção, quan do da si tu a ção das fi nan ças o 
per mi tir.

VII – Nem de ve rá a mo nar quia es que cer-se dos gran des pro ble -
mas que pre ci sam de uma so lu ção mo der na. Fo men tar a ali an ça do ca pi tal 
e do tra ba lho por leis si mi la res, po rém adap ta das a nos sas con di ções eco -
nô mi cas, as das gran des mo nar qui as eu ro péi as, tais como Ale ma nha,
Ingla ter ra e Itá lia, dis si pa das por  esse meio as des con fi an ças que hoje
exis tem en tre as duas clas ses pro du to ras, ga ran tir o tra ba lho dos ope rá ri os,
o tra ba lho e o ca pi tal dos pa trões, são re for mas es sas que o go ver no de
for ma mo nár qui ca mu i to me lhor do que qual quer ou tro pode en ca rar:
pois es tá vel a de ten ção do po der em uma fa mí lia. O che fe do Esta do não
pre ci sa cor te jar o voto do pro le tá rio, nem pe dir au xí lio dos ri cos para as
cam pa nhas ele i to ra is.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  503



  VIII – Res sal va da a se pa ra ção da Igreja e do Esta do, mas sen do
a gran de ma i o ria da nação ca tó li ca, as sim como a fa mí lia re i nan te, é de
ne ces si da de um novo ajus te com a San ta Sé, para a re gu la ri za ção dos ne -
gó ci os de re cí pro co in te res se, não sen do o me nos im por tan te a ca te que se
dos ín di os, ser vi ço de que só é ca paz, com efi cá cia, a ca ri da de inex tin guí vel
das or dens re li gi o sas.

Não deve ser ex clu í da em ab so lu to dos es ta be le ci men tos pú bli cos o 
en si no da re li gião, na base mais se gu ra da mo ral e con for to prin ci pal nos
so fri men tos des ta vida. Nes te pon to, como em ou tros, de vem pre va le cer os
vo tos dos pais de fa mí lia.

IX – O Con se lho de Esta do, tão in jus ta men te cri ti ca do ou tro ra,
deve ser res ta be le ci do. O ca rá ter vi ta lí cio de seus mem bros, as se gu ran do a
per ma nên cia de re pre sen tan tes dos di ver sos par ti dos po lí ti cos, cons ti tui
uma ga ran tia da im par ci a li da de, tão ne ces sá ria; e as lu zes aí re u ni das são
para a co roa va li o sas na de ci são das ques tões mais im por tan tes, quer de
po lí ti ca in te ri or ou ad mi nis tra ção.

X – O Se na do seja vi ta lí cio, como ou tro ra, mas com cer tos aper fe i -
ço a men tos, que lhe dêem a ma i or es ta bi li da de; um ter ço, por exem plo, de
seus mem bros seja de no me a ção da co roa. É um modo jus to de ga lar do ar
com po si ção emi nen te os ho mens que nun ca mi li tam na po lí ti ca, como ge -
ne ra is, ma gis tra dos, in dus tri a is, etc., e que, por suas lu zes e pres tí gio, se rão
or na men to des sa as sem bléia e daí po de rão pres tar ao país ines ti má ve is ser -
vi ços.

XI – De vem ser es ta be le ci das as or dens ho no rí fi cas, me di an te as
qua is se as si na lam e re com pen sam ser vi ços pú bli cos re le van tes e se enal te cem 
de um modo bem acen tu a do as vir tu des exem pla res de cer tas fa mí li as. A
mo nar quia pre ci sa de re com pen sar nos fi lhos os mé ri tos dos pais a quem a
mor te le vou sem o de vi do ga lar dão e como ela virá pa ra cu i dar do fu tu ro e
não para to mar con tas do pas sa do, não terá cul pa dos que pu nir, an tes terá
be ne mé ri tos que pre mi ar, ain da den tre os que, es cu tan do simples men te a
voz do pa tri o tis mo, de ram o seu au xí lio à Re pú bli ca,  pres ta ram re le van tes
ser vi ços à Na ção.

Em re su mo: a gran de e, por as sim di zer, úni ca pre o cu pa ção do
re gi me im pe ri al deve ser e será o de sen vol vi men to mo ral, in te lec tu al e
ma te ri al  do país. Qu e re mos um Bra sil gran de, for te e prós pe ro, que re mos
que na nos sa Pá tria re ge ne ra da tor ne a de sa bro char-se  as gran des vir tu des
que fi ze ram a gló ria do re i na do de meu avô: a ho nes ti da de, o de sin te res se,
a jus ti ça e a im par ci a li da de.

Para que o Go ver no seja o que deve ser, é pre ci so que seus ór gãos
te nham cada qual seu pa pel bem de fi ni do. Li mi te-se o Exe cu ti vo a suas atri -
bu i ções na tu ra is: di plo ma cia, de fe sa in ter na e ex ter na do país, as sun tos de
inte res se ge ral da União. Os cor pos le gis la ti vos con ten tem-se com ser, como 
seu nome in di ca, as as sem bléi as ma jes to sas em que ela bo rem leis de ma i or
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pro ve i to para a Na ção. O Po der Ju di ciá rio, res pe i ta da sua jus ta in de pen dên cia,
não te nha se não uma pre o cu pa ção: dis tri bu ir com ple ta e igual jus ti ça a to dos.
Enfim, a mais am pla li ber da de ele i to ral, o res pe i to do di re i to das mi no ri as,
a for ma ção de par ti dos bem de fi ni dos, su pe ri o res às mes qui nhas ques tões
de in te res se in di vi du al, de vem ser ar ti gos ir re du tí ve is do nos so pro gra ma, 
re su mi do nes tas duas pa la vras: pou ca po lí ti ca, boa ad mi nis tra ção. Des te
modo tor na re mos a fa zer do Bra sil o que já foi: um Bra sil onde se con sor ci em 
a or dem com a li ber da de, o ca pi tal com o tra ba lho, o pro gres so com a pro bi -
da de, e  o res pe i to ao Go ver no com a in vi o la bi li da de de to dos os di re i tos
ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção.

Deus nos pres te seu au xí lio.

Luís de Bra gan ça

 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  505



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO FERROVIÁRIA À

COMPANHIA ESTRADA DE FERRO DE VITÓRIA A MINAS –
DECRETO Nº 4.337 (1º FEVEREIRO 1902) 

Opre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, usan do
da au to ri za ção con fe ri da pelo no XVI, art. 18, da Lei nº 834, de 30 
de de zem bro de 1901, e nos ter mos do acor do ce le bra do com a

Com pa nhia Estra da de Fer ro de Vi tó ria a Mi nas, de cre ta: 
Arti go úni co. É con fir ma da à Com pa nhia Estra da de Fer ro de

Vi tó ria a Mi nas a con ces são fe i ta pelo De cre to no 1.082, de 28 de no vem bro
de 1890, pe las cláu su las que com este ba i xam as si na das pelo mi nis tro do
Esta do da Indús tria, Vi a ção e Obras Pú bli cas, subs ti tu í do, po rém, o tra ça do
já apro va do da Estra da de Fer ro de Pes sa nha ao Ara xá por ou tro que,
par tin do da ci da de de Vi tó ria, Esta do do Espí ri to San to, pas se por Pes sa nha 
e ter mi ne em Di a man ti na, no de Mi nas Ge ra is; fi can do por esta for ma ex tin ta
a con ces são dada pelo de nº 574, de 12 de ju lho do mes mo ano. 

Ca pi tal fe de ral, 1º de fe ve re i ro de 1902; 14º da Re pú bli ca. –
M. Fer raz de Cam pos Sa les - Alfre do Maia. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1902. Vo lu me I. Pág. 67. 
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140
ESCOLHA DE UM CANDIDATO À 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
140.1 – CARTA DE CAMPOS SALES A RODRIGUES

ALVES INDICANDO SUA CANDIDATURA  (6 JANEIRO 1901)

“Propositalmente deixei até agora de levar ao seu conhecimento 
o que tenho pensado e o que me parece conveniente fazer
afim de em encaminhar a minha sucessão na presidência da

República.
“Mu i tos ami gos e a mi nha pró pria cons ciên cia me ad ver tem que

não devo des pre o cu par-me do fu tu ro da ad mi nis tra ção do país, do ca rá ter
de con ti nu i da de real e efe ti va que ela pre ci sa ter, ca rá ter es sen ci al men te de -
pen den te da ori en ta ção que a pró xi ma ele i ção im pri mi rá ao se guin te pe río do
pre si den ci al.

“Se nos achás se mos em con di ções nor ma is de vida po lí ti ca, com
par ti dos po lí ti cos de li mi tes bem as si na la dos en tre si, obe de cen do cada um
à au to ri da de de che fes le gí ti mos, que lhes sou bes sem dar a in dis pen sá vel
uni da de de ação pela co e são de sen ti men tos, e pos su in do por isso mes mo
ele men tos para es co lher e pro mo ver a ele i ção de can di da tos, que no go ver no
cor res pon des sem às exi gên ci as ex cep ci o na is do mo men to – se tais fos sem
hoje as nos sas con di ções po lí ti cas, é cla ro que eu pre fe ri ria abs ter-me de
uma in ter ven ção, que só con cor re rá para agra var as mi nhas res pon sa bi li da -
des, e con ser var-me-ia em ati tu de ne u tral, para ofe re cer aos con ten do res to -
das as ga ran ti as ele i to ra is. Mas, bem di ver sa é a si tu a ção da Re pú bli ca. Não
te mos par ti dos or ga ni za dos e é pre ci so evi tar, com de ci di do em pe nho, as
agi ta ções sem base no in te res se na ci o nal, que, con for me a ex pe riên cia, não
ser vi ri am se não para le var à su per fí cie da are na po lí ti ca as am bi ções per tur -
ba do ras, que têm sido e se rão os eter nos em ba ra ços opos tos à pro fi cu i da de
da ação ad mi nis tra ti va.



“Esta é a po lí ti ca que te nho pra ti ca do e não dis si mu lo que é a
que de se jo ver con ti nu a da, en quan to o or ga nis mo da na ção não se achar
su fi ci en te men te re cons ti tu í do nas di ver sas es fe ras da ad mi nis tra ção e en quan to, 
ao in flu xo de um lar go pe río do de cal ma e tran qüi li da de, não se ti ver fir ma do
o re gi me da nor ma li da de, que será o pon to de par ti da para se de fi ni rem as
as pi ra ções em con tras te, como fru tos es pon tâ ne os de di ver gên ci as ca rac te -
rís ti cas na or dem de idéi as.

“Foi por isso que, as su min do o go ver no da Re pú bli ca, pro cu rei
co lo car a ad mi nis tra ção aci ma das pa i xões que ain da agi ta vam os âni mos,
tão per to, como es tá va mos, da ci são par ti dá ria que lhes ser vi ra de ori gem.
Dei pro va os ten si va e cre io que bas tan te sig ni fi ca ti va dos meus in tu i tos,
de i xan do de re cor rer aos con se lhos dos pre su mi dos che fes ou in fluên ci as
po lí ti cas na or ga ni za ção do meu mi nis té rio, para fa zer por mim e sob a ins -
pi ra ção ex clu si va do bem pú bli co a es co lha dos au xi li a res, que te ri am de
par ti lhar co mi go as res pon sa bi li da des do go ver no e os tra ba lhos da obra
in gen te, que me vi nha co me ti da pe las ad mi nis tra ções an te ri o res.

“Vi des de logo que não de i xou de ca u sar es tra nhe za essa pre te ri -
ção das ve lhas pra xes – que em mi nha opi nião o país não com por ta – e não
me pas sou des per ce bi da a fri e za do lado da que las que, con cor ren do para a
mi nha ele i ção, con ta vam tal vez ter um go ver no es tri ta men te a eles vin cu la -
do por es tre i tos la ços de par ti da ris mo. Era cer ta men te uma com pli ca ção
que as sim sur gia des de a pri me i ra hora; mas, eu a ti nha pre vis to e tra zia
pre pa ra do o âni mo para não me de i xa afron tar por ela. Fa la va-se, en tão, no
de ver, que me ca bia, de con ti nu ar uma cer ta po lí ti ca, em alu são mais ou
me nos cla ra à po lí ti ca do meu an te ces sor. Bem qui se ra po der fazê-lo; con -
fes so, po rém, que não en con trei na du pla es fe ra go ver na ti va e ad mi nis tra ti -
va os ca rac te res des sa po lí ti ca. Se ela exis tiu, não con se guiu, con tu do, de i -
xar pa ten tes os seus de síg ni os. Só pude ver dela a face in gra ta: os res sen ti -
men tos que fi ca ram, a ani mo si da de pro fun da que se pa ra va os ho mens em
gru pos opos tos, a vi o lên cia do an ta go nis mo pes so al, sem o es tí mu lo de
idéi as.

“To mar par ti do nes te meio se ria re ce ber a pe sa da e in gra ta he ran ça 
de sen ti men tos pes so a is, que eu sem pre con si de rei, des de a pro pa gan da até 
o go ver no, como dos mais fu nes tos des vi os a que se pos sam en tre gar aque les
que re ce bem o en car go da ges tão dos ne gó ci os pú bli cos. Re pu di ei fran ca -
men te e for mal men te a one ro sa he ran ça. Estou em mais de me ta de do meu
pe río do e ain da não tive, por isso, mo ti vos de ar re pen di men to.

“Os meus ma ni fes tos – o ele i to ral e o ina u gu ral – ti nham pre pa -
ra do o ter re no para a ati tu de que as su mi. Eles abri ram tam bém uma es pe -
ran ça para os ele men tos po lí ti cos, que for ma vam a opo si ção no pe río do
an te ri or. Daí sur giu a po lí ti ca que ado tei e que, ten do sido a prin cí pio de
mo de ra ção e to le rân cia, se acen tu ou de po is, por oca sião da ele i ção da atu al
le gis la tu ra, em uma po lí ti ca de re con ci li a ção e con gra ça men to. É o que se
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vê da con du ta do Con gres so, onde não en con tro opo si ção or ga ni za da – ape -
nas vo zes dis cor dan tes – e é o que se vê igual men te da si tu a ção dos Esta -
dos, to dos em re la ção de per fe i ta cor di a li da de e har mo nia com o po der
fe de ral, re sul tan do des te aus pi ci o so con jun to a tran qüi li da de ge ral, que
vai per mi tin do à ad mi nis tra ção cu i dar dos in te res ses ge ra is da Re pú bli ca 
e ga ran tir-se quan to à ri go ro sa exe cu ção dos com pro mis sos con tra í dos
com o cre dor ex ter no.

“Devo gran de par te do que está fe i to ao Con gres so, em cujo seio
os dois gru pos que en con trei em acir ra do an ta go nis mo me pres ta ram apo io 
leal e efi caz. Mas – para os fins des ta car ta – jul go con ve ni en te es cla re cer
que o gru po que se de no mi na “Con cen tra ção” de sen vol veu es pe ci al ati vi -
da de na sua ação par la men tar, que tem sido ca rac te ri za da pela mais per fe i ta
con for mi da de de vis tas com o go ver no. À sua fe cun da co o pe ra ção mu i to
deve o go ver no da Re pú bli ca.

“Como vê, o con gra ça men to ope rou-se sem ar ti fí ci os, sem a
in fluên cia for ça da de ele men tos es tra nhos, mas, na tu ral men te, como uma
so lu ção ló gi ca, de cor ren te dos pró pri os su ces sos po lí ti cos e, mais ain da,
como uma im po si ção das ne ces si da des da épo ca ao pa tri o tis mo de to dos.
Aban do ná-la equi va le ria a vol ver, sem ca u sa jus ti fi ca ti va, às hos ti li da des de 
ou tro ra. A meu ver, esta si tu a ção, tal qual é, im põe-se ao meu su ces sor.
Dela de pen de es sen ci al men te a ple na exe cu ção des se pro gra ma de ad mi nis -
tra ção, que re pu to o úni co, pa trió ti co e ho nes to, em pre sen ça do acor do que
fir ma mos em Lon dres com os nos sos cre do res. Quer di zer: para le var a ter -
mo esse pro gra ma, que en vol ve na sua exe cu ção um em pe nho de hon ra,
te mos ne ces si da de de man ter uma po lí ti ca de paz e con cór dia, que tra ga
para o ser vi ço da Re pú bli ca to das as for ças úte is, to das as von ta des pa trió ti -
cas, sem o de plo rá vel par ti da ris mo ex clu si vis ta, ab so lu ta men te ino por tu no
no atu al mo men to. Vou adi an te: uma po lí ti ca de ex clu si vis mo, ago ra, ten do 
em vis ta a res ta u ra ção das ten dên ci as pre do mi nan tes no pe río do que an te ce -
deu, se ria, além do mais, ato de con de ná vel in gra ti dão para com aque les
que le al men te, pa tri o ti ca men te, têm pres ta do os mais as si na la dos ser vi ços 
à ca u sa pú bli ca. É evi den te, pois, que nun ca pres ta ria o meu con cur so di re -
to ou in di re to, a se me lhan te po lí ti ca.

“Entro nes tas con si de ra ções para jus ti fi car os in tu i tos com que
in ter ve nho na es co lha do meu su ces sor. Essa in ter ven ção só pode le gi ti mar-se
ante a mi nha pró pria cons ciên cia, pela con vic ção de que o pen sa men to ora
do mi nan te no go ver no da Re pú bli ca terá o seu na tu ral pro lon ga men to no
pe río do que se vai se guir. Entro nis to, an tes como pa tri o ta, do que como
po lí ti co.

“Res ta pon de rar que uma po lí ti ca par ti dá ria, e, por tan to, agres si va, 
não po de ria ser ina u gu ra da sem um fran co rom pi men to de hos ti li da des
con tra um dos gru pos a que te nho alu di do. Qual de les o pre fe ri do para ser
o go ver nis ta? O mais for te?  Mas, quem po de ria in di car o mais for te? Qual
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o de sig na do para a opo si ção? Se o cri té rio da es co lha ti ves se de de ci dir-se
pelo nú me ro, res ta ria ave ri guar qual dos dois te ria uma com ba ti vi da de
mais ar den te, qual o mais per se ve ran te na re sis tên cia, qual o mais im pul si vo
na agres são. De res to, não bas ta ter ma i o ria; é pre ci so, an tes de tudo, que
esta pos sa ga ran tir ao go ver no de ci são e fi de li da de nas de li be ra ções, e, ao
mes mo tem po, dar-lhe a se gu ran ça de um apo io de sin te res sa do.

“Sem es tes ele men tos, mais de um va lor mo ral do que nu mé ri co, 
não cre io que o go ver no pos sa achar-se bas tan te tran qüi lo para con sa grar-se
com efi cá cia às ár du as ne ces si da des da ad mi nis tra ção, nem mes mo para
man ter a in dis pen sá vel isen ção de es pí ri to e res guar dar a pró pria in de pen -
dên cia ante as exi gên ci as dos in ti tu la dos cor re li gi o ná ri os. É pre ci so não per der 
de vis ta que as ma i o ri as fra cas são, em re gra, des pó ti cas para com os go ver nos 
que sus ten tam. Não me pa re ce que pos sa ha ver si tu a ção mais afli ti va, se não 
mais hu mi lhan te, do que essa de um go ver no en car ce ra do pe los seus
pró pri os ami gos.

“Não te nho ilu sões a este res pe i to: a vol ta de uma tal po lí ti ca tra ria
ne ces sa ri a men te a ru í na de fi ni ti va da Re pú bli ca. É, pois, mi nha con vic ção
que a ori en ta ção que ca rac te ri zou o atu al pe río do pre si den ci al deve con ti -
nu ar, pelo me nos, por tan to tem po quan to seja ne ces sá rio para ter mos por
aca ba da a obra da re or ga ni za ção, em pre en di da sob o trí pli ce as pec to po lí ti co,
eco nô mi co e fi nan ce i ro.

“De po is do que aí fica dito, peço que me de cla re com toda a
fran que za: terá v. qual quer dú vi da em ser o con ti nu a dor des ta po lí ti ca?
Faço a per gun ta por que, em bo ra seja cedo, tal vez, para le van tar a ques tão
das can di da tu ras vejo com par ti cu lar con ten ta men to que o seu nome
des per ta gran des sim pa ti as e co me ça a atra ir va li o sas ade sões. A Ba hia e
Mi nas dis põem-se a pres tar-nos o seu apo io. Jun tan do-se a es tes es ta dos,
que são po de ro sas for ças ele i to ra is, mais o de S. Pa u lo, te mos al can ça do o
es sen ci al, que é a or ga ni za ção de um res pe i tá vel cen tro, ser vin do de base a
um mo vi men to sé rio e de atra ção a ou tros ele men tos. Ao nor te, con to ter
des de logo a ade são do Pará e em se gui da a de al guns ou tros es ta dos. Ao
sul, não sei se ocor re rá al gu ma di fi cul da de, por que não co nhe ço ain da as
vis tas dos seus che fes po lí ti cos. Te nho, por tan to, em boa pers pec ti va a sua
can di da tu ra até este mo men to, e, se não so bre vi e rem ocor rên ci as im pre vis tas,
che go a nu trir a es pe ran ça – tal vez de ma si a do oti mis ta – de uma ele i ção
cal ma, pre nún cio de uma su ces são tran qüi la, o que tra rá o ines ti má vel
be ne fí cio de per mi tir ao meu go ver no, até ao seu úl ti mo dia de exis tên cia,
uma ação ad mi nis tra ti va inin ter rup ta, ati va e fe cun da, ao mes mo tem po
que abri rá ao meu su ces sor a en tra da de uma si tu a ção pro mis so ra, em que
lhe será fá cil des do brar os ele men tos de pros pe ri da de na ci o nal.

“Tra tan do do as sun to, com esta an te ce dên cia, é meu in tu i to
pre pa rar pru den te e ca u te lo sa men te o ter re no, a fim de evi tar as di fi cul da des 
e sur pre sas que pos sam so bre vir, quan do se haja de sen ca de a do o an ta go -
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nis mo das as pi ra ções. Te nho, en tre tan to, pro cu ra do agir dis cre ta men te,
guar dan do as re ser vas in dis pen sá ve is e aliás re cla ma das pela na tu re za de li -
ca da do pró prio as sun to. É de ba i xo des sas re ser vas que me di ri jo a v.,
vis to ser ne ces sá rio que nos en ten da mos.

“Aguar dan do a sua res pos ta, sou, como sem pre, etc., etc.”

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fe de ral. 1998. Págs. 186-190.
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140.2 – PRIMEIRA RESPOSTA DE RODRIGUES ALVES 
(JANEIRO 1901)

“Está em meu po der a sua con fi den ci al de 6 do  cor ren te. V. sabe
que acom pa nhei mu i to de per to os pri me i ros mo vi men tos da
sua ad mi nis tra ção na par te re fe ren te à po lí ti ca, e se não tive

oca sião de ou vir, se não ra ra men te, que i xas acen tu a das de ami gos quan to à
di re ção que v. en ten deu con ve ni en te se guir, no tei a fri e za com que em ge ral 
se por ta vam e tal vez o des gos to que a mu i tos ca u sa va a apro xi ma ção ao go -
ver no dos ad ver sá ri os da vés pe ra. Essa ati tu de, a que v. alu de em sua car ta, 
não me pa re ce es tra nhá vel, co nhe ci do o es ta do an te ri or dos es pí ri tos, a
edu ca ção dos nos sos ho mens po lí ti cos e, so bre tu do, aten tas as con di ções
em que se deu a ele i ção pre si den ci al. Tive mu i tas ve zes que in ter vir para
pon de rar aos com pa nhe i ros que v. não po dia re pu di ar o con cur so que era
ofe re ci do por to dos, ami gos e ad ver sá ri os, di rei as sim, não só por que não
ha via prin cí pi os em jogo para de ter mi nar a re pul sa, como por que a si tu a ção
fi nan ce i ra do país era da ma i or gra vi da de e re cla ma va pro vi dên ci as, que só 
po de ri am ser al can ça das do Con gres so com uma po lí ti ca de paz e de
con cór dia, fran ca men te pra ti ca da. Pa re ce que a opi nião se afe i ço ou a esse
modo de pen sar, ge ne ra li zan do-se a ten dên cia de har mo nia e pa ci fi ca ção.

“Te nho para mim como gra ve ain da a si tu a ção fi nan ce i ra, que
tem de ser por mu i to tem po o eixo da nos sa vida po lí ti ca e ad mi nis tra ti va.
Como mi nis tro da Fa zen da, sen ti a in fluên cia da agi ta ção po lí ti ca nes se
ramo da ad mi nis tra ção pú bli ca e ob ser vei de per to que as fi nan ças, como as 
nos sas, não po dem ab so lu ta men te me drar em um meio per tur ba do pe las
pa i xões ou por gran des di ver gên ci as par ti dá ri as. Ago ra mes mo, que a cal ma
se tem res ta be le ci do, que o Con gres so tem vo ta do to das as me di das so li ci ta das 
e que o go ver no tem sus ten ta do com a mais lou vá vel te na ci da de o seu
pro gra ma, as di fi cul da des sub sis tem, em bo ra nu tram to dos es pe ran ças de
uma si tu a ção me lhor. Tem v. ra zão em de se jar que o seu su ces sor man te -
nha a mes ma po lí ti ca de con cór dia, de paz, de tré guas às pa i xões para que o 
país pos sa de vez do mi nar to das es sas di fi cul da des.



“Li son je ou-me a lem bran ça do meu nome e mu i to agra de ço essa
be ne vo lên cia. Sei que v. co nhe ce a mi nha ín do le pa cí fi ca, o meu es pí ri to de
to le rân cia e a mi nha vo ca ção para har mo ni zar em vez de se pa rar, e é daí
tal vez que veio a idéia do meu nome. Re fli ta bem que essa in di ca ção deve
ca ber a ou tro, que re u na me lhor ele men to e pos sa des per tar mais con fi an ça
aos di re to res da opi nião. De i xei há pou co tem po o Mi nis té rio da Fa zen da e
sei que não tive oca sião de agra dar se não a um nú me ro li mi ta do de ami gos, 
pa re cen do-me gran de o dos des con ten tes. Acres ce que a mi nha ori gem há
de des per tar sus pe i tas, e sem pre en ten di, por mais que os ami gos ge ne ro sa -
men te me con tra di gam, que não é pru den te ir de en con tro a uma ten dên cia
mu i to na tu ral, mu i to hu ma na, nes te pe río do de for ma ção, que ain da es ta mos
atra ves san do.

“Por que o meu nome, quan do há, para não fa lar em ou tros, o de 
Ber nar di no, que es tou cer to será aco lhi do com gran de sa tis fa ção, e, prin ci -
pal men te, sob este úl ti mo pon to de vis ta, terá a ade são ge ral? Mi nhas vis tas 
sem pre se vol ta ram para este nome, como na tu ral men te in di ca do para
subs ti tui-lo, se lí ci to for ain da ao Esta do de S. Pa u lo dar-lhe subs ti tu to, o
que con vém pon de rar mu i to para não sus ce ti bi li zar o me lin dre dos ou tros
Esta dos.

“Cre io será essa a me lhor so lu ção para o país, e es tou con ven ci do
que o nos so Esta do re ce bê-lo-á com mu i to agra do.

“Há mu i to tem po para o tra ba lho, po nha nis so a con tri bu i ção do 
seu es pí ri to su pe ri or e de i xe-me fi car aqui para aju dá-lo e ao seu su ces sor,
com a mes ma boa von ta de e de vo ta men to de sem pre.”

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fe deral. 1998. Págs. 190-191.
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140.3 – SEGUNDA RESPOSTA DE RODRIGUES ALVES 
(5 ABRIL 1901)

“Res pon do à sua con fi dên cia de 9 do mês pas sa do. 
   Já me ha via cons ta do que a al guns che fes po lí ti cos ti nham

       pa re ci do pou co ex pres si vas as mi nhas pa la vras em res pos ta
à sua an te ri or de 6 de ja ne i ro. Não me que i xo da des con fi an ça que o meu
nome pos sa por ven tu ra ins pi rar a al guns; pa re ce-me mes mo que ela é na tu ral, 
dada a mi nha pro ce dên cia po lí ti ca e as res pon sa bi li da des que me se jam
atri bu í das nos fa tos que de ter mi na ram a ve lha ci são do par ti do. As co i sas,
en tre tan to, to ma ram seu rumo e v. ina u gu rou uma po lí ti ca de con cór dia e
de con gra ça men to que eu re pu to efi caz e ne ces sá ria para o bom an da men to 
dos ne gó ci os pú bli cos, e que deve ser con ti nu a da pelo seu su ces sor, e,
quem sabe, em pe río dos sub se qüen tes.

“O acor do de vis tas com os go ver na do res, que v. ado tou como
re gra para con gre gar em tor no de si as re pre sen ta ções dos Esta dos, sem
aten ção a an ti gas ri va li da des e di ver sões po lí ti cas, pa re ce-me boa nor ma,
que não deve ser aban do na da, por que dis so de pen de o apo io for te para o
con jun to de pro vi dên ci as de or dem ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ra de que
ca re ce o país para ven cer as di fi cul da des que ain da sub sis tem.

“Vejo que se está fa lan do mu i to em meu nome, uns para acha -
rem-me em con di ções de po der subs ti tui-lo, ou tros para en che rem-me de
in vec ti vas.

“Re pi to a v. o que te nho dito sem pre: – em po lí ti ca não guar do
ódi os nem res sen ti men tos e sou in cli na do à to le rân cia e à con cór dia. Estou
pro ce den do aqui, no go ver no do es ta do, com aque las con for mi da de de vis tas
que v. ado tou para o seu go ver no na par te po lí ti ca e ad mi nis tra ti va, e será
essa a mi nha nor ma de con du ta, se a con des cen dên cia, a ge ne ro si da de ou a
fra que za dos che fes po lí ti cos jul ga rem-me em con di ções de ser seu su ces sor.”

Extra í do de CAMPOS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Ed. fac-si mi lar. Bra sí lia. Se na do
Fede ral. 1998. Págs. 186-190.
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140.4 – CARTA DO PRESIDENTE CAMPOS SALES
RELATIVA À ESCOLHA DE RODRIGUES ALVES

 (20 JULHO 1901)

João
Rio, 20 de ju lho de 1901.
Mu i to con fi den ci al

Va mos, po rém, di re i to ao as sun to de tua car ta. 
Na ver da de, as vá ri as cor ren tes po lí ti cas, obe de cen do mais às

     suas aliás jus tas afe i ções que aos in te res ses su pre mos da Re pú bli ca, 
têm tra zi do à tona da opi nião pú bli ca os no mes de Qu in ti no, Ber nar di no,
Jú lio e Mur ti nho, para can di da tos à fu tu ra pre si dên cia da Re pú bli ca, na
pró xi ma su ces são. Ana li se mos um por um es ses no mes ilus tres, na in ti mi -
da de de nos sa con fi dên cia de ve lha ami za de. 

Se co lo cás se mos essa es co lha no ter re no da jus ti ça pe los ser vi ços
pres ta dos à pro pa gan da, nin guém com mais di re i to que o Qu in ti no Bo ca i ú va,
que foi o ma i or e mais ope ro so dos após to los da nos sa ca u sa e que será
ne ces sa ri a men te pre mi a do pela His tó ria com o cog no me de pa tri ar ca da
Re pú bli ca. O mo men to, po rém, exi ge que, além das ex tra or di ná ri as qua li -
da des que o or nam, e que sou o pri me i ro a pro cla má-las, fale ain da e prin ci -
pal men te a de ad mi nis tra dor, o que in fe liz men te ele não pos sui, como
pa ten te ou tão cla ra men te na pre si dên cia do Rio. 

O Ber nar di no de Cam pos re ú ne to das es sas qua li da des e mais a
de ad mi nis tra dor: a sua ação de or ga ni za ção do Esta do de S. Pa u lo, na
Re pú bli ca, é o mais elo qüen te ates ta do de sua alta com pe tên cia para ocu par 
a su pre ma ma gis tra tu ra da na ção. Exis te, po rém, nes te mo men to, um mo ti vo
aliás in jus tís si mo – mas que aí está –, man ti do pela opi nião açam bar ca da
pela má im pren sa, que cri ou uma at mos fe ra ter rí vel con tra o nos so ve lho e
ca ri nho so ami go. Se ria um ma le fí cio a Ber nar di no e um de sa fio à opi nião
pú bli ca, em bo ra er ra da, que rer ele vá-lo hoje à pre si dên cia da Re pú bli ca, e
pen so mes mo que não al can ça ría mos ele men tos para tri un far no ple i to. Se
tra tás se mos da pre si dên cia do es ta do, se ria mes mo um de ver nos so ple i te ar 



essa ele i ção, como um de sa gra vo jus tís si mo; mas, em se tra tan do da pre si -
dên cia da Re pú bli ca, o caso já está fora das nos sas fron te i ras, e só a ação do
tem po ani qui la rá esse in jus tís si mo ran cor con tra o nos so que ri do ami go, e
só en tão o seu nome se im po rá ne ces sa ri a men te à su pre ma in ves ti du ra.
Pre ci sa mos de i xar a onda pas sar, sem que ela nos apa nhe de fren te. 

O Jú lio de Cas ti lhos é um di a man te de pri me i ra gran de za da
Re pú bli ca; com ele va do des cor ti no e exem plar ho nes ti da de tem di ri gi do o
Rio Gran de, mas o seu nome deve ser afas ta do de nos sas co gi ta ções, pois
ele é um sec ta ris ta, o que não com por ta a nos sa Cons ti tu i ção e a ín do le do
nos so povo. Vê a Cons ti tu i ção do Rio Gran de do Sul e lá te rás um ar ti go
que per mi te a re e le i ção do pre si den te do es ta do, em fran ca dis cor dân cia
com o pac to fun da men tal da Re pú bli ca, que mui sa bi a men te a pro í be. Se,
ten do ele que ven cer uma dis po si ção cla ra e pu ri fi ca do ra da Cons ti tu i ção
de 24 de fe ve re i ro, não va ci lou em vi o lar esta, de vi do a seu po si ti vis mo, o
que não fará, meu ami go, nes se sen ti do, dis pon do do su pre mo man do da
Re pú bli ca? 

Fi nal men te quan to ao Jo a quim Mur ti nho, o meu gran de mi nis tro 
– com pra zer e jus ti ça o digo –, se ria um fiel con ti nu a dor de meu pla no
fi nan ce i ro; fal ta-lhe, po rém, o lar or ga ni za do e mo de lar – com ple men to
in dis pen sá vel à vida pú bli ca de todo o ci da dão que ti ver de ocu par a ma gis -
tra tu ra su pre ma da Re pú bli ca: ele é um ce li ba tá rio, sem fa mí lia de vi da men te
cons ti tu í da. 

A mi nha ma i or pre o cu pa ção é que o es pí ri to do meu go ver no
não te nha so lu ção de con ti nu i da de, para que não fi quem per di dos os meus
es for ços e o ter re no por mim ga nho. Não po de mos re cu ar nes ta rota tra ça da 
pela sal va ção do cré di to na na ção, quer na or dem po lí ti ca, quer na or dem
ad mi nis tra ti va; de ve mos pelo con trá rio avan çar, e sem va ci la ções. Para isso, 
não ha ven do par ti dos or ga ni za dos, don de de ve ri am sur gir os can di da tos,
com pe te-me, gra ças à enor me res pon sa bi li da de que me pesa so bre os om bros,
já como che fe da na ção, já como um dos res pon sá ve is pelo ad ven to de re gi me, 
le var aos gran des ele i to res a mi nha opi nião, o que faço sem o me nor mo vi -
men to de com pres são e mu i to me nos de cor rup ção. 

Pelo co nhe ci men to pes so al e ma du ro es tu do dos ho mens pú bli cos,
des ta cou-se-me logo, aos pri me i ros mo vi men tos da opi nião em tor no das
can di da tu ras o nome de Ro dri gues Alves, que, além de uma ab so lu ta so li -
da ri e da de po lí ti ca com o meu go ver no, dá-me in te i ro apo io aos pla nos
fi nan ce i ros e ad mi nis tra ti vos que eu ve nho pon do em exe cu ção, e será
por tan to, o ho nes to con ti nu a dor des sa em pre sa ne ces sá ria. Acres ce a cir cuns -
tân cia de tra tar-se de um pa u lis ta ilus tre, que, tra zen do gran de ca be dal de
ex pe riên ci as do an ti go re gi me, ace i tou com le al da de e mes mo afe to o novo
re gi me, ao qual se as si mi lou tão per fe i ta men te que não me con si de ro hoje
mais re pu bli ca no do que ele. 
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O fato de não ser ele um his tó ri co – úni co se não a apon tar-se
con tra a sua in ves ti du ra à pre si dên cia da Re pú bli ca – é lar ga men te com -
pen sa do pelo seu so ber bo ti ro cí nio em ad mi nis tra ção, o que mui na tu ral -
men te não tem os nos sos pro pa gan dis tas em ge ral. De po is, que belo exem plo
dig ni fi ca dor o de le va rem – os re pu bli ca nos de nas ci men to – à su pre ma ma -
gis tra tu ra da na ção um ex-par ti dá rio do an ti go re gi me, con ver ti do e ga nho
para o ser vi ço da Re pú bli ca! 

Assim, mos tra das as al tas ra zões que em mim in flu í ram para
acon se lhar esse dig no nome de pre fe rên cia aos ou tros, mais ou me nos lem bra -
dos, devo-te di zer com a má xi ma le al da de, que só agi de mo cra ti ca men te,
sem me uti li zar de mi nha po si ção para a me nor com pres são. Fui, e como já
dis se, mo ti va do pela ine xis tên cia de par ti dos, um pro pa gan dis ta des sa
can di da tu ra, mas nun ca agi num ca rá ter de im po si ção, e para isso te con ven -
ce res vou re la tar-te mi nú ci as dos meus es for ços, sem pre den tro das nor mas 
de mo crá ti cas. 

Em fins de 1900, vi que era pre ci so agir, guar dan do as re ser vas
pró pri as da mi nha po si ção. Já eu ha via re sol vi do a pri me i ra di fi cul da de,
que era de mo ver o Ro dri gues Alves a con cor dar com a apre sen ta ção da sua 
can di da tu ra, pois ele in sis tia vi va men te em que fos se can di da to o Ber nar di no.
Este, en tre tan to, por sua vez, num ges to mu i to co mum ao seu es pí ri to che io 
de des pren di men to, dera o seu apo io àque la can di da tu ra, vin do as sim, em
meu au xí lio no tra ba lho de for çar o Ro dri gues Alves a ace i tar a sua in di ca ção. 

Ten do a meu lado a gran de ma i o ria do Esta do de S. Pa u lo, dei
como ven ci da a pri me i ra eta pa. Di ri gi en tão as mi nhas vis tas para os dois
gran des nú cle os ele i to ra is – Mi nas e Ba hia –, a fim de com os três gran des
es ta dos for mar o cen tro de ope ra ção. Para Mi nas des ta quei o meu mi nis tro
Olin to de Ma ga lhães, re pu bli ca no his tó ri co, e na Ba hia en tre guei a ca u sa à
ar gú cia e ha bi li da de de Se ve ri no Vi e i ra, meu ex-mi nis tro da Vi a ção e go -
ver na dor do es ta do, os qua is, de po is de me ou vi rem lon ga men te – aque le
pes so al men te e este por car tas e mais tar de por te le gra mas ci fra dos –, ha vi am
não só apla u di do a mi nha pa trió ti ca ins pi ra ção, como se tor na ram dela
de di ca dos pa la di nos. 

Obti do de ba i xo da ma i or re ser va o apo io de mais es sas duas
gran des uni da des da fe de ra ção, ini ci ei novo mo vi men to de pro pa gan da nos 
ou tros es ta dos. Nada fiz den tro do Esta do do Rio, por que des de o pri me i ro
ins tan te, jul guei um de ver de cla rar aos che fes flu mi nen ses, com os qua is
man ti nha amis to sas re la ções, que o que lhes in cum bia era su fra gar o nome
do seu ilus tre re pre sen tan te, Qu in ti no Bo ca i ú va, cuja can di da tu ra já fora
le van ta da. Em Per nam bu co e Ma ra nhão nada achei que de ves se fa zer,
res pe i tan do as opi niões do mi nan tes que es ta vam em opo si ção ao meu go ver no. 
Ao Álva ro de Car va lho, o sem pre que ri do e de di ca do ami go, con fi ei, se gu ro
de sua ati vi da de e ha bi li da de, o tra ba lho de pro pa gan da no Ce a rá e Rio
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Gran de do Nor te, e ele mes mo, sem sair des ta ci da de, veio a tra zer o apo io
des ses dois es ta dos, al gum tem po de po is. 

Pre ci san do iso lar o Rio Gran de do Sul dos de ma is es ta dos me ri -
di o na is, por que con ta va nes se es ta do a ma i or das di fi cul da des, não só por
já ha ver sido lem bra do o nome de Jú lio de Cas ti lhos, como tam bém pela
in tran si gên cia de Pi nhe i ro Ma cha do em ma té ria de não his tó ri cos, con fi ei
ain da ao Álva ro de Car va lho a mis são re ser va dís si ma de ir a San ta Ca ta ri na 
e Pa ra ná tra ba lhar pela can di da tu ra Ro dri gues Alves. O Álva ro, dan do
cum pri men to à sua di fi cí li ma mis são, em bar cou por mar para o Pa ra ná com 
nome tro ca do, mas en con trou a bor do o La u ro Mül ler, e, sur pre so, não teve
ou tro re cur so se não con tar-lhe os seus fins na vi a gem aos dois es ta dos.
Du ran te a vi a gem, o meu ami go con se guiu o apo io de Mül ler e de po is, nos
re fe ri dos es ta dos, a ade são des sas duas uni da des con fe de ra das, o que pôs a
nos sa cam pa nha em fran co ca mi nho de tri un fo.

 (Nun ca me can sa rei de lou var a de di ca ção e ati vi da de des se de di ca dís si mo 
ami go, que me deu tan tos mo ti vos de sa tis fa ção.) 

Nes se in ter va lo, já o Se ve ri no con se gui ra ga nhar os es ta dos do
Nor te, me nos o do Ama zo nas, que devo ao Se a bra. Go iás foi obra fá cil de vi do
à an ti ga in cli na ção do Bu lhões pelo Ro dri gues Alves. Em vir tu de dos res sen -
ti men tos do Aze re do, de i xei a con quis ta de Mato Gros so para mais tar de,
quan do ti ves se con ven ci do o Pi nhe i ro, que era para mim a ma i or di fi cul da de,
a mais di fí cil cam pa nha a en fren tar, vis to que me era in dis pen sá vel o apo io
dele, tal o seu pres tí gio e tal a re per cus são do lo ro sís si ma que pro du zi ria
en tre os ve lhos re pu bli ca nos, meus com pa nhe i ros, se ele não des se, com o
Rio Gran de do Sul, o seu apo io ao Ro dri gues Alves. 

Para a con quis ta do Pi nhe i ro – tal o va lor dela para mim – re sol vi
agir pes so al men te, cha man do so men te para meu au xí lio o Ro dol fo Mi ran da,
meu de di ca dís si mo ami go e não me nos do Pi nhe i ro. 

Con fi den ci al men te nar rei o que ha via a esse de pu ta do pa u lis ta, e 
en car re guei-o de pro cu rar o Pi nhe i ro em sua casa, avi san do-o de que no dia 
se guin te, das 8 às 9 ho ras, eu o iria vi si tar, de ba i xo da ma i or re ser va. O Ro dol -
fo, ar do ro so re pu bli ca no, es ta va tam bém na cor ren te dos his tó ri cos in tran si -
gen tes, mas tal a mi nha as cen dên cia so bre ele e a gran de ami za de e con fi an ça
po lí ti ca que sem pre me de di cou que, pas sa do o pri me i ro gri to de re vol ta,
con ven ceu-se da ver da de e sub me teu-se in te i ra men te aos meus con se lhos,
di zen do: “Mes mo er ran do, pre fi ro es tar com o Se nhor.” 

Devo di zer-te que te nho pelo Ro dol fo uma ex tra or di ná ria afe i ção;
co nhe ço-o des de 1883, ain da mo ci nho, com 21 anos de ida de, quan do de
pas sa gem para São Si mão, onde ele iria re si dir por ter ali com pra do uma
pro pri e da de agrí co la, pro cu rou-me em Cam pi nas, tra zen do-me uma car ta
do meu ve lho mes tre con se lhe i ro Car rão, che fe en tão do Par ti do Li be ral, a
qual di zia: “É por ta dor des ta o meu so bri nho Ro dol fo Mi ran da, que de
re gres so da Fran ça vem com a ca be ça che ia de re pú bli ca, e se gue para São
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Si mão, re sol vi do a pro pa gá-la. Não ten do po di do atraí-lo para o Par ti do
Li be ral, o re co men do mu i to par ti cu lar men te, pois que terá nele um fiel e
bra vo sol da do”. 

Foi ele, como sa bes, um dos ma i o res ba ta lha do res da Re pú bli ca,
e tão meu ami go que, ten do rom pi do con tra o Flo ri a no por não ter man da do
pro ce der à ele i ção pre si den ci al quan do as su miu o go ver no como vice-pre si -
den te da Re pú bli ca, obe de cen do, as sim, ao seu fo go so tem pe ra men to, or ga -
ni zou te naz opo si ção no es ta do, com o Amé ri co e o Fla quer, da qual ele foi
a alma, e so men te re gres sou para o ve lho par ti do, quan do fui in di ca do para 
pre si den te do nos so es ta do, tra zen do con si go o seu gran de par ti do opo si ci o -
nis ta, com vá ri os de pu ta dos. 

(Era de jus ti ça re la tar-te isso, para que fi cas ses co nhe cen do um novo,
com quem na tu ral men te não tens con vi vi do, vis to o teu re tra i men to po lí ti co.) 

No dia se guin te, pre ci sa men te um pou co an tes das 9 ho ras,
che ga va eu à casa do Pi nhe i ro, na Rua Had dock Lobo, no 138. 

Já lá en con trei o Ro dol fo Mi ran da me es pe ran do e em com pa nhia
da se nho ra do Pi nhe i ro, pe los qua is fui re ce bi do e le va do aos apo sen tos do
Pi nhe i ro que es ta va ado en ta do, guar dan do o le i to. Foi uma luta de gi gan te,
que tive de en fren tar. O Pi nhe i ro ig no ra va com ple ta men te o ser vi ço já fe i to
ao re dor da can di da tu ra Ro dri gues Alves, e sur pre so fi cou quan do dei
co nhe ci men to de to dos os ele men tos de que dis pu nha, só me fal tan do o
dele, com o qual con ta va, e ao qual dava tal va lor que o ti nha re ser va do
para mim, para pes so al men te o con ven cer da ne ces si da de pa trió ti ca e re pu -
bli ca na da que la can di da tu ra. Pa tri o ta ex tra or di ná rio, re pu bli ca no sem pre
al ta men te pre o cu pa do com as co i sas da Re pú bli ca, deu-se afi nal por con ven -
ci do; e foi mes mo al mo çan do com ele em seus pró pri os apo sen tos, que o
con ven ci tam bém de ace i tar ser o le a der da can di da tu ra Ro dri gues Alves, na 
re u nião pre pa ra tó ria que mar ca mos para o dia 11 do pró xi mo mês de agos to. 

Foi para mim a mais bela das con quis tas, essa do Pi nhe i ro, e
sa tis fe i to e or gu lho so saí de sua casa, con vic to de que ha vía mos pres ta do
um re le van te ser vi ço à ca u sa re pu bli ca na. 

A úni ca tes te mu nha des sa con fe rên cia, que se pro lon gou das 9
às 12 ho ras, é o Ro dol fo Mi ran da. 

Espe ro ago ra e con to mes mo que, de po is de le res esta, te rei
tam bém os teus apla u sos; o fu tu ro dirá se an dei bem ou não, to man do a
mim a pro pa gan da e de fe sa de tal can di da tu ra. 

Ani nha agra de ce as tuas lem bran ças. 
Abra ça-te com ve lha ami za de o teu 

Ma ne co Fer raz 

Extra í do de PIRATININGA, João. Po lí ti ca pa u lis ta. Car tas pu bli ca das nas “Cou sas Po lí ti cas”, do 
Jor nal do Bra sil. Edi to ra Po cal e Comp. São Pa u lo. 1918. Págs. 21-26.
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140.5 – MANIFESTO DE CAMPOS SALES
(14 AGOSTO 1905)

Ma ni fes to ex pli can do a ques tão da can di -
da tu ra à pre si dên cia da Re pú bli ca em 1905

“Não é sem o mais vivo cons tran gi men to que ve nho di zer ao
país como foi que o meu nome re a pa re ceu na cena da po lí -
ti ca de po is de eu ter de cla ra do, ao de i xar a pre si dên cia da

Re pú bli ca, em 15 de no vem bro de 1902, que fi ca ria ali ter mi na da a mi nha
vida pú bli ca.

“Pro cu ra rei, quan to pos sí vel, abs ter-me de apre ci a ções, li mi tan -
do-me à ex po si ção dos fa tos, vis to ser bas tan te, para os fins que te nho em
vis ta, a sig ni fi ca ção que eles en cer ram.

“É bem co nhe ci do o in te res se que me des per tou a ele i ção do sr.
Ro dri gues Alves para pre si den te da Re pú bli ca, as sim como a do sr. Ber nar -
di no de Cam pos para pre si den te do Esta do de S. Pa u lo. Os co men tá ri os da
épo ca atri bu í ram à mi nha ati tu de uma in fluên cia de ci si va.

“Daí a ver são de que eu obe de ce ra a um pla no, ten do em vis ta
for ta le cer o meu po der po lí ti co, apo i a do, como ia fi car, so bre dois pre pos tos,
um na União e ou tro no meu pró prio Esta do. Para dar pro va da sin ce ri da de 
do meu ab so lu to de sin te res se e para que a ma lig na sus pe i ta não en con tras se
aco lhi men to no âni mo da que les ca va lhe i ros, tive por con ve ni en te ci en ti fi -
cá-los, cer ca de um ano an tes de fin dar o meu pe río do qua tri e nal, da fir me
re so lu ção em que es ta va de fe char a mi nha car re i ra po lí ti ca no dia em que
pas sas se o go ver no ao meu su ces sor. Nos ter mos em que o fiz, ne nhu ma
dú vi da po dia ter fi ca do no seu es pí ri to. Ain da hoje, de po is do tem po já
de cor ri do, pos so afir mar que o meu pro ce di men to teve por úni ca ins pi ra ção
o amor que con sa gro à Re pú bli ca e o meu des ve lo pelo Esta do de S. Pa u lo.
Agi em ple na fé, sem su bal ter nas pre o cu pa ções de or dem pes so al.

“Na oca sião que se me apre sen tou como a mais opor tu na – o
ban que te que me foi ofe re ci do na ci da de do Rio Cla ro – tor nei pú bli ca aque la 
de li be ra ção. Anun ci an do o meu re ti ro, de cla rei que me aco lhia à som bra da 



com pul só ria po lí ti ca, con ven ci do como es ta va de que nada ha via “na que la
hora que de ves se obri gar a Re pú bli ca a cha mar a pos tos as suas for ças de
re ser va.”

“Vi ram to dos como eu ia exe cu tan do este com pro mis so mo ral,
com ple ta men te en tre gue ao iso la men to da vida pri va da, de onde se guia
como mero ob ser va dor os acon te ci men tos a que não pode ser in di fe ren te
um bra si le i ro, que ama a sua pá tria, e um re pu bli ca no, que teve as si na la da
res pon sa bi li da de na trans for ma ção do re gi me. Não es ta be le ci re la ções de
qual quer or dem com os re pre sen tan tes da po lí ti ca ou do go ver no, quer na
União quer no Esta do. Pro cu rei, ao con trá rio, evi tá-las sis te ma ti ca men te.
Nada so li ci tei, nada pre ten di e re cu sei tudo quan to qui se ram dar-me.

“Foi nes te re ti ro e no es ta do do mais efe ti vo e com ple to afas ta -
men to das co i sas pú bli cas que me che ga ram, em agos to do ano pas sa do, os
pri me i ros ecos de um mo vi men to em tor no de meu nome, que co me ça va a
ser lem bra do para o pró xi mo qua triê nio pre si den ci al. Eram a prin cí pio no tí ci as
va gas de uma ten ta ti va cu i da do sa men te ve la da, se bem que já com a sim pá -
ti ca ade são de va li o sos ele men tos. Tudo, po rém, à mi nha re ve lia. Nin guém
me ou vi ra, nin guém me con sul ta ra, nem o pró prio se na dor Pi nhe i ro Ma cha do,
que ha via to ma do essa ini ci a ti va nos cír cu los dos seus ami gos.

“Não dis si mu lo que ex pe ri men tei uma pro fun da sa tis fa ção,
acom pa nha da de gran de sur pre sa, ante o im pre vis to acon te ci men to. É que
eu via ma ra vi lha do que mu i to cedo apa re ci am os con so la do res si na is da
jus ti ça, que eu es pe ra va ver um dia fa zer-se à le al da de re pu bli ca na e ao
de vo ta men to pa trió ti co com que pro cu rei ser vir ao meu país, atra vés de to das
as pro vas, no la bo ri o so e aci den ta do pe río do de 1898-1902. Mu i to cedo, sim, 
por que di zia-se, e era ver da de, que ja ma is se viu um go ver no tão vi o len ta -
men te agre di do. E to da via era por isso mes mo que se tor na va ago ra mais
in ten so o meu con ten ta men to ín ti mo.

“Obser vei que o mo vi men to cres cia e que a idéia da mi nha
can di da tu ra ia to man do con sis tên cia na mi nha opi nião. Tive a pro va dis to
nas ma ni fes ta ções que me che ga vam de to dos os la dos, dos re pre sen tan tes
da mais ele va da hi e rar quia na or dem po lí ti ca e so ci al. Não era pe que no
nú me ro dos que, ten do es ta do em fran ca hos ti li da de ao meu go ver no, me
tra zi am ago ra a sua ade são leal e de sin te res sa da.

“Da mi nha par te, nun ca ten do dado si nal de aqui es cên cia, pro cu -
ra va ao con trá rio es cu sar-me, sem afe ta da mo dés tia, mas com a sin ce ri da de 
de quem pos sui o exa to co nhe ci men to das res pon sa bi li da des do po der.

“De sen vol vi am-se por esta for ma os acon te ci men tos, quan do
re ce bi, em fins de se tem bro, a car ta de um ami go, mem bro ilus tre da re pre -
sen ta ção pa u lis ta na Câ ma ra Fe de ral, em que me era lem bra da a con ve niên cia
de di ri gir-me ao sr. pre si den te da Re pú bli ca acer ca de mi nha can di da tu ra,
cujo tri un fo, pon de ra va ele, se ria para mim uma re pa ra ção. Inspi ra do,
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como foi, o meu no bre ami go nas mais pu ras in ten ções, ro guei-lhe, en tre -
tan to, que me con ce des se per mis são para não ado tar o al vi tre lem bra do.

“Em data de 4 de ou tu bro – a ques tão de data aqui é fun da men tal
– dei-lhe a se guin te res pos ta:

“Res pon do à sua car ta de 29 do pas sa do:
“Até hoje, se gun do v. pró prio há tes te mu nha do, não me te nho

pro nun ci a do, por qual quer for ma, acer ca da mi nha fa la da can di da tu ra à
pre si dên cia da Re pú bli ca. Na tu ral pru dên cia im pu nha-me esta re ser va,
acon se lhan do-me a guar dar o mo men to opor tu no para de fi nir a mi nha si tu a -
ção. Nem ou tra con du ta me ca bia, des de que nada ha via ocor ri do ain da que 
de ves se mo ti var de mi nha par te uma de cla ra ção, que as sim se ria, pelo me nos
des ca bi da. Obser va va os acon te ci men tos e es pe ra va, nun ca per den do de
vis ta que “rien de man der c’est bien, mais l’essentiel c’est de ré fle chir avnt
d’accepter“. Entre tan to, for ça do ago ra por sua car ta pen so de ver ace i tar uma 
se gun da ele i ção – o de que a mi nha in di ca ção vi es se a ser o re sul ta do ine -
quí vo co de um mo vi men to es pon tâ neo e ge ne ra li za do da opi nião do país,
fora da es fe ra da in fluên cia ofi ci al ou dos in tu i tos das fac ções. A não ser
isto, nada. Ora, uma in ter ven ção, em bo ra ve la da, do pre si den te, se ria bas -
tan te para fa zer sus pe i tar da es pon ta ne i da de des se mo vi men to, so bre tu do
dado o caso ex cep ci o nal men te de li ca do em que nos acha mos, em fren te um
do ou tro, ten do sido ele o meu su ces sor.

“Ao Ro dri gues Alves só cabe, pois, uma úni ca ati tu de, se por ven -
tu ra ti ver de ser lan ça da a mi nha can di da tu ra: – a mais com ple ta e es cru pu -
lo sa abs ten ção. A ele não pa re ce ria ai ro so pro mo ver a re e le i ção do seu an te -
ces sor, e a mim não se ria dig no ace i tá-la, pro mo vi da por ele. Ambos cor re -
ría mos o ris co de ser mos gra ve men te fe ri dos no nos so pres tí gio mo ral.

“Do ou tro lado, em de sa cor do ain da com o que v. pa re ce de se jar, 
não pode ter o cu nho de uma re pa ra ção pes so al um ato que deve vi sar aci ma
de tudo os gran des in te res ses da na ção. Das in jus ti ças que so fri, das in jú ri as 
que me lan ça ram, não é pos sí vel que eu co gi te ago ra, ten do tido bas tan te
cal ma para não le van tá-las da sua ori gem des pre zí vel ao tem po em que so bre
a mi nha ca be ça ru gia, im po ten te, a tor men ta dos im pro pé ri os.

“Espe ro que se rão bem aco lhi dos pelo seu pon de ra do es pí ri to
es tes mo ti vos, que jus ti fi cam a mi nha ati tu de.”

“Este do cu men to, ao mes mo tem po que ex pri me com a mais
per fe i ta exa ti dão os sen ti men tos que me do mi na vam, põe em evi dên cia a
ma ne i ra por que me con du zi nes ta emer gên cia, até mes mo no re ces so das
re la ções ín ti mas, Sei que por uma fe liz in dis cri ção ele che gou a ser lido pelo 
Sr. Ro dri gues Alves.

“Fi ca ram, en tre tan to, os meus ami gos sa ben do, e tam bém S. Exa
fi cou sa ben do, que eu re pu di a va de modo for mal e com ab so lu ta in tran si -
gên cia a idéia de vol tar ao Ca te te, com a con di ção de lá en trar pela mão de
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quem lá es ta va. De i xa va as sim an te ci pa da men te li vre esse ter re no para os
que nele qui ses sem ope rar em prol da sua for tu na po lí ti ca.

“Pen sa va-se, en tre tan to, que o efê me ro in ci den te não che ga ria ao 
pon to de de mo ver o Sr. pre si den te da Re pú bli ca do pro pó si to em que pa re cia
es tar de man ter-se em re ser va, aguar dan do que os ór gãos da opi nião vi es -
sem opor tu na men te ma ni fes tar-se.

“Mas, uma ex cur são do Sr. mi nis tro da Vi a ção a S. Pa u lo, para
su pos to fim de ad mi nis tra ção e em ver da de para de ter mi na dos de síg ni os
po lí ti cos, deu lu gar a que se fi zes se cons tar, so bre tu do nas re giões do ofi ci a -
lis mo pa u lis ta, que o che fe da na ção, in fen so à mi nha re e le i ção, abra ça ra
fran ca men te ou tra can di da tu ra. A no tí cia ir rom peu com es tre pi to sa ala cri -
da de do cír cu lo dos que pug na vam por essa so lu ção. O Sr. pre si den te do
Esta do, em pes soa, fez logo cha mar a pa lá cio um ami go co mum, a quem
pe diu ou acon se lhou que pro mo ves se a de sis tên cia da can di da tu ra, tal
apre ço em que S. Excia ti nha as no vas que lhe tra zia o re pre sen tan te do
go ver no fe de ral

“A esse mo men to me ha via con ser va do com ple ta men te afas ta do
e es tra nho à ação que se de sen vol via em tor no do meu nome. Mas, des de
que a ques tão to ma va este novo as pec to, en ten di ter che ga do a mi nha vez
de in ter vir pes so al men te jun to dos meus ami gos, a fim de in di car a ori en ta ção
que de vía mos se guir em vis ta dos acon te ci men tos. E cer to que a opi nião tão 
ti nha sido mo di fi ca da; mas, a su per ve niên cia de ou tros in te res ses cri a va a
pers pec ti va de um an ta go nis mo, que ar ras ta ria à luta os ele men tos opos tos. 
Po di am sur gir com pli ca ções que eu jul ga va de ver evi tar. De po is da ati tu de
que o Sr. Pi nhe i ro Ma cha do ha via as su mi do e que era bem co nhe ci da do
país, jul guei an tes de tudo que era a ele que eu de via dar co nhe ci men to da
re so lu ção que as cir cuns tân ci as me in di ca vam.

“Para S. Luiz do Rio Gran de do Sul, onde en tão ele se acha va,
di ri gi-lhe a se guin te car ta, da ta da de 5 de mar ço:

“Esta car ta não é se não a con fir ma ção do re ca do que man dei por
Ânge lo Pi nhe i ro.

“A ques tão das can di da tu ras pre si den ci a is, se gun do pen so, está
hoje bas tan te cla ra para que pos sa mos des de já to mar re so lu ções de fi ni ti vas.
É fato ago ra co nhe ci do que Jor ge Ti bi ri çá, em de ci di da so li da ri e da de com o
gru po ofi ci al que o ro de ia, ma ni fes tou, há al gum tem po. por car ta a Ro dri gues 
Alves, as suas sim pa ti as pela can di da tu ra Ber nar di no de Cam pos. Pro cu ra vam 
des de en tão os sus ten ta do res des ta can di da tu ra fa zer crer que ela era afa ga da
pelo pre si den te da Re pú bli ca, não obs tan te as con tí nu as afir ma ções de que
este man ti nha re ser va ab so lu ta, evi tan do qual quer pro nun ci a men to. Assim, 
ia pa re cen do que o apre go a do apo io do Ca te te não pas sa va de sim ples
es tra ta ge ma. Ago ra, po rém, sabe-se que Ro dri gues Alves é hos til à mi nha
can di da tu ra (está cla ro que não in da go os mo ti vos), e que, se não tem nes se
sen ti do agi do a des co ber to, vai, en tre tan to, au to ri zan do cal cu la das in dis cri ções
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que de i xam ver que um dos seus mi nis tros ope ra na con for mi da de do seu
pen sa men to.

“Di an te des ta fase im pre vis ta – ao me nos para mim – em que en tra 
a gra ve ques tão, jul go que nos in cum be to mar um al vi tre, que afas te a nos sa
res pon sa bi li da de dos su ces sos que te ri am fa tal men te de so bre vir se aca so
se tra vas se a luta.

“Temo que o meu nome pos sa ser vir de cen tro a agi ta ções, que
con si de ro pe ri go sís si mas em um mo men to que se me afi gu ra su ma men te
de li ca do para a Re pú bli ca. Os pro ble mas fun da men ta is da sua ad mi nis tra ção
es tão lon ge de ter che ga do a so lu ções de fi ni ti vas e a or dem pú bli ca re cla ma 
so li ci ta vi gi lân cia. Não será em um meio as sim, tão in con sis ten te, que ho mens
da res pon sa bi li da de re pu bli ca na, como nós, de vem en vol ver o país em uma 
luta, que pode acar re tar sé ri as com pli ca ções.

“Sem am bi ções, por que nem se quer te nho mais o que am bi ci o nar e 
por que já não ter se du ções para mim um pos to, cu jas agru ras ain da sin to,
não pro cu rei to da via afas tar o meu nome des de o pri me i ro mo men to, por que,
como os ami gos que o in di ca ram, che guei a ver, tal vez por de ma is con fi a -
da men te, que ia no mo vi men to ge ne ro sa men te ini ci a do por v. uma ma ni -
fes ta do real e es pon tâ nea da opi nião na ci o nal. Con fes so que; sem que isso
pu des se des per tar no meu âni mo es tí mu los de va i da de – tão fora me acha va
do am bi en te in can des cen te de pa i xões – não de i xa va de con tu do de en cher-me
de gra to des va ne ci men to por ver aí con sa gra ção da mi nha con du ta no
go ver no. Acre di to ain da que as sim era, mas, uma vez que sob o es tí mu lo de 
in te res ses de ou tra or dem se abre o li tí gio apraz-me dar-me por ven ci do,
sem com ba te. Po nho-me fora da liça. Vol vo, ou an tes, per ma ne ço na po si -
ção em que me foi en con trar o pro ble ma pre si den ci al. Pen so que não há,
ou tra con du ta com pa tí vel com o ho mem que já teve no seu país a res pon sa bi -
li da de do po der.

“A tem v. a ex pres são leal e sin ce ra dos meus sen ti men tos de
bra si le i ro e re pu bli ca no. Ago ra só aguar do a sua res pos ta para di ri gir–me
ao país e ex pli car este in ci den te da mi nha vida pú bli ca.

“Acon se lho que me di te mu i to e pro ce da, como sem pre, com cal ma
e pru dên cia. Cum pre pou par à Re pú bli ca a re no va ção des ses aba los vi o len tos, 
que tan tos ma les lhe têm ca u sa do. Qu e ro ter a su pre ma fe li ci da de de po der
di zer, na hora der ra de i ra, que ja ma is con cor ri para as per tur ba ções que têm 
fla ge la do a Re pú bli ca.

“Esta va, por tan to, to ma da a mi nha re so lu ção, mas com o Sr. Pi nhe i ro
Ma cha do, pen sa vam ou tros ami gos que ela po dia, sem in con ve ni en tes, ser
adi a da, es pe ran do-se que os acon te ci men tos vi es sem dis si par as obs cu ri da des, 
que ain da en vol vi am a si tu a ção. Nada se per de ria em de i xar que o tem po
tor nas se mais cla ra a ati tu de que era atri bu í da ao pre si den te da Re pú bli ca
por seus pró pri os ami gos.
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“Ago ra de se nha va-se cla ra a si tu a ção que eu mal pu de ra en tre ver
nes ta car ta, que em mar ço ha via di ri gi do ao Sr. Pi nhe i ro Ma cha do. Ao en ce tar
a sua cam pa nha, pa re ce que o Sr. pre si den te da Re pú bli ca co me çou a sen tir
que não pi sa va ter re no fir me. A opi nião não se mos tra dó cil aos seus in tu i tos e 
não é di fí cil pre ver o que pode fa zer um go ver no, quan do, di vor ci a do da
opi nião, to da via a ela não se sub me te. Sur ge a vi o lên cia, onde a se du ção se
re ve la im po ten te.

“Não ha via me dra do em S. Pa u lo o ex pe di en te aqui ten ta do para 
o fim de fa zer o Esta do a sede do mo vi men to; ao con trá rio, en con trou na tu ral
re a ção no es pí ri to pú bli co o an ti pá ti co pro nun ci a men to re gi o na lis ta, em
de plo rá vel con tras te com as tra di ções de ele va da isen ção e gran de lar gue za
de vis tas dos ho mens pú bli cos des te Esta do.

“Vol tan do à mi nha ter ra, don de me ti nha ar re da do por tão pou co
tem po, tive en se jo de ver, como aliás todo o mun do, em que sen ti do se
mo vi am as ver da de i ras cor ren tes da opi nião pa u lis ta, a cuja be ne vo lên cia
fi quei de ven do ain da uma das ho ras mais con so la do ras da mi nha vida
pú bli ca. 

“Mas a obs ti na ção atri bu í da ao Sr. pre si den te da Re pú bli ca ge ra ra
uma opres si va at mos fe ra de in qui e ta ções e so bres sal tos, que apa vo ra vam
os es pí ri tos mais for tes, abrin do es pa ço às mais alar man tes pre vi sões ante a
sim ples pos si bi li da de do seu tri un fo. Impe dir que este tri un fo fos se al can -
ça do se ria obra de ale van ta do pa tri o tis mo, por que se ria a ga ran tia da paz
pú bli ca. Tí nha mos, por tan to, che ga do a um des tes mo men tos su pre mos em 
que cada um é cha ma do pela voz da pró pria cons ciên cia a cum prir o seu
de ver. Cum pri o meu, in sis tin do e al can çan do en tão o afas ta men to do meu
nome. To dos os ele men tos que po di am com bi nar uma ação con jun ta em
prol da Re pú bli ca fi ca ram, com esta mi nha ini ci a ti va, em ple na li ber da de e
ap tos para uma união efi caz. Ao seu pa tri o tis mo foi con fi a da a so lu ção do
gran de pro ble ma, em que re ve la ram a mais no bre ele va ção de vis tas.

“Fico, pois, onde es ta va de po is de 15 de No vem bro de 1902. Da qui
faço os mais ar den tes vo tos para que o es pí ri to pro te tor da Re pú bli ca ins pi re
o povo bra si le i ro e o seu ele i to de 4 de mar ço mais pró xi mo.

“Fa zen da de San ta Ma ria, 14 de agos to de 1905 — M. Fer raz de
Cam pos Sal es.”

Extra í do de CAM POS SALES. Da pro pa gan da à Pre si dên cia. Intro du ção de Re na to Les sa. Bra sí -
lia. Se na do Fe de ral. 1998. Págs. 2l7-222
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141
TRATADO DE PETRÓPOLIS 

(ANEXAÇÃO DO ACRE)
141.1 – TRATADO DE PETRÓPOLIS – PERMUTA DE
TERRITÓRIOS E OUTRAS COMPENSAÇÕES ENTRE O 

BRASIL E A BOLÍVIA (17 NOVEMBRO 1903) 

ARe pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil e a Re pú bli ca da Bo lí via, 
ani ma das do de se jo de con so li dar para sem pre a sua an ti ga ami -
za de, re mo ven do mo ti vos de ul te ri or de sa ven ça, e que ren do ao

mes mo tem po fa ci li tar o de sen vol vi men to das suas re la ções de co mér cio e
boa vi zi nhan ça, con vi e ram em ce le brar um tra ta do de per mu ta de ter ri tó rio e 
ou tras com pen sa ções, de con for mi da de com a es ti pu la ção con ti da no art. 5º do 
Tra ta do de Ami za de, Li mi tes, Na ve ga ção e Co mér cio, e 27 de mar ço de 1867,

E, para esse fim, no me a ram ple ni po ten ciá ri os, a sa ber: 
O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, os

se nho res José Ma ria da Sil va Pa ra nhos do Rio Bran co, mi nis tro de Esta do
das Re la ções Exte ri o res, e Jo a quim Fran cis co de Assis Bra sil, en vi a do ex tra or -
di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca; e o
pre si den te da Re pú bli ca da Bo lí via, os se nho res Fer nan do E. Gu a chal la,
en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio em Mis são Espe ci al no
Bra sil e se na dor da Re pú bli ca, e Cláu dio Pi nil la, en vi a do ex tra or di ná rio e
mi nis tro ple ni po ten ciá rio no Bra sil, no me a do mi nis tro das Re la ções Exte ri o res
da Bo lí via; 

Os qua is, de po is de ha ve rem tro ca do os seus ple nos po de res,
que acha ram em boa e de vi da for ma, con cor da ram nos ar ti gos se guin tes: 

Arti go I

A fron te i ra en tre a Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil e a
da Bo lí via fi ca rá as sim es ta be le ci da: 



§ 1º Par tin do da la ti tu de sul de 20º 08’ 35”, em fren te ao de sa gua -
dou ro da Baía Ne gra, no Rio Pa ra guai, su bi rá por este rio até um pon to da
mar gem di re i ta dis tan te nove qui lô me tros, em li nha reta, do For te de
Coimbra, isto é, apro xi ma da men te em 19º 58’ 05” de la ti tu de e 14º 39’ 14” de
lon gitude oes te do Obser va tó rio do Rio de Ja ne i ro (57º 47’ 40” oes te de Gre -
en wich), se gun do o mapa da fron te i ra le van ta do pela co mis são mis ta de li -
mi tes, de 1875; e con ti nu a rá des se pon to, na mar gem di re i ta do Pa ra guai,
por uma linha ge o dé si ca que irá en con trar ou tro pon to a qua tro qui lô me -
tros, no rumo ver da de i ro de 27º 1’ 22” nor des te, do cha ma do “Mar co do
Fun do da Baía Ne gra”, sen do a dis tân cia de qua tro qui lô me tros me di da ri go -
ro sa men te so bre a fron te i ra atu al, de sor te que esse pon to de ve rá es tar, mais 
ou me nos, em 19º 45’ 36” 6 de la ti tu de e 14º 55’ 46” 7 de lon gi tu de Oes te
do Rio de Ja ne i ro (58º 4’ 12” 7 oes te de Gre en wich). Daí se gui rá no mes -
mo rumo deter mi na do pela co mis são mis ta de 1875 até 19º 12” de la ti tu de
e, de po is para les te, por este pa ra le lo até o Arro io Con ce i ção, que des ce rá
até a sua boca na mar gem me ri di o nal do de sa gua dou ro da La goa de Cá ce res,
também cha ma do Rio Tamen gos. Su bi rá pelo de sa gua dou ro até o me ri diano 
que corta a pon ta do Ta ma rin de i ro e de po is para o nor te, pelo me ri di a no
de Tama rin de i ro, até 18º 54’ de la ti tu de, con ti nu an do por este pa ra le lo para 
oes te até en con trar a fron te i ra atu al. 

§ 2º Do pon to de in ter se ção do pa ra le lo de 18º 54’ com a li nha
reta que for ma a fron te i ra atu al se gui rá, no mes mo rumo que hoje, até 18º
14º de la ti tu de e por este pa ra le lo irá en con trar a les te o de sa gua dou ro da
La goa Man di o ré, pelo qual su bi rá, atra ves san do a la goa em li nha reta até o
pon to, na li nha an ti ga de fron te i ra, eqüi dis tan te dos dois mar cos atu a is, e
de po is, por essa li nha an ti ga, até o mar co da mar gem se ten tri o nal. 

§ 3º Do mar co se ten tri o nal na La goa Man di o ré con ti nu a rá em li nha 
reta, no mes mo rumo que hoje, até a la ti tu de de 17º 49’ e por este pa ra le lo
até o me ri di a no do ex tre mo su des te da La goa Ga í ba. Se gui rá esse me ri di a no
até a la goa e atra ves sa rá esta em li nha reta até o pon to eqüi dis tan te dos dois 
mar cos atu a is, na li nha an ti ga de fron te i ra, e de po is por esta li nha an ti ga ou 
atu al até a en tra da do Ca nal Pe dro Se gun do, tam bém cha ma do re cen te men te 
Rio Pan do. 

§ 4º Da en tra da sul do Ca nal Pe dro Se gun do ou Rio Pan do até a
con fluên cia do Beni e Ma mo ré os li mi tes se rão os mes mos de ter mi na dos no 
art. 2º do Tra ta do de 27 de mar ço de 1867. 

§ 5º Da con fluên cia do Beni e do Ma mo ré des ce rá a fron te i ra
pelo Rio Ma de i ra até a boca do Abu nã, seu aflu en te da mar gem es quer da, e 
su bi rá pelo Abu nã até a la ti tu de de 10º 20’. Daí irá pelo pa ra le lo de 10º 20’,
para oes te até o Rio Ra pir rã e su bi rá por ele até a sua nas cen te prin ci pal. 

§ 6º Da nas cen te prin ci pal do Ra pir rã irá, pelo pa ra le lo da nas cen te, 
en con trar a oes te o Rio Iqui ri e su bi rá por este até a sua ori gem, don de
se gui rá até o Iga ra pé Baía pe los mais pro nun ci a dos aci den tes do ter re no ou
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por uma li nha reta, como aos co mis sá ri os de mar ca do res dos dois pa í ses
pa re cer mais con ve ni en te. 

§ 7º Da nas cen te do Iga ra pé Baía se gui rá, des cen do por este, até
a sua con fluên cia, na mar gem di re i ta do Rio Acre ou Aqui ri e su bi rá por
este até a nas cen te, se não es ti ver esta em lon gi tu de mais oci den tal do que a 
de 9º oes te de Gre en wich. 

a) No caso fi gu ra do, isto é, se a nas cen te do Acre es ti ver em
lon gi tu de me nos oci den tal do que a in di ca da, se gui rá a fron te i ra pelo me ri -
di a no da nas cen te até o pa ra le lo de 11º e de po is, para Oes te, por esse pa ra -
le lo até a fron te i ra com o Peru. 

b) Se o Rio Acre, como pa re ce cer to, atra ves sar a lon gi tu de de 69º 
oes te de Gre en wich e cor rer ora ao nor te, ora ao sul do ci ta do pa ra le lo de
11º, acom pa nhan do mais ou me nos este, o ál veo do rio for ma rá a li nha di vi -
só ria até à sua nas cen te, por cujo me ri di a no con ti nu a rá até o pa ra le lo de 11º 
e daí, na di re ção de oes te, pelo mes mo pa ra le lo, até a fron te i ra com o Peru;
mas, se a oes te da ci ta da lon gi tu de 69º o Acre cor rer sem pre ao sul do pa ra -
le lo de 11º se gui rá a fron te i ra, des de esse rio, pela lon gi tu de de 69º até o
pon to de in ter se ção com esse pa ra le lo de 11º e de po is por ele até a fron te i ra
com o Peru. 

Arti go II

A trans fe rên cia de ter ri tó ri os re sul tan te da de li mi ta ção des cri ta no
ar ti go pre ce den te com pre en de to dos os di re i tos que lhes são ine ren tes e a res -
pon sa bi li da de de ri va da da obri ga ção de man ter e res pe i tar os di re i tos re a is ad -
qui ri dos por na ci o na is e es tran ge i ros se gun do os prin cí pi os do di re i to ci vil. 

As re cla ma ções pro ve ni en tes de atos ad mi nis tra ti vos e de fa tos
ocor ri dos nos ter ri tó ri os per mu ta dos se rão exa mi na das e jul ga das por um tri -
bu nal ar bi tral, com pos to de um re pre sen tan te do Bra sil, ou tro da Bo lí via e de
um mi nis tro es tran ge i ro acre di ta do jun to ao go ver no bra si le i ro. Esse ter ce i ro
ár bi tro, pre si den te do tri bu nal, será es co lhi do pe las duas al tas par tes con tra -
tan tes logo de po is da tro ca das ra ti fi ca ções do pre sen te tra ta do. O tri bu nal fun -
ci o na rá du ran te um ano no Rio de Ja ne i ro e co me ça rá os seus tra ba lhos den tro
do pra zo de seis me ses con ta dos do dia da tro ca das ra ti fi ca ções. Terá por mis -
são: 1º) ace i tar ou re je i tar as re cla ma ções; 2º) fi xar a im por tân cia da in de ni za -
ção; 3º) de sig nar qual dos dois go ver nos a deve sa tis fa zer. 

O pa ga men to po de rá ser fe i to em apó li ces es pe ci a is, ao par, que ven -
çam o juro de três por cen to e te nham a amor ti za ção de três por cen to ao ano. 

Arti go III

Por não ha ver equi va lên cia nas áre as dos ter ri tó ri os per mu ta dos
en tre as duas na ções, os Esta dos Uni dos do Bra sil pa ga rão uma in de ni za ção 
de £ 2.000.000 (dois mi lhões de li bras es ter li nas), que a Re pú bli ca da Bo lí via 
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ace i ta com o pro pó si to de a apli car prin ci pal men te na cons tru ção de ca mi nhos 
de fer ro ou em ou tras obras ten den tes a me lho rar as co mu ni ca ções e de sen -
vol ver o co mér cio en tre os dois pa í ses. 

O pa ga men to será fe i to em duas pres ta ções de um mi lhão de
li bras cada uma: a pri me i ra den tro do pra zo de três me ses, con ta do da tro ca 
das ra ti fi ca ções do pre sen te tra ta do, e a se gun da em 31 de mar ço de 1905. 

Arti go IV

Uma co mis são mis ta, no me a da pe los dois go ver nos, den tro do
pra zo de um ano, con ta do da tro ca das ra ti fi ca ções, pro ce de rá à de mar ca -
ção da fron te i ra des cri ta no Arti go I, co me çan do os seus tra ba lhos den tro
dos seis me ses se guin tes à no me a ção. 

Qu al quer de sa cor do en tre a co mis são bra si le i ra e a bo li vi a na,
que não pu der ser re sol vi do pe los dois go ver nos, será sub me ti do à de ci são
ar bi tral de um mem bro da Ro yal Ge o grap hi cal So ci ety, de Lon dres, es co lhi do
pelo pre si den te e mem bros do con se lho da mes ma. 

Se os co mis sá ri os de mar ca do res no me a dos por uma das al tas
par tes con tra tan tes de i xa rem de con cor rer ao lu gar e na data da re u nião
que fo rem con ven ci o na dos para o co me ço dos tra ba lhos, os co mis sá ri os da
ou tra pro ce de rão por si só à de mar ca ção, e o re sul ta do das suas ope ra ções
será obri ga tó rio para am bas. 

Arti go V

As duas al tas par tes con tra tan tes con clu i rão den tro do pra zo de
oito me ses um tra ta do de co mér cio e na ve ga ção, ba se a do no prin cí pio da
mais am pla li ber da de de trân si to ter res tre e na ve ga ção flu vi al para am bas
as na ções, di re i to que elas se re co nhe cem per pe tu a men te, res pe i ta dos os
re gu la men tos fis ca is e de po lí cia es ta be le ci dos ou que se es ta be le ce rem no
ter ri tó rio de cada uma. Esses re gu la men tos de ve rão ser tão fa vo rá ve is
quan to seja pos sí vel à na ve ga ção e ao co mér cio e guar dar nos dois pa í ses a
pos sí vel uni for mi da de. Fica, po rém, en ten di do e de cla ra do que se não
com pre en de nes sa na ve ga ção a de por to a por to do mes mo país, ou de
ca bo ta gem flu vi al, que con ti nu a rá su je i ta em cada um dos dois es ta dos às
res pec ti vas leis. 

Arti go VI

De con for mi da de com a es ti pu la ção do ar ti go pre ce den te, e para
o des pa cho em trân si to de ar ti gos de im por ta ção e ex por ta ção, a Bo lí via
po de rá man ter agen tes adu a ne i ros jun to às al fân de gas bra si le i ras de Be lém
do Pará, Ma na us e Co rum bá e nos de ma is pos tos adu a ne i ros que o Bra sil
es ta be le ça so bre o Ma de i ra e o Ma mo ré ou em ou tras lo ca li da des da fron te i ra
co mum. Re ci pro ca men te, o Bra sil po de rá man ter agen tes adu a ne i ros na
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al fân de ga bo li vi a na de Vila Bela ou em qual quer ou tro pos to adu a ne i ro que 
a Bo lí via es ta be le ça na fron te i ra co mum. 

Arti go VII

Os Esta dos Uni dos do Bra sil obri gam-se a cons tru ir em ter ri tó rio 
bra si le i ro, por si ou por em pre sa par ti cu lar, uma fer ro via des de o por to de
San to Antô nio, no Rio Ma de i ra, até Gu a ja rá-Mi rim, no Ma mo ré, com um
ra mal que, pas san do por Vila Mur ti nho ou ou tro pon to pró xi mo (Esta do de 
Mato Gros so), che gue a Vila Bela (Bo lí via), na con fluên cia do Beni e do
Ma mo ré. Des sa fer ro via, que o Bra sil se es for ça rá por con clu ir no pra zo de
qua tro anos, usa rão am bos os pa í ses com di re i to às mes mas fran que zas e ta ri fas. 

Arti go VIII

A Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de cla ra que ven ti la rá
di re ta men te com a do Peru a ques tão de fron te i ras re la ti va ao ter ri tó rio
com pre en di do en tre a nas cen te do Ja va ri e o pa ra le lo de 11E, pro cu ran do
che gar a uma so lu ção ami gá vel do li tí gio sem res pon sa bi li da de para a Bo lí via
em caso al gum. 

Arti go IX

Os de sa cor dos que pos sam so bre vir en tre os dois go ver nos
quan to à in ter pre ta ção e exe cu ção do pre sen te tra ta do se rão sub me ti dos a
ar bi tra men to. 

Arti go X

Este tra ta do, de po is de apro va do pelo Po der Le gis la ti vo de cada
uma das duas Re pú bli cas, será ra ti fi ca do pe los res pec ti vos go ver nos e as
ra ti fi ca ções se rão tro ca das na ci da de do Rio de Ja ne i ro no mais bre ve pra zo
pos sí vel. 

Em fé do quê, nós, os ple ni po ten ciá ri os aci ma no me a dos, as si na -
mos o pre sen te tra ta do, em dois exem pla res, cada um nas lín guas por tu gue sa
e cas te lha na, apon do ne les os nos sos se los. 

Fe i to na ci da de de Pe tró po lis, aos de zes se te dias do mês de
no vem bro de mil no ve cen tos e três. 

(L. S.) Rio Bran co – (L. S.) J. F. de Assis Bra sil – (L. S.) Fer nan do
E. Gu a chal la – (L. S.) Clau dio Pi nil la. 

Extra í do do Arqui vo His tó ri co do Ita ma ra ti. Lo ca li za ção: IV - 21.
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141.2 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO 
MINISTRO RIO BRANCO (27 DEZEMBRO 1903)

Rio de Ja ne i ro, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res,
27 de de zem bro de 1903. 

Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca 

Te nho a hon ra de pôr nas mãos de V. Exa uma có pia au tên ti ca do
tra ta do de per mu ta de ter ri tó ri os e ou tras com pen sa ções, fir ma do
em Pe tró po lis aos 17 de no vem bro úl ti mo pe los ple ni po ten ciá ri os do

Bra sil e da Bo lí via. 
As pri me i ras ten ta ti vas de ne go ci a ção para um acor do di re to fo ram 

fe i tas por mim, pou co de po is de as su mir a di re ção do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, no dia 3 de de zem bro do ano pas sa do. Au to ri za do por V. Exa,
pro pus en tão a com pra do ter ri tó rio do Acre. Essa pro pos ta foi logo re je i ta da. 
De po is, pro cu rei ne go ci ar so bre a base de uma per mu ta de si gual de ter ri tó ri os 
a que ou tras com pen sa ções ser vi ri am de com ple men to. A mar cha das ex pe -
di ções mi li ta res da Bo lí via con tra os nos sos com pa tri o tas do Acre in ter rom peu 
a ne go ci a ção. 

De ci di da a ocu pa ção mi li tar, pelo Bra sil, do ter ri tó rio que só
en tão foi ofi ci al men te de cla ra do em li tí gio, ao nor te do pa ra le lo de 10º 20’,
teve co me ço a ne go ci a ção do acor do pre li mi nar re la ti vo ao mo dus vi ven di no 
Acre. Essa ne go ci a ção ter mi nou em 21 de mar ço. Em vir tu de do acor do en tão
as si na do em La Paz – e que ne go ci ei, pelo te lé gra fo, se cun da do pelo sr.
Edu ar do Lis boa, nos so dig no re pre sen tan te na Bo lí via –, as tro pas bra si le i ras
fi ca ram ocu pan do o ter ri tó rio em li tí gio e foi au to ri za do o go ver na dor mi li tar 
bra si le i ro a man dar des ta ca men tos ao sul do ci ta do pa ra le lo, em ter ri tó rio
re co nhe ci da men te bo li vi a no, e den tro de li mi tes con ven ci o na dos, para o
fim es pe ci al de evi tar con fli tos en tre os acre a nos ar ma dos e as tro pas bo li vi a -
nas du ran te o pra zo da sus pen são de hos ti li da des im pli ci ta men te ajus ta da,



de ven do con ti nu ar a exer cer a sua au to ri da de ao sul do dito pa ra le lo o
go ver na dor acla ma do pe los acre a nos. A nos sa in ter ven ção não vi sa va re pri mir 
a in sur re i ção, mas sim pro te ger os nos sos com pa tri o tas e man ter o sta tu quo
en quan to se tra ta va da dis cus são do as sun to prin ci pal, que era um acor do
ca paz de re mo ver para sem pre as di fi cul da des com que os dois pa í ses lu ta vam 
des de 1899. 

No 1º de ju lho, o sr. dr. D. Fer nan do Gu a chal la, en vi a do ex tra or -
di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio da Bo lí via em mis são es pe ci al, fez en tre ga 
da sua cre den ci al a V. Exa. Como cons ta dos seus ple nos po de res, e dos do
sr. D. Cláu dio Pi nil la, en tão en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten -
ciá rio aqui acre di ta do em mis são per ma nen te, fo ram en car re ga dos esse
dois ilus tres di plo ma tas de ne go ci ar co nos co so bre a base de uma per mu ta
eqüi ta ti va de ter ri tó ri os ou, não sen do isso pos sí vel, so bre a do ar bi tra men -
to para a in ter pre ta ção do art. 2º do Tra ta do de 1867. A idéia de uma com -
pen sa ção em di nhe i ro, so bre que con ti nu ei a in sis tir, foi no va men te re je i ta -
da, em mar ço, pelo go ver no bo li vi a no. Só em agos to, se gun do pa re ce, fo -
ram alar ga das as ins tru ções dos ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos. 

De se jan do eu o va li o so au xí lio das lu zes, com pe tên cia e pa tri o -
tis mo dos srs. se na dor Rui Bar bo sa e Assis Bra sil, V. Exa, por de cre tos de 17 
de ju lho, os as so ci ou a mim, como ple ni po ten ciá ri os, para que, con jun ta -
men te, tra tás se mos com os re pre sen tan tes da Bo lí via. 

Em 22 de ju lho, com bi na mos, os três, na pro pos ta a apre sen tar
aos nos sos con cor ren tes bo li vi a nos, e no dia se guin te lhes foi ela en tre gue
por mim, em Pe tró po lis. Pe día mos à Bo lí via os ter ri tó ri os que, pelo pre sen te 
tra ta do, fi cam por ela re co nhe ci dos como bra si le i ros, e lhe ofe re cía mos em
tro ca: 

1º) o pe que no ter ri tó rio tri an gu lar en tre o Ma de i ra e o Abu nã,
cuja área, cal cu la da apres sa da men te en tão, su pú nha mos ser de três mil e
qui nhen tos qui lô me tros qua dra dos; 

2º) um en cra va men to de dois hec ta res, à mar gem di re i ta do Ma de i -
ra, jun to a San to Antô nio, para que aí es ta be le ces se um pos to adu a ne i ro; 

3º) uma in de ni za ção de um mi lhão de li bras es ter li nas; 
4º) a cons tru ção, em ter ri tó rio bra si le i ro, des de a pri me i ra ca cho e i ra 

do Rio Ma mo ré, que é a de Gu a ja rá-Mi rim, até à de San to Antô nio, no Rio
Ma de i ra, de uma fer ro via, con ce den do nós à Bo lí via as fa ci li da des de cla ra das
no tra ta do que se con clu iu no Rio de Ja ne i ro em 15 de maio de 1882 e não
en trou em vi gor. 

A ofer ta dos dois hec ta res em San to Antô nio ti nha por fim fa ci li tar
a nos sa re sis tên cia à ces são das duas mar gens do Ma de i ra aci ma de San to
Antô nio. Em ou tu bro, con se gui mos re ti rar, em bo ra com di fi cul da de, essa
ofer ta, fa zen do va ler as ou tras com pen sa ções pos te ri or men te ofe re ci das ou
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con ce di das, e de mons tran do que uma al fân de ga as sim des ta ca da e iso la da
ne nhu ma uti li da de prá ti ca te ria para a Bo lí via. 

Antes de 22 de ju lho, ma ni fes tei aos meus co le gas ple ni po ten ciá ri os
do Bra sil a opi nião de que, para se po der che gar a um acor do di re to, se ria
ne ces sá rio fa zer à Bo lí via al gu ma ou al gu mas con ces sões no ba i xo Pa ra guai 
bra si le i ro, de modo a re a li zar o pen sa men to do Go ver no Impe ri al em 1867,
que foi o de lhe dar por esse lado por tos que ser vis sem ao seu co mér cio
com o ex te ri or. Infor mei-os da ma té ria de um pro to co lo fir ma do em 1896
com esse mes mo pen sa men to. Con vi nha, en tre tan to, não ir des de a pro pos ta
ini ci al ao ex tre mo das con ces sões que po de ría mos ra zo a vel men te fa zer, e
por isso re ser va mos para mais tar de a ofer ta ou a ace i ta ção do pe di do que
nes se sen ti do nos fos se fe i to. 

A pro pos ta, aci ma re su mi da, foi logo no dia se guin te, 24 de ju lho,
de cla ra da ina ce i tá vel pe los ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos. Em 13 de agos to
re ce bi a con tra pro pos ta por eles for mu la da. Nela in di ca vam uma mo di fi ca ção
de fron te i ras, de que re sul ta ria o se guin te: 

1º) ao sul da li nha oblí qua Ja va ri-Beni, fi ca ria per ten cen do ao
Bra sil ape nas uma ter ça par te do ter ri tó rio que pe día mos, isto é, o que se
es ten de a oes te do Rio Iqui ri, ten do por li mi tes, ao sul, o pa ra le lo que pas sa
pela boca do Xa pu ri, aflu en te da mar gem es quer da do Acre, de po is o cur so
do mes mo Xa pu ri, e, a oes te, a li nha de 70º de lon gi tu de oci den tal do me ri -
di a no de Gre en wich; 

2º) pas sa ri am a per ten cer à Bo lí via: 
–- no nor te (Ama zo nas e Mato Gros so): 
a) as duas mar gens do Ma de i ra aci ma, ou ao sul, da boca do

Ja va ri, com pre en den do duas zo nas li mi ta das, a oes te, por uma li nha reta
tra ça da des de o pa ra le lo da boca des se aflu en te até a con fluên cia do Ra pir rã e
do Iqui ri, e, a les te, por ou tra reta ti ra da da boca do mes mo Ja va ri, à con -
fluên cia do Ma mo ré; 

– no sul (Mato Gros so), os ter ri tó ri os si tu a dos: 
b) a oes te de uma li nha tra ça da des de o cha ma do “Mar co do

Fun do da Baía Ne gra” até o de sa gua dou ro da La goa de Cá ce res; 
c) a oes te do Rio Pa ra guai, o qual fi ca ria ser vin do de li mi te, des de

esse de sa gua dou ro até a con fluên cia do Ja u ru; 
d) a oes te do Ja u ru e ao sul do seu aflu en te Ba gres; ao sul e a oes te

do alto Gu a po ré até o lu gar em que re ce be, pela mar gem es quer da, o Rio
Ver de, pas san do as sim para a Bo lí via to dos os ter re nos ba nha dos pelo
Agua peí, aflu en te do Ja u ru, e pelo Ale gre e Ver de, tri bu tá ri os do Gu a po ré. 

Pe di am mais os mi nis tros bo li vi a nos que, re co nhe ci da a uti li da de
re cí pro ca da fer ro via Ma de i ra-Ma mo ré, e sen do os ter ri tó ri os que o seu país 
se dis pu nha a trans fe rir in con tes ta vel men te mais ri cos e ren do sos do que os 
que pe dia ao Bra sil, nos obri gás se mos a cons tru ir – em ter ri tó rio que pas sa ria 
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a ser bo li vi a no –, des de San to Antô nio, no Ma de i ra, até Gu a ja rá-Mi rim, no
Ma mo ré, aque le ca mi nho de fer ro, e o en tre gás se mos em ple na pro pri e da de 
à Bo lí via. 

Essa con tra pro pos ta não po dia de i xar de ser, como foi, de cli na da 
por mim, sem he si ta ção al gu ma e an tes de qual quer con sul ta aos meus co le gas. 

Co me ça mos, en tre tan to, o sr. Assis Bra sil e eu a tro car idéi as
com os ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos, em re pe ti das con ver sa ções par ti cu la res,
que se pas sa vam em Pe tró po lis, e a es tu dar o meio de en con trar ter re no
so bre que nos pu dés se mos apro xi mar e en ten der, an tes de abrir con fe rên ci as
for ma is em que to ma ria par te o Sr. Rui Bar bo sa, a quem não po día mos
ra zo a vel men te pe dir que se dis tra ís se dos seus tra ba lhos no Se na do para
par ti ci par de tão lar gas e en fa do nhas ten ta ti vas. Ti nha eu, po rém, o cu i da do
de o in for mar de tudo quan to de subs tan ci al se ia pas san do e de lhe pe dir
sem pre o seu pa re cer. 

Ha ven do os ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos in sis ti do, pri me i ro,
para que ce dês se mos uma fa i xa de cin co lé guas ao lon go da mar gem di re i ta 
do Ma de i ra, des de o Ma mo ré até San to Antô nio, de po is, uma fa i xa da mes ma
lar gu ra, so bre a mar gem es quer da, pedi, nas duas cir cuns tân ci as, re u nião
do mi nis té rio em con se lho, para sa ber se tais pro po si ções, a pri me i ra das
qua is dis pen sa ria qual quer in de ni za ção pe cu niá ria, de vi am ou não ser ace i tas
em caso ex tre mo, isto é, se da sua re je i ção re sul tas se o rom pi men to das
ne go ci a ções para um acor do di re to. Qu an do se tra tou do exa me do se gun do
pe di do – ten do sido já en tão ele va da por mim a dois mi lhões de li bras a
in de ni za ção ofe re ci da, e es tan do tam bém em ques tão uma pro pos ta de
mo di fi ca ção na fron te i ra do Mato Gros so, des de a Baía Ne gra até à nas cen te 
do Arro io Con ce i ção, mo di fi ca ção de que re sul ta ria a trans fe rên cia à Bo lí via 
de 2.300 qui lô me tros qua dra dos, pela ma i or par te de ala ga di ços –, o sr.
se na dor Rui Bar bo sa so li ci tou, em car ta de 17 de ou tu bro, a sua exo ne ra ção
e in sis tiu por ela, acre di tan do, sem dú vi da por que me ex pli quei mal, que os 
ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos es ta vam ir re du tí ve is, caso em que ele pre fe ria
o ar bi tra men to. Des de aque la data se pa rou-se de nós o emi nen te bra si le i ro,
com gran de sen ti men to de V. Exa, meu e do Sr. Assis Bra sil, que as sim nos
vi mos pri va dos do pre ci o so con cur so e dos le a is con se lhos que até en tão
nos ha via dado. 

Pros se gui mos ne go ci an do, o sr. Assis Bra sil e eu, e a nós dois,
tão-so men te, cabe a res pon sa bi li da de do acor do a que se che gou com os re pre -
sen tan tes da Bo lí via. 

Pa re ce-me con ve ni en te dar des de já uma ex pli ca ção. No tra ta do
não fo ram ex pres sa men te de cla ra dos qua is os ter ri tó ri os per mu ta dos, mas
sim ples men te des cri tas com a pos sí vel mi nu ci o si da de e cla re za as no vas
li nhas de fron te i ra. Pro ce den do as sim, con for ma mo-nos com a prá ti ca
ge ral men te se gui da na re da ção de acor dos des ta na tu re za. As mú tu as ces sões,
ex pli ca das adi an te nes ta ex po si ção, só po dem ser bem ve ri fi ca das pela aten ta 
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le i tu ra do ar ti go 1o, no que diz res pe i to às pe que nas mo di fi ca ções na nos sa
fron te i ra de Mato Gros so (§§ 1º a 4º), em pre sen ça de uma có pia do mapa
or ga ni za do pela co mis são mis ta bra si le i ro-bo li vi a na de 1875, e, no to can te à 
re gião ama zô ni ca (§§ 5º a 7º), à vis ta de ou tro re pre sen tan do a par te com pre -
en di da en tre 61/2 e 12 gra us de la ti tu de sul e 62 e 74 de lon gi tu de oes te do
me ri di a no de Gre en wich. Do pri me i ro des ses ma pas foi fe i ta uma re du ção,
e o se gun do foi or ga ni za do após exa me cu i da do so dos me lho res do cu men tos,
pelo sr. con tra-al mi ran te Gu il lo bel. 

No § 7º do mes mo ar ti go 1o es tão fi gu ra das vá ri as hi pó te ses
quan to ao cur so prin ci pal do alto Acre. Nis so con cor da mos com o úni co fim 
de sa tis fa zer os ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos. Tí nha mos nós, os do Bra sil,
pe di do para fron te i ra, des de a con fluên cia do Iga ra pé Baía para oes te, o ál veo
do Rio Acre até a sua ori gem prin ci pal, e em se gui da o pa ra le lo des sa nas cen te 
até o pon to de en con tro com o ter ri tó rio pe ru a no. Re ce a ram os ple ni po ten -
ciá ri os da Bo lí via que, na de mar ca ção, a co mis são mis ta pu des se ve ri fi car
ser o ver da de i ro Acre su pe ri or al gum dos rios ti dos ago ra por aflu en tes me ri -
di o na is (o Iga ra pé Ver de ou o Rio Pra gas), o que le va ria mu i to para o sul a
nova li nha di vi só ria que de se já va mos si tu ar nas vi zi nhan ças do pa ra le lo 11. 
Con des cen den do com o de se jo dos ple ni po ten ciá ri os bo li vi a nos, fi gu ra mos
es sas hi pó te ses, mas es ta mos con ven ci dos, nós os do Bra sil, de que o li mi te
há de ser o cur so su pe ri or do Aqui ri ou Acre, que se gue ora ao sul, ora ao
nor te do pa ra le lo 11, como se vê de le van ta men to fe i to por W. Chand less
em 1865, pu bli ca do, com as suas “No tas” ex pli ca ti vas, no Jour nal of the Ro yal
Ge o grap hi cal So ci ety, de Lon dres, Tomo XXXVI, de 1867. 

O cha ma do ter ri tó rio do Acre, ou, mais pro pri a men te, Aqui ri,
prin ci pal ca u sa e ob je to do pre sen te acor do, é, como toda a imen sa re gião
re ga da pe los aflu en tes me ri di o na is do Ama zo nas a les te do Ja va ri, uma
de pen dên cia ge o grá fi ca do Bra sil. Só pe las vias flu vi a is do sis te ma ama zô -
ni co se pode ter fá cil aces so a es ses ter ri tó ri os, e as sim fo ram eles, de lon ga
data, des co ber tos e ex clu si va men te po vo a dos e va lo ri za dos por com pa tri o tas
nos sos. Ao sul da li nha ge o dé si ca tra ça da da con fluên cia do Beni com o
Ma mo ré à nas cen te do Ja va ri, con tam-se hoje por mais de 60.000 os bra si le i ros
que tra ba lham nas mar gens e nas flo res tas vi zi nhas do alto Pu rus e seus
tri bu tá ri os, en tre os qua is o Acre, o Hyu a co ou Yaco, o Chand less e o Ma nu el
Urba no. E, nas do alto Ju ruá, in clu si ve os seus aflu en tes mais me ri di o na is,
Moa, Ju ruá-Mi rim, Amô nia, Tejo e Breu. 

No ter ri tó rio do alto Acre, ao sul de Ca que tá, há cer ca de 20.000
ha bi tan tes de na ci o na li da de bra si le i ra, ocu pa dos prin ci pal men te na in dús -
tria ex tra ti va da goma elás ti ca. Tal é o côm pu to, con for me com o de ou tros
co nhe ce do res da que las pa ra gens, que en con tro em re la tó rio ofi ci al re cen te
de um fun ci o ná rio bo li vi a no, que ali re si diu em co mis são do seu go ver no. 

Qu an do em 1867 ne go ci a mos com a Bo lí via o pri me i ro tra ta do
de li mi tes, não es ta vam ain da po vo a das as ba ci as do alto Pu rus e do alto

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  535



Ju ruá, mas tí nha mos in con tes tá vel di re i to a elas em toda a sua ex ten são.
O tra ta do pre li mi nar de 1777 en tre as co ro as de Por tu gal e Espa nha fi ca ra roto 
des de a guer ra de 1801, pois não fora res ta be le ci do por oca sião da paz de
Ba da joz. Não ha via, por tan to, di re i to con ven ci o nal, e, ocu pan do nós efe ti -
va men te, como ocu pá va mos des de prin cí pi os do sé cu lo XVIII, a mar gem
di re i ta do So li mões, de mais a mais, do mi nan do nas do cur so in fe ri or des ses
seus aflu en tes, tí nha mos um tí tu lo que abran gia as ori gens de to dos eles,
uma vez que ne nhum ou tro vi zi nho nos po dia opor o da ocu pa ção efe ti va
do cur so su pe ri or. É o mes mo tí tu lo que de ri va da ocu pa ção de uma cos ta
ma rí ti ma e se apli ca às ba ci as dos rios que nela de sá guam, como sus ten ta ram
Mon roe e Pinc kney em 1805 e foi de po is en si na do por Twiss, Phill mo re e
qua se to dos os mo der nos mes tres do di re i to in ter na ci o nal. 

No Ma de i ra não se dava o mes mo. Pos su ía mos todo o seu cur so
in fe ri or, a mar gem ori en tal de uma pe que na se ção do Ma mo ré e a ori en tal
do Gu a po ré até o seu con flu en te Pa ra gaú, e po li ciá va mos a di re i ta des te;
mas os bo li vi a nos ocu pa vam efe ti va men te o Rio de La Paz, aflu en te do
Beni, que é o alto Ma de i ra. 

Para a de ter mi na ção dos li mi tes, no Tra ta do de 1867, ado tou-se a 
base do uti pos si de tis, a mes ma so bre que fo ram as sen ta dos to dos os nos so
ajus tes si mi la res com as re pú bli cas vi zi nhas, e, em vez de pro cu rar fron te i ras
na tu ra is ou ar ci fí ni as, se guin do a li nha do di vor ti um aqua rum, que nos de i -
xa ria ín te gros to dos os aflu en tes os So li mões, en ten deu-se, com van ta gem
para a Bo lí via, que o di re i to re sul tan te da pos se ou das zo nas de in fluên ci as 
dos dois po vos po dia ra zo a vel men te fi car de mar ca do pelo pa ra le lo da
con fluên cia do Beni e Ma mo ré, isto é, pelo de 10º 20’ des de esse pon to, a
les te, até o Ja va ri, a oes te, cuja nas cen te se su pu nha es tar em la ti tu de mais
me ri di o nal. Por isso, o art. 2º, no seu pe núl ti mo pa rá gra fo, es ta be le ceu a
fron te i ra por essa li nha pa ra le la ao equa dor, e no se guin te em pre gou a
ex pres são “li nha les te-oes te”. 

Como, po rém, o úl ti mo pa rá gra fo, fi gu ran do a hi pó te se de se
achar a nas cen te do Ja va ri “ao nor te da que la li nha les te-oes te”, diz que, nes se
caso, “se gui rá a fron te i ra, des de a mes ma la ti tu de, por uma reta, a bus car a
ori gem prin ci pal do dito Ja va ri”, sem, en tre tan to, pre ci sar o pon to ini ci al da 
se gun da li nha na re fe ri da la ti tu de de 10º 20’,ado tou-se ofi ci al men te des de
de zem bro de 1867 a opi nião de que a fron te i ra de via ir por uma oblí qua ao
equa dor, des de a con fluên cia do Beni até a nas cen te do Ja va ri, de sor te que
a li nha do uti pos si de tis, que pelo tra ta do era les te-oes te, pas sou a ser des lo -
ca da, com pre ju í zo nos so, de pen den do a sua exa ta de ter mi na ção do des co -
bri men to de um pon to in cóg ni to, como era en tão a nas cen te do Ja va ri. Te nho
lido que, du ran te as ne go ci a ções em La Paz, nos pri me i ros me ses de 1867, o 
nos so ple ni po ten ciá rio, Lo pes Neto, apre sen ta ra ma pas de se nha dos sob a
di re ção de Du ar te da Pon te Ri be i ro, nos qua is já fi gu ra va a li nha oblí qua,
mas dis so não achei ves tí gio al gum na cor res pon dên cia ofi ci al. Des ses
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ma pas, o mais an ti go, que me foi mos tra do e em que en con trei a li nha oblí qua, 
tem a data de 1873. 

No Atlas do Impé rio do Bra sil, de Cân di do Men des de Alme i da,
pu bli ca do em 1868, ten do o au tor ple no co nhe ci men to do Tra ta do de 1867,
de que se ocu pa na in tro du ção, a fron te i ra vem tra ça da pela li nha les te-oes te
do pa ra le lo de 10º 20’. Em suma, e é o que im por ta sa ber, o go ver no bra si le i ro
des de fins de 1867 ado tou a opi nião que mais fa vo re cia a Bo lí via. 

Por esse tem po, e não ten do sido com ple ta da a de mar ca ção de
li mi tes, co me ça ram bra si le i ros a ir pe ne tran do pelo alto Pu rus, alto Ju ruá e
seus aflu en tes. Em 1899, quan do pela pri me i ra vez o go ver no bo li vi a no
quis fir mar a sua so be ra nia no Acre, a po pu la ção bra si le i ra, que de boa-fé
ali se fi xa ra, era tão nu me ro sa como hoje. Co me ça ram en tão as re vol tas des ses
bra si le i ros con tra a do mi na ção bo li vi a na, e aqui no in te ri or agi ta ções pe rió -
di cas, mo ti va das pe los acon te ci men tos do Acre. 

Ao ina u gu rar o seu go ver no, em 15 de no vem bro do ano pas sa do,
V. Exa en con trou bas tan te es tre me ci das as nos sas re la ções de ami za de com
a Bo lí via e em si tu a ção su ma men te gra ve e com pli ca da as ques tões re la ti vas 
ao ter ri tó rio do Acre. 

Toda a vas ta re gião aci ma men ci o na da, ao sul de uma li nha ge o -
dé si ca tra ça da da nas cen te prin ci pal do Ja va ri à con fluên cia do Beni com o
Ma mo ré, es ta va re co nhe ci da como bo li vi a na por nu me ro sos atos e de cla ra ções 
dos go ver nos que en tre nós se su ce de ram des de 1867, isto é, du ran te o re gi me
im pe ri al e após a pro cla ma ção da Re pú bli ca. Um sin di ca to an glo-ame ri ca no,
com a de no mi na ção de Bo li vi an Syndi ca te, ar ma do de di re i tos qua se so be ra nos, 
que lhe ha vi am sido con fe ri dos pelo go ver no da Bo lí via para a ad mi nis tra ção,
de fe sa e uti li za ção do Acre, tra ba lha va – fe liz men te sem su ces so – por in te -
res sar al gu mas po tên ci as co mer ci a is da Eu ro pa e os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca nes sa em pre sa, pri me i ra ten ta ti va de in tro du ção no nos so con ti -
nen te do sis te ma afri ca no e asiá ti co das char te red com pa ni es. O ilus tre pre de -
ces sor de V. Exa, bal da dos to dos os es for ços para ob ter a res ci são des se
con tra to ou, pelo me nos a mo di fi ca ção, com que afi nal se con ten ta va, de
cer tas cláu su las em que via in con ve ni en tes e pe ri gos para o Bra sil e para a
pró pria Bo lí via, ha via en tra do no ca mi nho das re pre sá li as, ob ten do do
Con gres so, a cujo exa me es ta va sub me ti do, a re ti ra da do Tra ta do de Co mér cio 
e Na ve ga ção en tre os dois pa í ses e sus pen den do, nos nos sos rios, a li ber da de
de trân si to para a ex por ta ção e im por ta ção da Bo lí via. No Acre, a po pu la ção,
ex clu si va men te bra si le i ra, se ti nha de novo le van ta do, des de agos to, pro cla -
man do a sua in de pen dên cia da Bo lí via, com o in tu i to de pe dir de po is a ane -
xa ção ao Bra sil do ter ri tó rio ao nor te do Rio Orton. Com ex ce ção de Por to
Acre, onde as for ças bo li vi a nas pu de ram re sis tir até fins de ja ne i ro des te
ano, to dos os ou tros pon tos es ta vam do mi na dos pe los in sur gen tes bra si le i ros.
No Ama zo nas, os re pre sen tan tes do Bo li vi an Syndi ca te dis pu nham-se para
su bir o Pu rus, e efe ti va men te em pre en di am pou co de po is essa vi a gem, na

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  537



es pe ran ça de po der che gar a Por to Acre. Na Bo lí via, pre pa ra vam-se ex pe di ções
mi li ta res para le van tar o as sé dio des sa pra ça, sub me ter os acre a nos e dar
pos se ao sin di ca to. Entre nós, ho mens emi nen tes, no Con gres so, na im pren sa 
e em so ci e da des ci en tí fi cas, com ba ti am des de 1900 a in te li gên cia ofi ci al -
men te dada ao Tra ta do de 1867, e sus ten ta vam que a fron te i ra es ti pu la da
não era a li nha oblí qua ao equa dor, mas sim a do pa ra le lo de 10º 20’. A opi nião,
for te men te aba la da, pe dia que o ter ri tó rio com pre en di do en tre as duas li nhas
e a fron te i ra com o Peru fos se re i vin di ca do pe los me i os di plo má ti cos ou pe los
mais enér gi cos de que pu des se dis por o go ver no. 

Vá ri os e di fí ce is fo ram os pro ble mas que de pa rei ao to mar a di re ção
des te Mi nis té rio, ori gi na dos da si tu a ção que aca bo de ex por su cin ta men te. 

O pri me i ro des ses pro ble mas pro vi nha da su pres são do li vre
trân si to co mer ci al en tre a Bo lí via e o es tran ge i ro pe las nos sas vias flu vi a is.
Con tra isso re cla ma ram a Fran ça, a Ale ma nha, a Ingla ter ra, os Esta dos Uni dos 
da Amé ri ca e a Su í ça. 

Ou tra di fi cul da de po dia re sul tar do fato de ha ver o Bra sil efe ti va -
men te im pe di do o de sem pe nho das obri ga ções do sin di ca to an glo-ame ri ca no,
que even tu al men te nos po de ria res pon sa bi li zar por per das e da nos. 

O sen ti men to pú bli co en tre nós era ou tro ele men to que não po dia
de i xar de ser to ma do em con si de ra ção. Des de a mi nha che ga da da Eu ro pa,
ob ser vei que se ma ni fes ta va unâ ni me a sim pa tia na ci o nal pe los nos sos
com pa tri o tas que se ba ti am no Acre. A pre vi são se im pu nha de que aque le
sen ti men to ha via de avo lu mar-se tan to e to mar tal for ma que se ria im pos sí vel
a um go ver no de opi nião como o nos so as sis tir in di fe ren te ao sa cri fí cio que
fa zi am es ses bra si le i ros para con se guir um dia vi ver à som bra da nos sa
ban de i ra. Como com bi nar o de sem pe nho do nos so de ver para com es ses
com pa tri o tas na afli ção com o fir me de se jo de não pra ti car atos de hos ti li da de
con tra o go ver no ami go que os com ba tia? 

Fi nal men te, a ne ces si da de se acen tu a va cla ra e im pe ri o sa de uma 
so lu ção ra di cal que evi tas se de fi ni ti va men te, no in te res se do Bra sil e da
pró pria Bo lí via, si tu a ções des sa na tu re za. Tal fim só po de ria ser al can ça do
fi can do bra si le i ro não so men te o pe que no tre cho do Acre com pre en di do en tre
a li nha oblí qua e o pa ra le lo de 10º 20”, mas ain da o Acre me ri di o nal, com o
Xa pu ri, e toda a vas ta re gião do Oes te, igual men te po vo a da por bra si le i ros. 

Esses qua tro pon tos – o da sus pen são do co mér cio flu vi al com a
Bo lí via, o do sin di ca to in ter na ci o nal, o dos bra si le i ros do Acre e o da so be -
ra nia no ter ri tó rio por eles ocu pa do – acham-se re sol vi dos. As co mu ni ca ções
pu ra men te co mer ci a is fo ram logo res ta be le ci das. Do sin di ca to es tran ge i ro
ob ti ve mos de cla ra ção le gal de ab so lu ta de sis tên cia de todo e qual quer di re i to 
ou pos sí vel re cla ma ção con tra quem quer que seja, me di an te in de ni za ção
pe cu niá ria in com pa ra vel men te me nor que a mí ni ma des pe sa a que nos
obri ga ria, e à Bo lí via, uma sé ria com pli ca ção in ter na ci o nal. De cla ra mos li ti -
gi o sa par te do ter ri tó rio do Acre, do alto Pu rus e do alto Ju ruá, ado tan do a 
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in te li gên cia mais con for me com a le tra e o es pí ri to do Tra ta do de 1867 e o
cri té rio mais se gui do en tre nós, em bo ra não ti ves se sido até en tão o des te
Mi nis té rio. Obti ve mos ami ga vel men te da Bo lí via a ace i ta ção de um mo dus
vi ven di que nos per mi tiu ocu par mi li tar e ad mi nis tra ti va men te o ter ri tó rio
em li tí gio e in ter vir como me di a do res no que lhe fica ao sul, para aí evi tar
en con tros de ar mas du ran te as ne go ci a ções. Por úl ti mo, eli mi na dos to dos
os pre li mi na res em ba ra ço sos, pro ce de mos a tra tar ami gá vel e le al men te
com a Bo lí via, ten do, de po is de ma du ro exa me das cir cuns tân ci as, che ga do
a este pac to, que as se gu ra gran des van ta gens ime di a tas e fu tu ras para am bos
os pa í ses. 

Pelo pre sen te tra ta do, o Bra sil in cor po ra ao seu pa tri mô nio um
ter ri tó rio mais ex ten so que o de qual quer dos Esta dos do Ce a rá, Rio Gran de 
do Nor te, Pa ra í ba, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe, Espí ri to San to, Rio de
Ja ne i ro e San ta Ca ta ri na, ter ri tó rio que pro duz ren da anu al su pe ri or à de
mais de me ta de dos vin te Esta dos da nos sa União. Não fo ram, po rém,
van ta gens ma te ri a is de qual quer or dem o mó vel que nos ins pi rou. Des de
mu i to se co nhe ci am as ri que zas do Acre, que eram os nos sos com pa tri o tas
os úni cos a ex plo rar; en tre tan to, o go ver no per sis tiu sem pre em con si de rar
bo li vi a no aque le ter ri tó rio e dar à Bo lí via as pos sí ve is fa ci li da des para o
uti li zar. Foi pre ci so que a pró pria se gu ran ça des te con ti nen te fos se ame a ça da 
pela ten ta ti va de in tro du ção do sis te ma per tur ba dor das char te red com pa ni es, 
e que nos con ven cês se mos da im pos si bi li da de de con ser var as boas re la ções,
que tan to pre za mos, com a na ção bo li vi a na, en quan to exis tis se sob a sua
so be ra nia um ter ri tó rio ex clu si va men te ha bi ta do por bra si le i ros que lhe
eram hos tis, para que se pro du zis se a nos sa ação em bus ca dos re sul ta dos
ago ra ob ti dos. 

E, de fato, as ma i o res van ta gens da aqui si ção ter ri to ri al que re sul -
tam des te tra ta do não são as ma te ri a is. As de or dem mo ral e po lí ti ca são
in fi ni ta men te su pe ri o res. Entre es tas bas ta apon tar a que se tra duz na me lho ra 
subs tan ci al que ex pe ri men tam as con di ções do nos so im pé rio so bre o sis te ma
flu vi al ama zô ni co exa ta men te no pon to em que o di re i to dos ri be i ri nhos
po dia tor nar-se-nos mo les to. Não po den do ad mi nis trar nor mal men te a re gião
ago ra ce di da, a que já ti nha dado ofi ci al men te o nome sig ni fi ca ti vo de
Ter ri tó rio de Co lô ni as, a Bo lí via ti nha fa tal men te de re cor rer a ex pe di en tes
in cô mo dos para nós com o fim de su prir as con di ções es sen ci a is de do mí nio
que lhe fal ta vam. São exem plos re cen tes o de cre to que abriu o Rio Acre à
na ve ga ção do mun do e os con tra tos de ar ren da men to cri an do en ti da des
semi-so be ra nas. Su pri mi da a ca u sa, não há mais que te mer o efe i to. 

Do ter ri tó rio ad qui ri do, uma par te, a que jaz ao sul da la ti tu de
de 10º 20’ – e que, se bem apre sen te me nor su per fí cie que a ou tra, é a que
con tém o ma i or cur so e as mais ri cas flo res tas do Acre su pe ri or –, nun ca foi
nem po dia ser por nós con tes ta da à Bo lí via. A sua área, cal cu la da pelo sr.
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con tra-al mi ran te Gu il lo bel di an te dos me lho res ele men tos car to grá fi cos à
nos sa dis po si ção, não deve ser in fe ri or a 48.108 qui lô me tros qua dra dos. 

A par te do ter ri tó rio que de mo ra ao nor te de 10º 20’, cuja área
pe los mes mos da dos se ava lia em cer ca de 142.900 qui lô me tros qua dra dos,
foi, como fi cou dito, por nós re cen te men te de cla ra da li ti gi o sa e re cla ma da
como nos sa. De sa pa re ceu por isso o seu va lor para a Bo lí via? Não, cer ta -
men te. Assim tam bém, por mais que o Bra sil es ti ves se con ven ci do do seu
bom di re i to, não po dia des co nhe cer a pos si bi li da de de ser a pen dên cia
re sol vi da em fa vor do ou tro li ti gan te. Con se guir que este de sis tis se do li tí gio e 
nos ce des se os seus tí tu los era uma van ta gem de gran de con si de ra ção que
não po dia ser pre ten di da a tí tu lo gra tu i to. De sa pa re ce as sim a con tra di ção
apa ren te de pro cla mar mos o nos so di re i to a uma par te do ter ri tó rio e ad qui -
ri-lo em se gui da me di an te re tri bu i ção. Ha via mais no caso pre sen te: a de cla -
ra ção do li tí gio pela nos sa par te - cor res pon den do, aliás, à es tri ta ver da de,
por que de fato a opi nião na ci o nal es ta va per su a di da do nos so di re i to ao
ter ri tó rio –, a de cla ra ção do li tí gio, digo, res pon dia ao in tu i to di plo má ti co
de re gu la ri zar a nos sa ocu pa ção, con di ção in dis pen sá vel para a ma nu ten ção
da paz e para o es ta be le ci men to das ne go ci a ções em vis ta de um acor do
di re to, a que afi nal che ga mos, com pro ve i to para as duas na ções. 

O que, pe las es ti pu la ções des te tra ta do, o Bra sil dá, para ob ter da 
Bo lí via a ces são de uma par te do seu ter ri tó rio e a de sis tên cia do seu ale ga do
di re i to so bre a ou tra par te, pode sem dú vi da ser con si de ra do como uma
com pen sa ção su ma men te van ta jo sa, e de fato o é; mas isso não obs ta que as 
nos sas van ta gens se jam igual men te gran des. As com bi na ções em que ne nhu ma 
das par tes in te res sa das per de, e, mais ain da, aque las em que to das ga nham
se rão sem pre as me lho res. 

Em tro ca de 142.900 qui lô me tros qua dra dos de ter ra que lhe
dis pu tá va mos e de 48.100 de ter ra que era re co nhe ci da men te sua – isto é,
em tro ca de 191.000 qui lô me tros qua dra dos –, da mos à Bo lí via en tre os rios
Ma de i ra e Abu nã (ain da se gun do os cál cu los aci ma re fe ri dos) uma área de
2.296 qui lô me tros qua dra dos, que não é ha bi ta da por bra si le i ros e que o é
por bo li vi a nos. Se o tí tu lo em nome do qual lhe pe día mos a ces são das ba ci as
do Acre e dos rios que fi cam ao oes te des te era o de se rem es ses ter ri tó ri os
ha bi ta dos e cul ti va dos por con ci da dãos nos sos, como po de ría mos ho nes ta -
men te ne gar à Bo lí via ex ten são mu i to me nor, ha bi ta da e uti li za da por seus
na ci o na is? De ma is, era ne ces sá rio sal var o prin cí pio: não se tra ta va pre ci sa -
men te de ces são, mas de per mu ta, de ter ri tó ri os. E cum pre ob ser var que
este tra ta do não veio ino var co i sa al gu ma: a per mu ta de ter ri tó ri os já es ta va 
pre vis ta e au to ri za da no art. 5o do Tra ta do de 27 de mar ço de 1867. 

A per mu ta, en tre tan to, se ria in jus ta men te de si gual, e não po de ria
ser ace i ta pela Bo lí via, se con sis tis se em fi car re co nhe ci da a nos sa so be ra nia
so bre 191.000 qui lô me tros qua dra dos de ter ras em ple na e va li o sa pro du ção 
e dar mos ape nas 2.296 de ter re no por en quan to qua se im pro du ti vo. Fo ram,
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por isso, na tu ral men te, pe di das pe los nos sos con cor ren tes bo li vi a nos ou tras 
com pen sa ções ter ri to ri a is bas tan te con si de rá ve is, e que con se gui mos re du zir
ele van do a in de ni za ção pe cu niá ria pri mi ti va ofe re ci da, a qual não te ria sido 
ne ces sá ria, como fi cou dito, se hou vés se mos anu í do à ces são da mar gem
di re i ta do Ma de i ra des de a con fluên cia do Ma mo ré até a do Ja va ri.

Do tra ta do re sul tam as se guin tes con ces sões à Bo lí via, além da
que aci ma fi cou in di ca da:

– 723 qui lô me tros qua dra dos so bre a mar gem di re i ta do Rio
Pa ra guai, den tro dos ter re nos ala ga dos co nhe ci dos por Baía Ne gra;

– 116 qui lô me tros qua dra dos so bre a La goa de Cá ce res, com pre en -
den do uma nes ga de ter ra fir me (49,6 qui lô me tros qua dra dos), que per mi te
o es ta be le ci men to de um an co ra dou ro mais fa vo rá vel ao co mér cio que o
que fora ce di do à Bo lí via em 1867;

– 20,3 qui lô me tros qua dra dos, nas mes mas con di ções, so bre a la goa 
Man di o ré;

– 8,2 qui lô me tros qua dra dos so bre a mar gem me ri di o nal da
La goa Ga í ba;

– a cons tru ção de uma es tra da de fer ro, em ter ri tó rio bra si le i ro,
li gan do San to Antô nio, no Ma de i ra, a Vila Bela, na con fluên cia do Beni e
Ma mo ré;

– li ber da de de trân si to por essa es tra da e pe los rios até o oce a no,
com as cor res pon den tes fa ci li da des adu a ne i ras, o que já lhe era fa cul ta do
por an te ri o res tra ta dos;

– fi nal men te, o pa ga men to de dois mi lhões de li bras es ter li nas
em duas pres ta ções. 

As con ces sões des ti na das a fa ci li tar o aces so da Bo lí via ao Rio
Pa ra guai são ape nas um pe que no de sen vol vi men to do Tra ta do de 1867. Por 
esse pac to, foi re cu a da para les te a fron te i ra que man tí nha mos na cha ma da
Ser ra dos Li mi tes, e isso se fez para dar à Bo lí via a pro pri e da de de me ta de
da Baía Ne gra e das La go as de Cá ce res, Man di co ré, Ga í ba e Ube ra ba, a fim
de que se tor nas sem ri be i ri nha do Pa ra guai, como acon se lha vam Ta va res
Bas tos, Pi men ta Bu e no (mar quês de S. Vi cen te), A. Pe re i ra Pin to e ou tros
ilus tres bra si le i ros. A in ten ção do go ver no im pe ri al foi dar as sim á Bo lí via
cin co por tos nes sas la go as em co mu ni ca ção como Rio Pa ra guai. A sua par te 
na Baía Ne gra, os bo li vi a nos a per de ram de fato em 1888, por ter sido en tão
ocu pa da pe los pa ra gua i os. Na la goa de Cá ce res, a Bo lí via não achou pon to
al gum em que pu des se es ta be le cer um por to. O mes mo lhe acon te ceu nas
La go as Man di o ré e Ube ra ba. So men te na Ga í ba fi cou re co nhe ci do, em
ex plo ra ção re cen te do ca pi tão Bol land, ali man da do pelo ge ne ral Pan do,
que há água su fi ci en te, fa ci li da de de en tra da e sa í da para pe que nas em bar ca -
ções e pos si bi li da de de cons tru ir na mar gem oci den tal um por to já pro je ta do.
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Infor ma do de que o pen sa men to de 1867, do Go ver no Impe ri al,
não se pu de ra re a li zar, o Go ver no da Re pú bli ca pro cu rou em 1896 re me di ar 
isso, com pre en den do tam bém a van ta gem de atra ir para Mato Gros so o
trân si to co mer ci al da re gião su des te da Bo lí via. Assim é que, em 13 de mar ço
des se ano, la vrou-se pro to co lo, fir ma do pe los srs. Car los de Car va lho,
mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, e Fre de ri co Díez de Me di na, mi nis tro da
Bo lí via, con ce den do a essa Re pú bli ca, em ser vi dão e a tí tu lo gra tu i to, para
que pu des se es ta be le cer uma al fân de ga, o lu gar de Ta ma rin de i ro e uma fa i xa 
de ter ra so bre a mar gem me ri di o nal da La goa de cá ce res, en tre Pu er to Suá rez
e Co rum bá. O mes mo ta ma rin de i ro e a fa i xa de ter ra que aí trans fe ri mos
ago ra à Bo lí via cons ti tu em a mais subs tan ci al com pen sa ção que o pre sen te
tra ta do lhe dá pelo lado do Pa ra guai.

A cons tru ção da es tra da de fer ro Ma de i ra e Ma mo ré é ou tra
gran de van ta gem que ofe re ce mos à nos sa vi zi nha, com a fe liz cir cuns tân cia
de ser de ain da ma i or pro ve i to para nós. É exe cu ção de pro mes sa fe i ta à
Bo lí via no art. 9º do Tra ta do de 1867 e re no va da so le ne men te no de 15 de
mar ço de 1882, cujo úni co ob je to foi esse, sem que pe dís se mos por isso
qual quer com pen sa ção ter ri to ri al. Acon se lha ram a sua cons tru ção e ins ta ram
por ela, no tem po do Impé rio, mu i tos dos nos sos mais aba li za dos e pre vi -
den tes es ta dis tas, como fo ram Ta va res Bas tos e o mar quês de S. Vi cen te, já
ci ta dos, o ba rão de Co te gi pe, o vis con de do Rio Bran co e ou tros. As con di ções
em que nos obri ga mos ago ra a cons truí-la não são aper ta das. 

O pra zo para a con clu são das obras foi vir tu al men te de i xa do à
boa-fé do Bra sil, que, es tou cer to, se em pe nha rá, por isso mes mo, em cum prir
o pro me ti do, mas que não as su me res pon sa bi li da de ma te ri al al gu ma para o 
caso da for ça ma i or.

A Re pú bli ca Argen ti na e a do Chi le, ins pi ra das em sá bi as pre o -
cu pa ções eco nô mi cas, es tão cons tru in do e vão cons tru ir em ter ri tó rio bo li -
vi a no ca mi nhos de fer ro des ti na dos a ca na li zar para o seu li to ral o co mér cio 
des sa na ção vi zi nha. Entre tan to, nem o Chi le nem a Argen ti na têm con ta to
com a Bo lí via por ter ras tão ri cas como as do Beni e ma dre de Dios, cuja
co mu ni ca ção com a Eu ro pa e a Amé ri ca do Nor te só se pode re a li zar fa cil -
men te pelo Ma de i ra e pelo Ama zo nas. Fi ca ría mos pri va dos dos gran des
lu cros que nos pro por ci o na nos sa ma i or pro xi mi da de dos por tos eu ro pe us
e ame ri ca nos se não en trás se mos em no bre com pe tên cia, pro cu ran do be ne fi ci ar
tam bém do co mér cio de trân si to bo li vi a no.

A es tra da Ma de i ra e Ma mo ré vai tra zer in con tes tá vel pro ve i to
aos es ta dos de Mato Gros so, Ama zo nas e Pará. Em tro ca de al gu ma água,
de ala ga di ços e de duas e meia lé guas de ter ra fir me , que lhe são in te i ra -
men te inú te is e de que se pri va em bens de al tos in te res ses de toda a na ção
bra si le i ra, vai Mato Gros so ter uma im por tan te via fér rea, cons tru í da pela
União, e en trar em re la ção de co mér cio com o Ama zo nas e os pa í ses do
Nor te.
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Por úl ti mo, e por não ha ver equi va lên cia nas áre as dos ter ri tó ri os 
per mu ta dos, o Bra sil dá à Bo lí via uma com pen sa ção pe cu niá ria de dois mi lhões 
es ter li nos, des ti na dos à cons tru ção de es tra das e ou tros me lho ra men tos,
que, in di re ta men te, nos se rão van ta jo sos, pois vi rão au men tar o trá fe go do
nos so ca mi nho de fer ro do Ma de i ra. Além de ser o em pre go des sa quan tia
re mu ne ra dor em si pró prio, há ain da a ob ser var que, se gun do os da dos
co nhe ci dos re la ti va men te à ren da do ter ri tó rio ane xa do, essa ren da ga ran te
de so bra o sa cri fí cio do nos so Te sou ro e pro me te mes mo em bre ve tem po
amor ti zar to tal men te o de sem bol so.

O ter ri tó rio que pelo pre sen te tra ta do é atri bu í do ao Bra sil e o
que pas sa à Bo lí via, en tre o Abu nã e o Ma de i ra, são tam bém re cla ma dos
pelo Peru. Sa be dor des se fato, o go ver no bra si le i ro mais de uma vez ma ni -
fes tou ao do Peru que os seus pos sí ve is di re i tos se ri am res sal va dos, fos se
qual fos se o re sul ta do das ne go ci a ções com a Bo lí via. É isso o que está
con fir man do no art. 8º do tra ta do. As pre ten sões do Peru vão, en tre tan to,
mu i to além do que ga ran te se pen sa; vão até o pon to de con si de rar pe ru a na 
uma par te do es ta do do Ama zo nas mu i to mais vas ta que o ter ri tó rio que foi 
ca u sa prin ci pal do pre sen te tra ta do. Para o Peru, tan to quan to o sa be mos
por do cu men tos car to grá fi cos re cen tes, de ori gem ofi ci al, a sua di vi sa com
o Bra sil, des de pou co aba i xo da ca be ce i ra prin ci pal do Ja va ri, deve ser o pa -
ra le lo des se pon to até en con trar a mar gem es quer da do Ma de i ra. A área
com pre en di da en tre a mes ma li nha, o Ma de i ra e a oblí qua Ja va ri-Beni, for ma
um triân gu lo mu i to ma i or que o cha ma do triân gu lo li ti gi o so do Acre, pois
abran ge nada me nos de 251.330 qui lô me tros qua dra dos de ter ri tó rio que
en tre nós sem pre foi jul ga do fora de ques tão. Assim é que o li tí gio de fron -
te i ras que te mos com o Peru não nas ce do tra ta do que aca ba mos de con clu ir 
com a Bo lí via.

Não é aqui oca sião de di zer cir cuns tan ci al men te por quê, mas,
com o de vi do res pe i to pela opi nião con trá ria, a con fi an ça no nos so di re i to é
tal que ne nhum re ce io de ve mos ter por esse lado.

Tal é, sr. pre si den te o meu modo de pen sar re la ti va men te ao tra -
ta do, cuja có pia ve nho sub me ter a V. Exa para os de vi dos efe i tos. Ele apre -
sen ta para mim, além das van ta gens já apon ta das, a so lu ção que me pa re ceu
me lhor para as di fi cul da des que vim en con trar ao to mar pos se do car go
que V. Exa me con fi ou.

Duas são as ou tras so lu ções que têm sido mais ou me nos pro pos tas
em pú bli co.

1) ser vi mo-nos de dos bra si le i ros do Acre, es pe ran do que eles
con quis tem de fi ni ti va men te a sua in de pen dên cia para de po is pe di rem a
ane xa ção ao Bra sil do es ta do que as sim fun das sem e que re ce be ría mos na
nos sa união sem dar com pen sa ção al gu ma à Bo lí via; ou
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2) re cor rer des de logo ao ar bi tra men to para a in ter pre ta ção da
par te fi nal do art. 2º do tra ta do de 1867, de fen den do nós pe ran te o ár bi tro a
li nha do pa ra le lo de 10º20’.

A pri me i ra in di ca ção, vi san do de fato uma con quis ta dis far ça da,
nos le va ria a ter pro ce di men to em con tras te com a le al da de que o go ver no
bra si le i ro nun ca de i xou de guar dar no seu tra to com os das ou tras na ções.
Entra ría mos em aven tu ra pe ri go sa, sem pre ce den tes na nos sa his tó ria di plo -
má ti ca, e que, por ser de mui de mo ra do des do bra men to, nos tra ria sem
dú vi da com pli ca ções e sur pre sas de sa gra dá ve is, sen do por isso mes mo de
de sen la ce in cer to. E a con quis ta dis far ça da que, vi o lan do a Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca, iría mos as sim ten tar se es ten de ria não só so bre o ter ri tó rio a que
nos jul gá va mos com di re i to, mas tam bém so bre o que lhe fica ao sul, in con -
tes ta vel men te bo li vi a no em vir tu de do Tra ta do de 1867, e onde já do mi na vam
os acri a nos as ar mas. Por que – é pre ci so não es que cer – o pro ble ma do Acre 
só se po dia ou pode re sol ver fi can do bra si le i ros to dos os ter ri tó ri os ocu pa dos
pe los nos sos na ci o na is. Acres cen ta rei, que nada nos per mi te afir mar que os
acri a nos se ri am for ço sa men te ven ce do res. No caso pos sí vel de não le va rem
a me lhor, o seu he rói co sa cri fí cio ha via de fe rir e mo ver o sen ti men to na ci o nal, 
com ris co de nos ar ras tar a uma guer ra in gló ria. Esta in fe liz con tin gên cia
se ria tam bém pos sí vel no caso de se rem os acri a nos vi to ri o sos e de ace i tar mos
a sua pro pos ta de ane xa ção.

O re cur so ao ar bi tra men to te ria o in con ve ni en te de re tar dar de
qua tro ou cin co anos, se não mais a de se ja da so lu ção e de, mes mo no caso
de nos ser fa vo rá vel o la u do do juiz, não tra zer de ci são al gu ma ra di cal e
de fi ni ti va, por quan to ele não su pri mi ria ou re sol ve ria as di fi cul da des com
que os dois pa í ses lu ta vam des de 1899. Iría mos ao ar bi tra men to aban do -
nan do e sa cri fi can do os mi lha res de bra si le i ros que de boa-fé se es ta be le ce ram
ao sul do pa ra le lo de 10º 20”. O ár bi tro só nos po de ria atri bu ir o ter ri tó rio
que ha vía mos de cla ra do em li tí gio ao nor te des se pa ra le lo, e é ao sul que
está a ma i or par te do Acre, sen do tam bém aí mu i to mais nu me ro sos os es -
ta be le ci men tos de bra si le i ros. Du ran te o pro ces so ar bi tral con ti nu a ri am es -
ses nos sos com pa tri o tas em cons pi ra ções e re vol tas con tra a au to ri da de bo li vi -
a na. Per sis ti ria, por tan to, en tre nós a agi ta ção po lí ti ca em tor no da ques tão
do Acre, e na Bo lí via, tal vez, a ten ta ção de al gum novo ar ren da men to para,
com re cur sos do es tran ge i ro, sub ju gar uma po pu la ção que lhe era de ci di da -
men te in fen sa. E, dada a vo lu bi li da de da opi nião em al guns dos nos sos me i os
po lí ti cos e a in fluên cia que oca si o nal men te po de ri am ter na da ma i o ria real
ou apa ren te da na ção, era im pos sí vel pre ver a que de ci sões nos po de ria le var,
em mo men tos de exal ta ção pa trió ti ca, o es pe tá cu lo da cons tan te re vol ta
des ses bra si le i ros ou o da sua fi nal sub mis são pelo qua se ex ter mí nio.

Por ou tro lado, era mu i to pro vá vel que, mais do que as boas ra zões 
que pu dés se mos ale gar, pe sas se no âni mo do ár bi tro a tra di ção cons tan te
de trin ta e cin co anos, du ran te os qua is o go ver no bra si le i ro não so men te
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con si de rou ser in con tes ta vel men te na Bo lí via o ter ri tó rio en tre a li nha oblí qua
Ja va ri-Beni e o ci ta do pa ra le lo, mas che gou até a pra ti car atos po si ti vos de
re co nhe ci men to da so be ra nia bo li vi a na, an tes de ul ti ma da a de mar ca ção,
con cor dan do na fun da ção de uma al fân de ga de Por to Alon so, de po is Por to
Acre, e es ta be le cen do ali um con su la do bra si le i ro. De mim, digo que, tra tan -
do-se de tão al tos in te res ses do pre sen te e do fu tu ro des ta na ção, não ou sa ria a 
acon se lhar o ar bi tra men to se não no caso de in te i ra pos si bi li da de de um
acor do di re to sa tis fa tó rio, e fora do ter re no do Tra ta do de 1867, com ga ran ti as
mu i to es pe ci a is e de di fí cil ace i ta ção pela ou tra par te.

O acor do di re to era na ver da de o ex pe di en te pre fe rí vel, o mais
rá pi do e o úni co efi caz, po den do as se gu rar van ta gens ime di a tas tan to para
o Bra sil como para a Bo lí via. A ele re cor re mos e, de po is de pa ci en te la bor,
con se gui mos re a li zá-lo de modo sa tis fa tó rio e hon ro so para os dois pa í ses,
não só re sol ven do ra di cal men te to das as ques tões de atu a li da de, mas
abran gen do numa con cep ção ge né ri ca o con jun to das nos sas re la ções de
ca rá ter per pé tuo com a Bo lí via.

Por fe li ci da de, nem foi pre ci so ino var o di re i to exis ten te en tre os
dois para al can çar tal re sul ta do. O pre sen te acor do é, no que tem de es sen ci al,
sim ples des do bra men to e apli ca ção das es ti pu la ções do de 1867, como aci ma
in di quei. Não há pro pri a men te ces são, mas per mu ta, de ter ri tó ri os de am bos
os pa í ses re ci pro ca men te ha bi ta dos por ci da dãos do ou tro país, pre ci sa men te
como es ta tui o pac to de 1867, no seu art. 5º, já ci ta do. Mas ain da quan do se
pu des se cha mar “ces são de ter ri tó rio”, o fato de dar mos cer ca de 3.200
qui lô me tros qua dra dos para re ce ber 191.000 não se po de ria di zer que se me -
lhan te ata fos se in de co ro so em si, e mu i to me nos que não es ti ves se au to ri -
za do pela tra di ção dos po vos li vres mais pun do no ro sos do mun do, como
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca e a Su í ça, e pe los pre ce den tes ju rí di cos e cos -
tu me i ros da nos sa pá tria. A Cons ti tu i ção do Impé rio ad mi tia no art. 102, §
8º, a ces são ter ri to ri al, fa zen do-a de pen der da san ção da Assem bléia Ge ral
Le gis la ti va. E o prin cí pio foi não só ad mi ti do, mas pra ti ca do por ve zes.

No caso do pre sen te tra ta do, en tre tan to, nós não per de mos; nós
ga nha mos ter ri tó rio. Mais ain da: efe tu a mos a nos sa pri me i ra aqui si ção
ter ri to ri al des de que so mos na ção in de pen den te.

As de ci sões dos dois que ple i tos em que me cou be a hon ra de
de fen der os in te res ses do Bra sil, não acres cen ta ram, ape nas man ti ve ram, o
pa tri mô nio na ci o nal den tro de li mi tes pres ti gi a dos por afir ma ções se cu la res 
do nos so di re i to. Ver da de i ra ex pan são ter ri to ri al só há ago ra e com a fe liz
cir cuns tân cia de que, para a efe tu ar, não es po li a mos uma na ção vi zi nha e
ami ga; an tes a li ber ta mos de um ônus, ofe re cen do-lhes com pen sa ções ma te ri a is
e po lí ti cas, que des de já se re ve lam como ver da de i ra equi va lên cia e que o
fu tu ro se en car re ga rá de tra du zir em ou tros tan tos la ços de so li da ri e da de
in ter na ci o nal.
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Com sin ce ri da de afi an ço a V. Exa, que para mim vale mais esta
obra em que tive a for tu na de co la bo rar sob o go ver no de V. Exa, e gra ças
ao apo io de ci di do com que me hon rou, do que as duas ou tras, jul ga das com 
tan ta bon da de pe los nos sos ci da dãos e que pude le var a ter mo em con di ções
sem dú vi da mu i to mais fa vo rá ve is.

Entre tan to, o tra ta do não está fe i to e aca ba do e an tes da san ção
do Con gres so Na ci o nal. Aqui pára o tra ba lho dos ple ni po ten ciá ri os de V. Exa,
e co me ça a res pon sa bi li da de dos re pre sen tan tes da na ção.

Te nho a hon ra de re i te rar a V. Exa os pro tes tos do meu mais
pro fun do res pe i to.

Rio Bran co

Extra í do do Arqui vo His tó ri co do Ita ma ra ti. Lata 304. Maço 1.
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142
LEI ROSA E SILVA (REFORMA DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL) – LEI Nº 1.269 (15 NOVEMBRO 1904)

Re for ma a le gis la ção ele i to ral e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil 

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
lei se guin te 

CAPÍTULO I

Dos Ele i to res

Art. 1º Nas ele i ções fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is so men te se rão
ad mi ti dos a vo tar os ci da dãos bra si le i ros, ma i o res de 21 anos,
que se alis ta rem na for ma da pre sen te lei. 
§ 1º São ci da dãos bra si le i ros: 
1º) os nas ci dos no Bra sil, ain da que de pai es tran ge i ro, não re si -

din do este a ser vi ço de sua na ção; 
2º) os fi lhos de pai bra si le i ro e os ile gí ti mos de mãe bra si le i ra,

nas ci dos em país es tran ge i ro, se es ta be le ce rem do mi cí lio na Re pú bli ca; 
3º) os fi lhos de pai bra si le i ro que es ti ver em ou tro país a ser vi ço

da Re pú bli ca, em bo ra nela não ve nham do mi ci li ar-se; 
4º) os es tran ge i ros que, achan do-se no Bra sil a 15 de no vem bro

de 1889, não de cla ra ram, den tro de seis me ses, de po is de ter en tra do em vi gor
a Cons ti tu i ção, o âni mo de con ser var a na ci o na li da de de ori gem; 

5º) os es tran ge i ros que pos su í rem bens imó ve is no Bra sil e fo rem 
ca sa dos com bra si le i ras, con tan to que re si dam no Bra sil, sal vo se ma ni fes ta rem 
a in ten ção de não mu dar de na ci o na li da de; 

6º) os es tran ge i ros por ou tro modo na tu ra li za dos. 
§ 2º Os di re i tos de ci da dão bra si le i ro só se sus pen dem ou per dem

nos ca sos aqui par ti cu la ri za dos: 

1º) sus pen dem-se: 



a) por in ca pa ci da de fí si ca ou mo ral; 
b) por con de na ção cri mi nal, en quan to du ra rem os seus efe i tos; 

2º) per dem-se: 

a) por na tu ra li za ção em país es tran ge i ro; 

b) por ace i ta ção de em pre go ou pen são de go ver no es tran ge i ro,
sem li cen ça do Po der Exe cu ti vo Fe de ral; 

c) por ale ga ção de cren ça re li gi o sa com o fim de isen tar-se de
qual quer ônus im pos to por lei aos ci da dãos; 

d) por ace i ta ção de con de co ra ções ou tí tu los mo bi liá ri os es tran -
ge i ros. 

Art. 2º Não po dem alis tar-se ele i to res: 
1º) os men di gos; 
2º) os anal fa be tos; 
3º) as pra ças de prêt, ex ce tu a dos os alu nos das es co las mi li ta res

de en si no su pe ri or; 
4º) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga ções

ou co mu ni da des, de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên cia,
re gra ou es ta tu to que im por te a re nún cia da li ber da de in di vi du al. 

CAPÍTULO II

Do Alis ta men to

Art. 3º O alis ta men to dos ele i to res será pre pa ra do em cada
mu ni cí pio por uma co mis são es pe ci al. 

Art. 4º Pu bli ca da esta lei, pro vi den ci a rá o go ver no para que as
de le ga ci as fis ca is, nos es ta dos, e a Se cre ta ria do Inte ri or no Dis tri to Fe de ral,
re me tam aos pre si den tes das jun tas de re cur sos (Art. 34) os li vros ne ces sá ri os
ao ser vi ço do alis ta men to, sen do qua tro para cada co mis são, os qua is se rão
ime di a ta men te ru bri ca dos pe los mes mos pre si den tes e por eles dis tri bu í dos 
às co mis sões de alis ta men to, co me çan do a dis tri bu i ção pe los mu ni cí pi os
mais dis tan tes. 

§ 1º Esses li vros ser vi rão: um, para as atas das re u niões das
co mis sões de alis ta men to; ou tro, para a trans cri ção do alis ta men to, logo
que a co mis são ter mi ne os seus tra ba lhos, e os dois úl ti mos para a ins cri ção
do nome, ida de, pro fis são, es ta do e fi li a ção dos alis tan dos. 

§ 2º Qu an do, até cin co dias an tes do em que deve ins ta lar-se, a
co mis são de alis ta men to não ti ver re ce bi do os re fe ri dos li vros, re qui si tá-los-á
do pre si den te do go ver no mu ni ci pal, que os for ne ce rá por con ta da União. 

§ 3º Nes se caso se rão os li vros ru bri ca dos pe los mem bros da
co mis são e só ser vi rão se, até à vés pe ra do dia de sig na do para o iní cio dos
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tra ba lhos do alis ta men to, não fo rem re ce bi dos os que o pre si den te da jun ta
de re cur sos de ve ria re me ter. 

§ 4º Na hi pó te se dos pa rá gra fos an te ce den tes, a co mis são co mu -
ni ca rá, ime di a ta men te, à jun ta de re cur sos a re qui si ção fe i ta ao go ver no
mu ni ci pal. 

Art. 5º Os co le to res ou agen tes en car re ga dos da ar re ca da ção das
ren das pú bli cas ex tra i rão dos li vros de lan ça men tos de im pos tos uma lis ta
dos ma i o res con tri bu in tes do mu ni cí pio as sim clas si fi ca dos: 15 do im pos to
pre di al e 15 dos im pos tos so bre pro pri e da de ru ral ou de in dús tri as e pro fis sões
(Art. 9º); ou a re qui si ta rão dos che fes das re par ti ções com pe ten tes, se os
li vros já ti ve rem sido re co lhi dos. 

§ 1º Essas lis tas se rão pu bli ca das pela im pren sa, onde a hou ver,
ou por edi tal afi xa do à por ta do edi fí cio das co le to ri as ou agên ci as, e ao
mes mo tem po re me ti das, por có pia, à au to ri da de que ti ver de pre si dir a
co mis são de alis ta men to, acom pa nha das dos ne ces sá ri os es cla re ci men tos;
obri ga dos os fun ci o ná ri os, aos qua is in cum be a re mes sa das mes mas lis tas,
a pres ta rem to das as in for ma ções que pos te ri or men te lhes fo rem so li ci ta das,
in clu si ve a exi bi ção dos li vros de lan ça men tos. 

Os co le to res ou agen tes que não cum pri rem esta dis po si ção fi ca rão
su je i tos à mul ta de 200$ a 600$, im pos ta pelo pre si den te da co mis são de
alis ta men to, além da san ção pe nal em que in cor re rem. So fre rão as mes mas
pe nas, se for ne ce rem do cu men tos ou cer ti dões fal sas, ou fi ze rem lan ça men tos
de modo a in ver ter a or dem ou clas se a que de vam per ten cer os con tri bu in tes. 

Incor re rá em igual mul ta, além da san ção pe nal, todo aque le que 
fal si fi car ou por qual quer modo fra u dar a lis ta dos con tri bu in tes, ou os li vros
de lan ça men tos e qua is quer do cu men tos con cer nen tes. 

§ 2º Essas lis tas de ve rão con ter o nome por ex ten so de cada um
dos con tri bu in tes, com dis cri mi na ção da soma dos im pos tos que eles ti ve rem
pago du ran te o exer cí cio fi nan ce i ro, de fi ni ti va men te en cer ra do. Para o pri me i ro
alis ta men to ser vi rá o exer cí cio de 1902. 

§ 3º Se hou ver con tri bu in tes de igual quan tia em nú me ro su pe ri or
ao de que tra ta este ar ti go, os re fe ri dos co le to res ou agen tes os in clu i rão nas 
men ci o na das lis tas. 

§ 4º Na or ga ni za ção das lis tas não se rão con tem pla dos os im pos tos
pa gos em nome de fir mas so ci a is. 

Art. 6º O con tri bu in te, cujo nome não fi zer par te da lis ta or ga ni -
za da pelo co le tor ou agen te fis cal, de acor do com esta lei, po de rá re que rer à 
au to ri da de que ti ver de pre si dir a co mis são de alis ta men to ser na mes ma
in clu í do, jun tan do para pro va do seu di re i to os res pec ti vos co nhe ci men tos
de pa ga men to de im pos tos, ou cer ti dão pas sa da pela re par ti ção com pe ten te. 
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Pa rá gra fo úni co. Essa au to ri da de de ci di rá em úl ti ma ins tân cia,
ou vin do, sal vo im pos si bi li da de de tem po, o co le tor ou agen te fis cal que ti ver
en vi a do a lis ta. 

Art. 7º Aos co le to res ou agen tes in cum be pu bli car e re me ter as
lis tas de que tra ta o Art. 5º, 10 dias an tes do fi xa do para a re u nião da co mis são 
de alis ta men to. 

Pa rá gra fo úni co. Se até ao quin to dia não o ti ve rem fe i to, a au to -
ri da de a quem com pe tir a pre si dên cia da co mis são de alis ta men to re qui si ta rá,
com ur gên cia, dos mes mos fun ci o ná ri os e do go ver no do es ta do, a re mes sa
das men ci o na das lis tas, e no dia da re u nião da co mis são do alis ta men to, se
ain da não as ti ver re ce bi do, adi a rá os tra ba lhos até que lhe se jam pre sen tes
as mes mas lis tas, pro mo ven do ime di a ta men te a res pon sa bi li da de cri mi nal
dos cul pa dos, e dan do dis to co nhe ci men to ao pre si den te da jun ta de re cur sos. 

Art. 8º Qu a tro me ses de po is da pu bli ca ção des ta lei, o juiz de
di re i to da co mar ca, ou quem suas ve zes fi zer, con vo ca rá, por edi tal, re pro -
du zi do na im pren sa, onde a hou ver, os ma i o res con tri bu in tes do mu ni cí pio, 
con for me as lis tas re ce bi das, os mem bros efe ti vos do go ver no mu ni ci pal e
seus ime di a tos em vo tos, em nú me ro igual, a se re u ni rem, no pra zo de 10
dias, às 11 ho ras da ma nhã no edi fí cio do go ver no mu ni ci pal, a fim de se
pro ce der à or ga ni za ção da co mis são de alis ta men to. 

§ 1º Nos mu ni cí pi os onde hou ver mais de um juiz de di re i to, a
con vo ca ção e pre si dên cia da co mis são de alis ta men to com pe ti rá ao juiz que 
for de sig na do pelo pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do es ta do. 

§ 2º Nos mu ni cí pi os que não fo rem sede de co mar ca, fará essa
con vo ca ção e pre si di rá a co mis são de alis ta men to a au to ri da de ju di ciá ria
es ta du al de mais ele va da ca te go ria. 

§ 3º Nos mu ni cí pi os em que não hou ver au to ri da de ju di ciá ria
es ta du al, con vo ca rá e pre si di rá a co mis são de alis ta men to o aju dan te do
pro cu ra dor da Re pú bli ca. 

§ 4º No Dis tri to Fe de ral fará a con vo ca ção e pre si di rá a re fe ri da
co mis são o pre si den te do Tri bu nal Ci vil e Cri mi nal. 

§ 5º Nos es ta dos onde hou ver mem bros do go ver no mu ni ci pal
ele i tos por todo o mu ni cí pio e ou tros ele i tos por dis tri tos, a clas si fi ca ção
des tes e dos ime di a tos será fe i ta in dis tin ta men te en tre uns e ou tros, ten do-se
em vis ta so men te o nú me ro de vo tos que cada um ti ver ob ti do. 

Art. 9º A co mis são de alis ta men to com por-se-á, na sede da co mar ca,
do juiz de di re i to ou do seu subs ti tu to le gal em exer cí cio; nos mu ni cí pi os
que não fo rem sede de co mar ca, da au to ri da de ju di ciá ria es ta du al de mais
ele va da ca te go ria, e onde não hou ver au to ri da de ju di ciá ria es ta du al, do aju -
dan te do pro cu ra dor da Re pú bli ca, como pre si den te, só com voto de qua li -
da de; dos qua tro ma i o res con tri bu in tes do mi ci li a dos no mu ni cí pio, que se jam
ci da dãos bra si le i ros e sa i bam ler e es cre ver, sen do dois do im pos to pre di al
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e dois dos im pos tos so bre pro pri e da de ru ral, qual quer que seja a sua de no -
mi na ção, e de três ci da dãos ele i tos pe los mem bros efe ti vos do go ver no mu -
ni ci pal e seus ime di a tos em vo tos, em nú me ro igual. 

Nas ca pi ta is e onde não hou ver con tri bu in tes de im pos tos so bre
pro pri e da de ru ral, ser vi rão os dois ma i o res con tri bu in tes do im pos to de
in dús tri as e pro fis sões (es ta be le ci men tos co mer ci a is) e ou tros tan tos do
im pos to pre di al ur ba no. 

§ 1º Re u ni dos, no dia, lu gar e hora de sig na dos, os ci da dãos de
que tra ta este ar ti go, sob a pre si dên cia da au to ri da de ju di ciá ria com pe ten te, 
os mem bros do go ver no mu ni ci pal que com pa re ce rem e seus ime di a tos em
vo tos ele ge rão três mem bros efe ti vos e ou tros tan tos su plen tes para a co mis -
são de alis ta men to, vo tan do cada um em dois no mes. 

Se rão de cla ra dos mem bros efe ti vos os 1º, 3º e 5º mais vo ta dos, e
su plen tes os 2º, 4º e 6º. 

§ 2º Na mes ma oca sião o pre si den te apre sen ta rá as lis tas re me ti das
pe los co le to res ou agen tes fis ca is e pro cla ma rá os no mes dos ma i o res
con tri bu in tes que te rão de ser vir, quer como mem bros efe ti vos da co mis -
são, quer como su plen tes. 

Aos mem bros efe ti vos subs ti tu i rão os su plen tes e a es tes os que
se se gui rem na or dem da con tri bu i ção. 

No caso de igual da de de con di ções en tre os con tri bu in tes (§ 3º
do Art. 5º), o pre si den te sor te a rá, den tre os mes mos, os que te rão de ser vir
na mes ma co mis são. 

Art. 10. Fin da a re u nião, será la vra da no li vro com pe ten te a res pec -
ti va ata, es cri ta por um dos es cri vães do ju di ci al, de sig na do pelo pre si den te
da co mis são, e por to dos as si na da. 

Art. 11. Orga ni za da por essa for ma a co mis são de alis ta men to, os 
no mes dos ci da dãos es co lhi dos para com pô-la se rão ime di a ta men te pu bli -
ca dos pela im pren sa e, na fal ta des ta, por edi tal afi xa do à por ta do edi fí cio
mu ni ci pal. 

Art. 12. Cin co dias de po is co me ça rão as co mis sões de alis ta men to
os seus tra ba lhos. 

A au to ri da de que ti ver pre si di do à or ga ni za ção de las man da rá
tor nar pú bli cos o dia, lu gar e hora das re u niões, e con vi da rá por ofí cio os
res pec ti vos mem bros. 

Pa rá gra fo úni co. A fal ta des sa pu bli ca ção, po rém, não im pe di rá
que as co mis sões se re u nam e pro ce dam ao alis ta men to de con for mi da de
com esta lei. 

Art. 13. As co mis sões de alis ta men to re u nir-se-ão às se gun das,
ter ças, quin tas e sex tas-fe i ras, das 10 ho ras da ma nhã às 3 da tar de, du ran te
60 dias, con ta dos do da ins ta la ção; só po de rão fun ci o nar com a pre sen ça da
ma i o ria de seus mem bros. 
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Nas ca pi ta is, as co mis sões fun ci o na rão du ran te 90 dias, às se gun das, 
quar tas, sex tas e sá ba dos, das 11 ho ras da ma nhã às qua tro da tar de. 

Nos úl ti mos 10 dias fun ci o na rão di a ri a men te, quer nas ca pi ta is,
quer nos ou tros mu ni cí pi os, po den do, quan do for pre ci so, pror ro gar os
tra ba lhos até às seis ho ras da tar de. 

Art. 14. O lo cal de sig na do nes ta lei para os tra ba lhos da co mis são
de alis ta men to só po de rá ser mu da do, por mo ti vo de for ça ma i or de vi da -
men te com pro va do, fe i tas as de vi das no ti fi ca ções. 

Art. 15. O mes mo es cri vão que ti ver la vra do a ata de que tra ta o
Art.10 fará o lan ça men to das atas dos tra ba lhos da co mis são, con ser van do
sob sua guar da to dos os pa péis e li vros. 

Art. 16. Não só as atas, como o alis ta men to, se rão lan ça dos nos
li vros es pe ci a is de que tra ta o § 1º do Art. 4º. 

Art. 17. O ci da dão que qui ser alis tar-se apre sen ta rá, pes so al men te, 
à co mis são, re que ri men to por ele es cri to, da ta do e as si na do, re co nhe ci da a
fir ma por ta be lião do lu gar, e do qual cons te, além do nome, ida de, pro fis são,
es ta do e fi li a ção do alis tan do, a afir ma ção de sua re si dên cia no mu ni cí pio
por mais de dois me ses, de que sabe ler e es cre ver, e de que é ma i or de 21
anos. 

Art. 18. As pro vas se rão da das: 
§ 1º A de ida de, por meio de cer ti dão com pe ten te, ou por qual quer

do cu men to que pro ve a ma i o ri da de ci vil. 
§ 2º A de sa ber ler e es cre ver, es cre ven do o alis tan do, pe ran te a

co mis são e no ato de apre sen tar o seu re que ri men to, em li vro es pe ci al, seu
nome, es ta do, fi li a ção, ida de, pro fis são e re si dên cia. 

§ 3º A de re si dên cia, por ates ta do de qual quer au to ri da de ju di -
ciá ria ou po li ci al do res pec ti vo mu ni cí pio, e, no caso de re cu sa, por de cla ra ção
de três ci da dãos co mer ci an tes ou pro pri e tá ri os, re si den tes no mu ni cí pio. 

Para que se con si de re o ci da dão do mi ci li a do no mu ni cí pio é
ne ces sá rio que nele re si da, pelo me nos, du ran te os dois me ses ime di a ta -
men te an te ri o res ao dia do alis ta men to. 

Art. 19. A co mis são não po de rá, sob pre tex to al gum, re cu sar o ci da -
dão alis tá vel, re si den te no mu ni cí pio, que se apre sen tar como re pre sen tan te 
de qual quer agre mi a ção po lí ti ca, re que ren do ser ad mi ti do como fis cal dos
tra ba lhos. 

Art. 20. As pe ti ções ou do cu men tos não po de rão ser res ti tu í dos
aos alis tan dos. Ser-lhes-ão, po rém, da das qua is quer cer ti dões que re que re rem. 

Art. 21. O es cri vão que fun ci o nar pe ran te a co mis são dará re ci bo
dos do cu men tos que lhe fo rem en tre gues, quan do a par te o exi gir. 
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Art. 22. A co mis são não po de rá alis tar por ini ci a ti va pró pria, por 
in di ca ção de au to ri da de ou me di an te pro cu ra ção, ain da mes mo que o alis tan do 
te nha no to ri a men te as qua li da des de ele i tor. 

Art. 23. Em cada re que ri men to de alis ta men to não po de rá fi gu rar
mais de um ci da dão. 

Art. 24. As atas dos tra ba lhos da co mis são se rão lan ça das no li vro
pró prio, e ne las se fará men ção não só da fal ta do com pa re ci men to de qual quer
de seus mem bros e das cor res pon den tes subs ti tu i ções, como tam bém da
in clu são e não in clu são dos ele i to res, das de li be ra ções to ma das so bre cada
caso, com a de cla ra ção dos vo tos di ver gen tes, e dos pro tes tos e re cla ma ções 
que fo rem apre sen ta dos pe los in te res sa dos, ou pe los fis ca is. 

Art. 25. No úl ti mo dia do pra zo do alis ta men to a ata con clu i rá
pela de cla ra ção do en cer ra men to dos tra ba lhos. 

§ 1º Em se gui da, con fe ri do o alis ta men to com os do cu men tos
que lhe ser vi ram de base, será lan ça do no li vro pró prio, as si na do pela
co mis são e au ten ti ca do pelo es cri vão que ti ver ser vi do pe ran te a mes ma
co mis são, la vran do-se a ata fi nal, na qual se men ci o na rão o nú me ro to tal e
os no mes dos ci da dãos in clu í dos e os dos não in clu í dos. Essa ata será, como 
as par ci a is, as si na da pela co mis são e pe los fis ca is. 

§ 2º Dela fará a co mis são ti rar uma có pia, que, den tro de oito
dias, con ta dos do en cer ra men to dos tra ba lhos, será pu bli ca da por edi tal,
re pro du zi do na im pren sa, onde for pos sí vel, e no qual con vi da rá os in te res -
sa dos a apre sen tar os seus re cur sos à jun ta com pe ten te, den tro do pra zo de
15 dias. 

§ 3º A pu bli ca ção será re pe ti da cin co ve zes, em dias al ter na dos,
quan do for fe i ta pela im pren sa, ou se gui da men te até à ter mi na ção do pra zo,
se for sim ples men te por afi xa ção de edi tal. 

Art. 26. Ter mi na do o alis ta men to, a mes ma co mis são que o ti ver
or ga ni za do fará a di vi são do mu ni cí pio em se ções, e, nu me ra das es tas, se rão
logo de sig na dos os edi fí ci os em que se terá de pro ce der às ele i ções. 

§ 1º A di vi são do mu ni cí pio em se ções obe de ce rá ao nú me ro de
ele i to res alis ta dos, não po den do ne nhu ma de las ex ce der de 250 ele i to res,
nem con ter me nos de 150 ele i to res. 

Em ne nhum mu ni cí pio ha ve rá me nos de duas se ções ele i to ra is,
qual quer que seja o nú me ro de ele i to res. 

§ 2º Os edi fí ci os em que ti ve rem de fun ci o nar as me sas ele i to ra is
não po de rão, sob pena de nu li da de do pro ces so, ser si tu a dos fora do pe rí -
me tro da sede do mu ni cí pio, ou de cada uma de suas sub di vi sões ju di ciá ri as
cri a das pe las Cons ti tu i ções es ta du a is. 

§ 3º Se rão de sig na dos para o pro ces so ele i to ral os edi fí ci os pú bli cos 
e, só na fal ta des tes, po de rão ser es co lhi dos os edi fí ci os par ti cu la res, fi can do 
es tes equi pa ra dos àque les para to dos os efe i tos de di re i to. 
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§ 4º A de sig na ção dos edi fí ci os, uma vez fe i ta, não po de rá ser al te -
ra da du ran te a le gis la tu ra, sal vo o caso de for ça ma i or, com pro va da por
vi tó ria, de ven do en tão a nova de sig na ção acon te cer de 15 dias, pelo me nos,
ao da ele i ção.

Art. 27. A au to ri da de que hou ver pre si di do ao alis ta men to re me -
te rá aos três su plen tes do subs ti tu to do juiz se ci o nal a lis ta dos mem bros
efe ti vos e su plen tes da co mis são de alis ta men to, para a con vo ca ção de que
tra ta o Art. 62, bem as sim có pia da ata ou atas re fe ren tes “à di vi são do
mu ni cí pio em se ções” e “ à de sig na ção dos edi fí ci os em que se terá de pro ce -
der“ as ele i ções, para a or ga ni za ção das res pec ti vas me sas.

Pa rá gra fo úni co. Qu al quer ci da dão po de rá re que rer cer ti dões
des sas lis tas e atas, não lhe po den do ser re cu sa das sob pre tex to al gum.

Art. 28. Os pre si den tes das co mis sões de alis ta men to fa rão ex tra ir,
com an te ce dên cia, có pi as au tên ti cas do alis ta men to, por se ções, se gun do as
di vi sões fe i tas, e as re me te rão de for ma a se rem en tre gues, na vés pe ra do
dia de si gna do para a ele i ção, aos pre si den tes das me sas ele i to ra is, que da rão
re ci bo da en tre ga.

Art. 29. Qu al quer ele i tor po de rá re qui si tar do es cri vão có pia do
alistamento da res pec ti va se ção, e o dito ser ven tuá rio sa tis fa rá ime di a ta -
men te a re qui si ção, po den do cobrar por esse tra ba lho emo lu men tos na ra -
zão de me ta de do que estiver es ta be le ci do no re gi men to de cus tas para as
cer ti dões em ge ral.

Art. 30. Os pre si den tes das co mis sões de alis ta men to são res pon -
sá ve is pe los li vros de alis ta men to e atas, as sim como pe las subs ti tu i ções ou
al te ra ções dos no mes dos ci da dãos ne les alis ta dos.

CAPÍTULO III

Dos Re cur sos

Art. 31. Ha ve rá na ca pi tal dos es ta dos uma jun ta para co nhe cer
dos re cur sos.

Art. 32. Os re cur so se rão in ter pos tos:
a) no caso de alis ta men to in de vi do, por qual quer ci da dão do

mu ni cí pio;
b) no caso de não in clu são no alis ta men to, so men te pelo pró prio

pre ju di ca do.
Pa rá gra fo Úni co. O re cur so de alis ta men to in de vi do só po de rá

re fe rir-se a um ci da dão, não fi can do pre ju di ca do pela in ter posição de ou tro
so bre o mes mo in di ví duo.

Art. 33. Esses re cur so não te rão efe i to sus pen si vo e se rão apre -
sen ta dos ao pre si den te da co mis são re cor ri da, ou o qual dará re ci bo, e os
in for ma rá no pra zo de 10 dias , con tan do da data do re ce bi men to de les,
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de po is do que os res ti tu i rá aos re cor ren tes, se o exi gi rem, ou en vi a rá ao
pre si den te da jun ta de re cur sos, pelo Cor re io e sob re gis tro, de ven do cons tar, 
ex pres sa men te, não só do res pec ti vo in vó lu cro, como de co nhe ci men to do
Cor re io, a de cla ra ção do re cur so ele i to ral e, na hi pó te se da le tra a do ar ti go
an te ri or, por quem in ter pos to ao a fa vor de quem.

§ 1º Se o pre si den te da co mis são de alis ta men to re cu sar re ce ber
qual quer re cur so, ou não o res ti tu ir à par te, que o exi gir, ou não o en ca mi nhar
den tro do res pec ti vo pra zo, in cor re rá na mul ta de 500$, além da res pon sa -
bi li da de cri mi nal, e po de rão os in te res sa dos re no var os re cur sos pe ran te a
jun ta res pec ti va.

§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re rá o re cor ren te, no caso de ale ga ção
fal sa, bem as sim o agen te do Cor re io que fi zer de sa pa re cer os pa péis do
re cur so, ou de mo rar a sua re mes sa.

Art. 34. A jun ta de re cur sos se com po rá do juiz sec ci o nal, como seu
pre si den te, do seu subs ti tu to, e do pro cu ra dor-geral do Esta do, ou do Dis tri to
Fe de ral na Ca pi tal da Re pú bli ca, onde fun ci o na rão o juiz sec ci o nal mais an ti go 
e seu subs ti tu to.

I – A jun ta re u nir-se-á na ca pi tal dos es ta dos e no Dis tri to Fe de -
ral, no edi fí cio do go ver no mu ni ci pal, 30 dias de po is do pra zo fi xa do na 1ª
par te do Art. 13, em que de ve rá ser en cer ra do o alis ta men to, e tra ba lha rá o
tem po ne ces sá rio para a de ci são de to dos os re cur sos.

II – Ao juiz sec ci o nal cum pre fa zer to das as co mu ni ca ções ou
re qui si ções, dar as ne ces sá ri as pro vi dên ci as para a com po si ção e ins ta la ção
da jun ta, anun ci an do , com an te ce dên cia, o dia e a hora em que a mes ma
jun ta de ve rá ce le brar suas re u niões or di ná ri as, as sim como as ex tra or di ná ri as
que for pre ci so con vo car.

§ 1º No dia aci ma de sig na do, re u ni da a jun ta, o pre si den te fará
or ga ni zar uma re la ção, por mu ni cí pi os, dos re cur so re ce bi dos, e dará co me ço
aos tra ba lhos. A ma té ria de cada um dos re cur so re ce bi dos será ex pos ta
pelo pre si den te, ou pelo mem bro da jun ta que ele de sig nar, e esta, por ma i o ria 
de vo tos e sem adi a men to por mais de 24 ho ras, pro fe ri rá sua de ci são: pena
de res pon sa bi li da de cri mi nal con tra o cul pa do na de mo ra da de ci são do
re cur so.

§ 2º Os re cur sos que fo rem re ce bi dos de po is de ins ta la da a jun ta
se rão igual men te re la ci o na dos e te rão a mes ma mar cha.

§ 3º a jun ta dará pre fe rên cia aos re cur sos dos mu ni cí pi os mais
dis tan tes.

§ 4º De ci di do o re cur so, o pre si den te fará ime di a ta men te as ne ces -
sá ri as co mu ni ca ções aos pre si den tes das co mis sões de alis ta men to, e pu bli ca rá 
pela im pren sa as de ci sões da jun ta, para co nhe ci men to dos in te res sa dos.

§ 5º Ne ga do pro vi men to ao re cur so, se rão en tre gues à par te que
o re que rer, me di an te re ci bo, os do cu men tos com que o ti ver ins tru í do.
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Art. 35. Re ce bi das pelo pre si den te das co mis sões do alis ta men to
as co mu ni ca ções de que tra ta o §4º do ar ti go an te ce den te, fa rão eles ime di a -
ta men te pro ce der às de vi das cor re ções, em ter mo es pe ci al, no li vro em que
foi lan ça do o alis ta men to, dan do dis to tam bém ciên cia aos in te res sa dos, por 
edi tal, que será re pro du zi do na im pren sa, onde a hou ver.

Pa rá gra fo Úni co. Fe i tas as cor re ções, ex tra ir-se-ão três có pi as d alis -
ta men to, as qua is, de vi da men te au ten ti ca das, se rão re me ti das: uma à Se cre -
ta ria da Câ ma ra dos De pu ta dos, ou tra à Se cre ta ria do Se na do, e a ter ce i ra
ao Juiz Se ci o nal nos Esta dos, ou ao Mi nis tro do Inte ri or no Dis tri to Fe de ral.

Art. 36. Den tro de 30 dias após a pu bli ca ção do alis ta men to, na
for ma do Art. 25, § 2º, é per mi ti do a qual quer ci da dão re cor rer de todo o
alis ta men to para a jun ta de re cur sos, por inob ser vân cia dos pre ce i tos le ga is
re la ti vos á or ga ni za ção das co mis sões res pec ti vas. Esses re cur so não terá
efe i to sus pen si vo e será in ter pos to pe ran te o pre si den te da co mis são de
alis ta men to, que dará re ci bo da en tre ga, men ci o nan do a data do re ce bi men -
to, e o en ca mi nha rá no pra zo de 10 dias, de vi da men te in for ma do, à jun ta
de re cur so, pela for ma es ta be le ci da no Art. 33, e dos as pe nas es pe ci fi ca das
no § 1º do ci ta do ar ti go, ve ri fi ca dos os ca sos ali pre vis tos.

Art. 37. Da de ci são da jun ta, anu lan do ou não o alis ta men to, ha ve rá
para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re cur so vo lun tá rio, que de ve rá ser in ter -
pos tos den tro do pra zo de 15 dias, con tan do da pu bli ca ção da mes ma sen -
ten ça.

Art. 38. Ser vi rá de se cre tá rio da jun ta de re cur so um dos es cri vães
do ju í zo se ci o nal, fi can do soba sua guar da to dos os pa péis e do cu men tos
re fe ren tes aos mes mos.

CAPÍTULO IV

Da Re vi são do Alis ta men to

Art. 39. O alis ta men to pre ce di do de acor do com esta lei é per ma -
nen te.

Art. 40. No dia 10 de ja ne i ro de cada ano re u nir-se-ão as co mis sões
de alis ta men to, ob ser va das as for ma li da des pres cri tas no ca pí tu lo II des ta
lei, afim de pro ce de rem à re vi são do alis ta men to so men te para os se guin tes
fins:

I – eli mi nar os ele i to res que hou ve rem fa le ci do, me di an te cer ti dão
de óbi to de au to ri da de com pe ten te; os que hou ve rem mu da do de re si dên cia
para fora do mu ni cí pio, sen do a re que ri men to do pró prio ele i tor, ou em
face de do cu men to que pro ve ter ele ace i ta do em pre go ou exer cer, em ou tro 
mu ni cí pio, fun ção que de ter mi ne obri ga to ri a men te a sua re si dên cia ali, e os 
que hou ve rem per di do a ca pa ci da de ci vil, ou a po lí ti ca, nos ter mos do Art. 71
da Cons ti tu i ção.
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II – alis tar os ci da dão que re que re rem e pro va rem, na for ma
es ta be le ci da por esta lei, achar-se em con di ções de se alis ta dos.

Art. 41. Na re vi são dos alis ta men tos, as res pec ti vas co mis sões se rão 
pre si di das pela au to ri da de de que tra ta o Art. 9º e com por-se-ão de qua tro
con tri bu in tes da re ce i ta pú bli ca, sen do dois do im pos to pre di al, sor te a dos
den tre os quin ze ma i o res con tri bu in tes da clas se, e dois dos im pos tos so bre
pro pri e da des ru ra is, ou, na fal ta des tes, dos de in dus tri as e pro fis sões (Art. 9º,
úl ti ma par te), igual men te sor te a dos den tre os quin ze ma i o res con tri bu in tes
da res pec ti va clas se, e de três ci da dãos ele i tos, por voto uni no mi nal, pe los
mem bros do go ver no mu ni ci pal e seus ime di a tos em vo tos, em nú me ro
igual.

§ 1º As lis tas de tais con tri bu in tes se rão ex tra í das dos li vros de
lan ça men to dos re fe ri dos im pos tos pa gos no úl ti mo exer cí cio fi nan ce i ro
de fi ni ti va men te en ce ra do, ob ser va das as for ma li da de pres cri tas para o
pri me i ro alis ta men to.

§ 2º Essas co mis sões fun ci o na rão du ran te 30 dias, às se gun das,
quin tas e sá ba dos, do meio dia às três ho ras da tar de.

Art. 42. Ter mi na da a re vi são do alis ta men to, os ele i to res nele
in clu í dos se rão pelo pre si den te da co mis são dis tri bu í dos pe las se ções do
res pec ti vo mu ni cí pio, po den do, nes se caso, ser ex ce di do o nú me ro de 250
ele i to res, até que, fin da a le gis la tu ra, se pro ce da a nova di vi são das se ções.

Art. 43. Qu in ze dias an tes do fi xa do para a ins ta la ção dos tra ba -
lhos da re vi são, a au to ri da de ju di ciá ria a quem com pe tir a pre si dên cia dos 
co mis sões aci ma de sig na das fará pu bli car edi ta, que será re pro du zi do
pela im pren sa, onde a hou ver, anun ci a do que se vai pro ce der à re vi são do 
alis ta men to.

Pa rá gra fo úni co. Qu an do a re fe ri da au to ri da de até oito dias an tes
não ti ver pu bli ca do aque le edi tal, qual quer dos mem bros da co mis são de
alis ta men to de ve rá fazê-lo; po den do, en tre tan to, os ci da dãos que se acha rem
nas con di ções le ga is apre sen tar-se pe ran te a co mis são des de o dia mar ca do
para o iní cio dos tra ba lhos.

Art. 44. Da re vi são do alis ta men to fe i ta pe las co mis sões res pec ti vas, 
ha ve rá re cur so para a res pec ti va jun ta, ca ben do in ten tá-lo:

I – no caso de alis ta men to in de vi do, a qual quer ele i tor;
II – no de não-alis ta men to, ao pre ju di ca do;
III – no de eli mi na ção, ao eli mi na do;
IV – no de não-eli mi na ção, a qual quer ele i tor do mu ni cí pio.
Pa rá gra fo Úni co. Este do cu men to só terá efe i to sus pen si vo no

caso de nº III.
Art. 45. Os li vros ne ces sá ri os aos tra ba lhos de re vi são do alis ta -

men to se rão for ne ci dos, como os de alis ta men to, pela jun ta de re cur sos;
com a ne ces sá ria an te ce dên cia, ela os re qui si ta rá às de le ga ci as fis ca is, nos
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es ta dos, e à Se cre ta ria do Inte ri or, no Dis tri to Fe de ral, o os re me te rá, de vi -
da men te ru bri ca dos, aos pre si den tes das co mis sões de alis ta men to.

Art. 46. Ter mi na dos os tra ba lhos, a co mis são fará lan çar no li vro
pró prio o alis ta men to e, de po is de de ci di dos os re cur so, fe i tas no mes mo li vro
as de vi das al te ra ções, ex tra ir-se-ão três có pi as, que, con fe ri das e con cer ta das,
se rão en vi a das às se cre ta ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do e ao
ju í zo sec ci o nal, nos es ta dos, ou ao mi nis tro do Inte ri or, no Dis tri to Fe de ral.

Art. 47. Trin ta dias de po is de ul ti ma dos os tra ba lhos da re vi são
do alis ta men to, a jun ta de re cur sos se re u ni rá para co nhe cer dos re cur sos,
que de ve rão ser in ter pos tos pela for ma pres cri ta no ca pí tu lo III.

CAPÍTULO V

Dos Tí tu los dos Ele i to res

Art. 48. Os tí tu los de ele i to res de ve rão con ter, além do ano do
alis ta men to, a in di ca ção do mu ni cí pio, o nome, pro fis são, es ta do, fi li a ção,
ida de e o nú me ro de or dem do ele i tor no alis ta men to ge ral do mu ni cí pio.

Art. 49. Os li vros de ta lões, im pres sos e ca rim ba dos de acor do
com o mo de lo que for ado ta do em re gu la men to, se rão for ne ci dos ás jun tas
de re cur sos, com má xi ma bre vi da de e me di an te re ci bo dos pre si den tes, nos
Esta dos pe las de le ga ci as fis ca is e no Dis tri to Fe de ral pe las Se cre ta ri as do
Inte ri or.

§ 1º Re ce bi dos os li vros de ta lões, os pre si den tes das jun tas
ru bri ca rão, sem de mo ra, to dos os tí tu los, po den do usar da ru bri ca da chan -
ce la. Em se gui da os re me te rão, in de pen den te men te de re qui si ção, aos pre si -
den tes das co mis sões de alis ta men to, pelo Cor re io e sob re gis tro, in cor ren -
do em res pon sa bi li da de se de i xa rem fazê-lo em tem po.

§ 2º A re mes sa será fe i ta na or dem da dis tân cia dos mu ni cí pi os.
§ 3º Os pre si den tes das co mis sões de alis ta men to de cla ra rão no

ver so do re ci bo do Cor re io o nú me ro de li vros e a data em que an tes lhe fo rem 
en tre gues.

Art. 50. Não sen do re ce bi dos em tem po pe los re si den tes das
co mis sões de alis ta men to os li vros de ta lões, eles os re cla ma rão pelo te lé -
gra fo, onde o hou ver, ou me di an te re gis tro pos tal, à jun ta de re cur sos, e na
mes ma oca sião e do mes mo modo re pre sen ta rão ao mi nis tro do Inte ri or,
para que pro vi den cie. Se até quin ze dias an tes do fi xa do para ele i ção, a fal ta 
não ti ver sido sa na da, o pre si den te da co mis são de alis ta men to po de rá, a
par tir des ta data, ex pe dir tí tu los pro vi só ri os, im pres sos ou ma nus cri tos.

Esses tí tu los ser vi rão ex clu si va men te para a ele i ção a que se ti ver 
de pro ce der, e, re ti dos pe las me sas ele i to ra is, se rão re me ti dos ao po der
ve ri fi ca dor, jun ta men te com as au tên ti cas da ele i ção.

Art. 51. No dia se guin te ao do re ce bi men to dos li vros de ta lões, o 
pre si den te da co mis são de alis ta men to fará pu bli car edi tal, quer será re pro -
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du zi do na im pren sa, onde a hou ver, con vi dan do os ele i to res a vi rem re ce ber
os seus tí tu los.

§ 1º Du ran te 30 dias o mes mo pre si den te per ma ne ce rá no edi fí cio
do go ver no mu ni ci pal, do meio-dia às três ho ras da tar de, para aten der aos
ele i to res que pes so al men te vi e rem so li ci tar os seus tí tu los. Os tí tu los lhes
se rão en tre gues de po is de as si na dos pelo pre si den te  e pelo pró prio ele i tor,
pas san do este re ci bo em li vro es pe ci al, for ne ci do nos es ta dos pe las de le ga -
ci as fis ca is e no Dis tri to Fe de ral pela Se cre ta ria do Inte ri or. É per mi ti da a
en tre ga me di an te pro cu ra ção, fe i ta e as si na da pelo ele i tor a quem per ten cer,
re co nhe ci dos a le tra e fir ma por ta be lião do lu gar. 

§ 2º Mes mo de po is de de cor ri do aque le pra zo, en tre ga do tí tu lo
em caso al gum po de rá ser re cu sa da ou de mo ra da, sob pena de res pon sa bi -
li da de cri mi nal.

Art. 52. So men te por meio de re que ri men to es cri to, as si na do e
pes so al men te en tre gue pelo pró prio ele i tor ao pre si den te da co mis são,
ser-lhe-á ex pe di do se gun do tí tu lo, no caso de erro ou ex tra vio do pri me i ro.
Este tí tu lo terá a de cla ra ção de “se gun da via”.

Pa rá gra fo Úni co. O tí tu lo er ra do será ar qui va do.
Art. 53. O uso de um tí tu lo fal so ou alhe io será pu ni do com a

mul ta de 5000$ a 1:000$, além da san ção pe nal em que in cor rer o de lin qüen te.

CAPÍTULO VI

Das Ele i ções

Art. 54. A ele i ção or di ná ria para os car gos de de pu ta dos e se na -
do res se fará em toda a Re pú bli ca, no dia 30 de ja ne i ro, fin da a an te ri or
le gis la tu ra, me di an te su frá gio di re to dos ele i to res alis ta dos na con for mi da de
des ta lei.

Art. 55. A ele i ção de Se na dor será fe i ta por es ta do, vo tan do o ele i tor
em um só nome, para subs ti tu ir o se na dor cujo man da to hou ver ter mi na do.

Pa rá gra fo Úni co. Se hou ver mais de uma vaga a pre en cher na
mes ma oca sião, vo ta rá o ele i tor em cé du la se pa ra da para cada uma de las.

Art. 56. A ele i ção or di ná ria para pre si den te e vice-pre si den te da
Re pú bli ca será fe i ta no dia 1º de mar ço do úl ti mo ano do pe río do pre si den ci al, 
por su frá gio di re to da na ção e ma i o ria ab so lu ta de vo tos, vo tan do o ele i tor
em dois no mes, es cri tos em cé du las dis tin tas, sen do uma para pre si den te e
ou tra para vice-pre si den te.

Pa rá gra fo úni co. No caso de vaga da pre si dên cia ou vice-pre si -
dên cia, não ha ven do de cor ri do dois anos do pe río do pre si den ci al, a ele i ção
para pre en chi men to da vaga se efe tu a rá den tro em três me ses de po is de
aber ta.
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Art. 57. A ele i ção será por es cru tí nio se cre to, mas é per mi ti do ao
ele i tor vo tar a des co ber to.

Pa rá gra fo úni co. O voto des co ber to será dado apre sen ta do o le i tor
duas cé du las, que as si na rá pe ran te a mesa ele i to ral, uma das qua is será
de po si ta da na urna e a ou tra fi ca rá em sua po der, de po is de da ta das am bas
pe los me sá ri os.

Art. 58. Para ele i ção de de pu ta dos, os es ta do da União se rão
di vi di dos em dis tri tos ele i to ra is de cin co de pu ta dos, equi pa ran do-se aos
es ta dos para tal fim o Dis tri to Fe de ral.

Nes sa di vi são se aten de rá à po pu la ção dos es ta dos e do Dis tri to
Fe de ral, de modo que cada dis tri to te nha, quan to pos sí vel, po pu la ção igual, 
res pe i tan do-se a con ti gui da de do ter ri tó rio e in te gri da de dos mu ni cí pi os.

§ 1º Os es ta dos, que de ram sete de pu ta dos ou me nos, cons ti tu i rão
um só dis tri to ele i to ral.

§ 2º Qu an do o nú me ro de De pu ta dos não for per fe i ta men te di vi -
sí vel por cin co, para a for ma ção dos dis tri tos, jun tar-se-á a fra ção, quan do
de um, ao dis tri to da ca pi tal do es ta do e sen do de dois, ao pri me i ro e ao
se gun do dis tri tos, cada um dos quis ele ge rá seis de pu ta dos.

§ 3º Cada ele i tor vo ta rá em três no mes nos es ta dos cuja re pre sen -
ta ção cons tar ape nas de qua tro de pu ta dos; em qua tro no mes nos dis tri tos
de cin co; em cin co nos de seis; e em seis nos dis tri tos de sete de pu ta dos.

Art. 59. Na ele i ção ge ral da Câ ma ra, ou quan do o nú me ro de va gas 
a pre en cher no dis tri to for de cin co ou mais de pu ta dos, o ele i tor po de rá
acu mu lar to dos os seus vo tos ou par te de les em um só can di da to, es cre ven do
o nome do mes mo can di da to tan tas ve zes quan tos fo rem os vo tos que lhe
qui se rem dar.

§ 1º No caso do ele i tor es cre ver em uma cé du la um nome úni co,
só um voto será con ta do ao nome es cri to.

§ 2º Se a cé du la con ti ver ma i or nú me ro de vo tos do que aque les
de que o ele i tor pode dis por, se rão apu ra dos so men te, na or dem da co lo ca ção, 
os no mes pre ce den tes es cri tos, até se com ple tar o nú me ro le gal, des pre zan do-se 
os ex ce den tes.

CAPÍTULO VII

Do Pro ces so Ele i to ral

Art. 60. A ele i ção se fará por se ções de mu ni cí pio (Art. 26), pe ran te
me sas en car re ga das do re ce bi men to das cé du las e mais tra ba lhos do pro ces so
ele i to ral.

Art. 61. As me sas se rão or ga ni za das por uma jun ta com pos ta do
1º su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal, como pre si den te, sem voto, do
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aju dan te do pro cu ra dor da Re pú bli ca, tam bém sem voto, dos mem bros
efe ti vos da co mis são de alis ta men to e dos seus res pec ti vos su plen tes.

§ 1º No Dis tri to Fe de ral fun ci o na rá o 1º pro cu ra dor se ci o nal e na
ca pi tal dos es ta dos o pro cu ra dor da Re pú bli ca.

§ 2º o 1º su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal será subs ti tu í do,
em suas fal tas e im pe di men tos, pe los ou tros su plen tes, na res pec ti va
or dem.

§ 3º Fun ci o na rá como se cre tá rio da jun ta o aju dan te do pro cu ra dor
se ci o nal, o qual la vra rá atas em li vro pró prio, que fi ca rá sob sua guar da.

Art. 62. No dia 20 de De zem bro do úl ti mo ano de cada le gis la tu ra, 
o 1º su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal con vi da rá, por ofí cio e por edi tal,
os mem bros da jun ta de que tra tar o ar ti go an te ri or a se re u ni rem, no dia 30 
do mes mo mês, no edi fí cio do go ver no mu ni ci pal, ao meio-dia, para a or ga -
ni za ção da me sas ele i to ra is.

§ 1º Se o 1º su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal até o dia 25 de
de zem bro não ti ver con vo ca do a re fe ri da jun ta, será fe i ta a con vo ca ção pe los
seus subs ti tu tos, pelo aju dan te do pro cu ra dor se ci o nal ou por qual quer dos
mem bros da jun ta.

§ 2º Em todo caso, a jun ta re u nir-se-á no dia fi xa do para or ga ni -
za ção das me sas, e, na fal ta do 1º su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal e
de seus ime di a tos, ele ge rá, à plu ra li da de, vo tos, o pre si den te de en tre os
seus mem bros.

§ 3º A jun ta fun ci o na rá no dia, lu gar e hora de sig na dos, com os
mem bros que com pa re cer, não sen do per mi ti da a subs ti tu i ção dos que fal ta rem, 
hou ve rem fa le ci do ou mu da do de re si dên cia.

Art. 63. Cada mesa com por-se-á de cin co mem bros efe ti vos,
ha ven do igual nú me ro de su plen tes, que te rão de subs ti tu ir àque les em
suas fal tas, se gun do a or dem da co lo ca ção.

Pa rá gra fo úni co. Estas me sas se rão cons ti tu í das pela for ma pres -
cri ta nos ar ti gos se guin tes.

Art. 64. Re u ni da a jun ta no dia, lu gar e hora de sig na dos no Art. 62,
é per mi ti do a cada gru po de 30 ele i to res o mais, da mes ma se ção ele i to ral,
apre sen tar no mes para me sá ri os da se ção a que per ten ce rem.

§ 1º Essa apre sen ta ção será fe i ta por ofí cio di ri gi do à jun ta e as si -
na do por 30 ele i to res, pelo me nos, re co nhe ci das as fir mas por ta be lião
pú bli co, e ins tru í do com as cer ti dões que pro vem se rem ele i to res da res pec -
ti va se ção, não po den do a apre sen ta ção re ca ir em ci da dão que não seja ele i tor
no mu ni cí pio, nem con ter cada ofí cio mais de uma apre sen ta ção.

O ta be lião que se re cu sar a re co nhe cer as fir mas para o dis pos to
nes te ar ti go in cor re rá em mul ta de 500$, além da res pon sa bi li da de cri mi nal, 
po den do, em caso de dú vi da, fa zer o re co nhe ci men to pelo con fron to das
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fir mas do ofí cio com as do li vro em que os ele i to res as si na ram por oca sião
do alis ta men to.

§ 2º Ne nhum ele i tor po de rá, sob pena de fal si da de, as si nar mais
de um ofí cio, e, se o fi zer, não será o seu nome com ple to em ne nhum des ses 
ofí cio.

§ 3º As apre sen ta ções fe i tas de acor do com as pres cri ções des te
ar ti go não po de rão ser re cu sa das.

Art. 65. Se os ofí ci os de apre sen ta ção fo rem em nú me ro su pe ri or
ao de me sá ri os, se rão pre fe ri dos para mem bros efe ti vos os ci da dãos apre -
sen ta dos por ma i or nú me ro de ele i to res, e para su plen tes os que se lhes
se gui rem.

Pa rá gra fo Úni co. No caso de igual da de do nú me ro de as si na tu ras
da apre sen ta ção, de ci di rá a sor te en tre efe ti vos e su plen tes.

Art. 66. As duas ho ras da tar de do mes mo dia 30 de de zem bro, a
jun ta pro ce de rá à apu ra ção dos ofí ci os apre sen ta dos para cada se ção do
mu ni cí pio. Em se gui da ele ge rá os me sá ri os ou su plen tes que fal ta rem, ou
toda a mesa, se ne nhum ofí cio ti ver sido apre sen ta do, vo tan do cada mem bro
da jun ta em dois no mes es co lhi dos, den tre os ele i to res da res pec ti va se ção,
con for me o alis ta men to fe i to, qual quer que seja o nú me ro de me sá ri os ou
su plen tes a ele ger.

§ 1º No pri me i ro caso, com ple ta rão as me sas, quer como mem bro
efe ti vos, quer como su plen tes, os ci da dãos mais vo ta dos na or dem da co lo -
ca ção, de ci din do a sor te se hou ver em pa te.

§ 2º No caso de ser a ele i ção para toda a mesa, con si de rar-se-ão
mem bros efe ti vos os 1º, 3º,5º,7º e 9º mais vo ta dos e su plen tes os 2º, 4º, 6º,8º e 
10º, de ci din do igual men te a sor te se hou ver em pa te.

Art. 67. La vra da a res pec ti va ata em li vro cri a do pela jun ta,
quan do não for ne ci dos pe las de le ga ci as fis ca is nos es ta dos, e pela Se cre ta ria 
do Inte ri or do Dis tri to Fe de ral, o pre si den te da jun ta man da rá, sob pena de
res pon sa bi li da de, pu bli car in con ti nen ti, pela im pren sa, onde a hou ver, ou
por edi tal afi xa do no lu gar com pe ten te, os no mes dos me sá ri os e su plen tes
es co lhi dos.

Des ses no mes se rão da das, ime di a ta men te, cer ti dões aos ci da dãos 
que as re que re rem, não po den do ser re cu sa das, sob pena tam bém de res -
pon sa bi li da de.

§ 1º Os ofí ci os que ti ve rem sido apre sen ta dos para a or ga ni za ção 
das me sas, de vi da men te ru bri ca dos pe los mem bros da jun ta, se rão ar qui va dos 
e de les re me ti das có pi as ao po der ve ri fi ca dor.

§ 2º Da ata da re u nião da jun ta e or ga ni za ção das me sas se rão
ex tra í das cin co có pi as: uma para ser pu bli ca da por edi tal, re pro du zi do na
im pren sa, onde a hou ver, e as ou tras para se rem re me ti das, uma ao pre si -
den te da co mis são de alis ta men to, para o fim de que tra ta o Art. 28, ou tra
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ao pre si den te da jun ta apu ra do ra do dis tri to, ou tra ao juiz sec ci o nal, e ou tra 
à Câ ma ra dos De pu ta dos ou Se na do, con for me a ele i ção de que se tra tar.

§ 3º A ne nhum ci da dão será re cu sa do cer ti dão da ata da or ga ni -
za ção das me sas, sob pena de res pon sa bi li da de cri mi nal.

Art. 68. Den tro de três dias após a re u nião da jun ta, o seu pre si -
den te, por ofí cio ou car tas re gis tra das pelo cor re io, co mu ni ca rá a cada um
dos me sá ri os efe ti vos e su plen tes a sua ele i ção e a de sig na ção do edi fí cio
em que ti ver de fun ci o nar a res pec ti va mesa ele i to ral.

Art. 69. As me sas ele i to ra is cons ti tu í das por esta for ma pre si di -
rão a to das as ele i ções para pre en chi men to de va gas que se abri rem no pe -
río do de cada le gis la tu ra.

Art. 70. sem pre que se ti ver de pro ce der à ele i ção em vir tu de des ta
lei, o 1º su plen te ime di a to do subs ti tu to do juiz sec ci o nal e, na sua fal ta ou
im pe di men to, o seu ime di a to, man da rá, com an te ce dên cia de vin te dias,
afi xar edi tal, ou pu bli cá-lo pela im pren sa, onde a hou ver, con vi dan do os
ele i to res a da rem os seus vo tos, de cla ran do o dia, lu gar e hora de ele i ção.

Art. 71. Os li vros ne ces sá ri os para ele i ção se rão, com a de vi da
an te ce dên cia, for ne ci dos pe las de le ga ci as fis ca is nos es ta dos e pela Se cre ta ria
do Inte ri or no Dis tri to Fe de ral, aos pri me i ros su plen tes do subs ti tu to do
juiz sec ci o nal, que, no caso de de mo ra, os re qui si ta rão. Esses li vros, aber tos, 
nu me ra dos, rubricados e en cer ra dos pe los mes mos su plen tes e, na sua fal ta
ou im pe di men to, pelo seu ime di a to, se rão en vi a dos às me sas ele i to ra is, de
modo que a en tre ga se faça a cada uma de las, me di an te re ci bo, na vés pe ra do
dia fi xa do para a ele i ção, sob pena de res pon sa bi li da de cri mi nal, além de
mul ta de 500$000.

Pa rá gra fo Úni co. Não re ce ben do as me sas os li vros, pro ce de rão,
não obs tan te, à ele i ção, ser vin do nes te caso, ou tros li vros ou ca der nos, ru bri -
ca dos por to dos os me sá ri os.

Art. 72. No dia an te ri or ao da ele i ção, re u ni dos, no edi fí cio de sig -
na do, às 10 ho ras da ma nhã, os mem bros da mesa ele i to ral, ele ge rão den tre
si, à plu ra li da de de vo tos, o seu pre si den te. Este, logo de po is de ele i to,
de sig na rá o se cre tá rio, o en car re ga do da cha ma da dos ele i to res, o de exa mi nar 
os tí tu los res pec ti vos e o de ve ri fi car a re gu la ri da de dos in vó lu cros das
cé du las, e de cla ra rá ins ta la da a mesa, sen do la vra da a res pec ti va ata em li vro
es pe ci al, dos de que tra ta o ar ti go an te ce den te.

 Art. 73. Se na vés pe ra da ele i ção, até o meio-dia, não com pa re ce rem
me sá ri os e su plen tes em nú me ro su fi ci en te para a ins ta la ção da mesa, fi ca rá 
este ato adi a do para o pró prio dia da ele i ção, uma hora an tes da mar ca da
para o co me ço.

Pa rá gra fo Úni co. Se até 10 ho ras do dia da ele i ção não com pa re -
ce rem cin co me sá ri os, efe ti vos ou su plen tes, não ha ve rá ele i ção.
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Art. 74. A ele i ção co me ça rá às 10 ho ras da ma nhã, pela cha ma da
dos ele i to res, na or dem em que es ti ve rem seus no mes na có pia do alis ta -
men to.

§ 1º Na fal ta des ta có pia, os ele i to res vo ta rão, por or dem al fa bé ti ca,
com a sim ples exi bi ção de seus tí tu los, de vi da men te le ga li za dos.

Esses tí tu los, ru bri ca dos pelo pre si den te da mesa e pe los fis ca is,
se rão ar qui va dos e res ti tu í dos aos ele i to res de po is de de fi ni ti va men te jul ga da
a ele i ção.

§ 2º O re cin to em que es ti ver a mesa ele i to ral será se pa ra do por
um gra dil, na sala em que se re u ni rem os ele i to res, de modo, po rém, que
lhes seja pos sí vel fis ca li zar a ele i ção.

§ 3º O ele i tor não po de rá ser ad mi ti do a vo tar sem pré via exi bi ção
de seu tí tu lo, bas tan do que o exi ba para lhe não ser re cu sa do o veto pela
mesa. Entre tan to, se esta ti ver ra zões fun da das para sus pe i tar da iden ti da de 
do ele i tor, to ma rá o seu voto em se pa ra do e re te rá o tí tu lo exi bi do, en vi an -
do-o, com a cé du la, à jun ta apu ra do ra do dis tri to.

§ 4º Antes de de po si tar na urna a sua cé du la, as si na rá o ele i tor o
li vro de pre sen ça, de ma ne i ra que a cada li nha da fo lha cor res pon da um só
nome, e esta será por ele tam bém nu me ra da em or dem su ces si va, an tes de
lan çar sua as si na tu ra.

De igual modo as si na rá o ele i tor uma ou duas lis tas, con for me a
ele i ção de que se tra tar, ob ser van do-se o dis pos to no Art. 75. Estas lis tas se rão
en vi a das uma à Câ ma ra dos De pu ta dos e a ou tra ao Se na do, com a có pia
da ata da ele i ção.

§ 5º É ve ta da a as si na tu ra, por ou trem, do nome do ele i tor no li vro
de pre sen ça, sob qual quer pre tex to, con si de ran do-se como au sen te aque le
que não pu der fazê-lo pes so al men te.

§ 6º Na mesa dos tra ba lhos es ta rão os li vros de atas e de pre sen ça
dos ele i to res, bem como uma urna, fe cha da a cha ve, a qual, an tes da cha ma da, 
será aber ta e mos tra da pelo pre si den te ao ele i to ra do, para que ve ri fi que
es tar va zia.

Art. 75. Encer ra da a cha ma da, o pre si den te fará la vrar ter mo de
en cer ra men to, em se gui da à as si na tu ra do úl ti mo ele i tor, e nes se ter mo será 
de cla ra do o nú me ro de ele i to res que ti ve rem com pa re ci do e vo ta do e dos
que não o hou ve rem fe i to. O ter mo de en cer ra men to será da ta do e as si na do 
pe los me sá ri os e fis ca is.

§ 1º O ele i tor que com pa re cer de po is de ter mi na da a cha ma da e
an tes de se co me ça a la vrar o ter mo de en cer ra men to do li vro de pre sen ça,
será ad mi ti do a vo tar.

§ 2º La vra do o ter mo de en cer ra men to, far-se-á a apu ra ção pelo
modo se guin te: aber ta a urna pelo pre si den te cons ta rá este as cé du las re ce -
bi das, e, de po is de anun ci ar o nú me ro de las, con for me a ele i ção de que se

564 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



tra tar, as ema ça rá de acor do com o ró tu los, re co lhen do-as ime di a ta men te a
urna.

À pro por ção que o pre si den te pro ce der à le i tu ra de cada cé du la,
de ve rá pas sá-la aos fis ca is e me sá ri os, para a ve ri fi ca ção dos no mes por ele
li dos em voz alta.

§ 3º O voto será es cri to em cé du las co lo ca das em in vó lu cro fe cha do 
e sem dis tin ti vo al gum, po den do ser im pres sa e de ven do tra zer a in di ca ção
da ele i ção de que se tra tar. Embo ra não se ache in te i ra men te fe cha da al gu ma
cé du la será não obs tan te, apu ra da.

A cé du la que não ti ver ró tu lo será tam bém apu ra da, ex ce to no
caso de, na mes ma oca sião, se pro ce der à ele i ção para mais de um car go e
de cada ele i tor vo tar com mais de uma cé du la.

§ 4º se rão apu ra das em se pa ra do as cé du las que con ti ve rem al te -
ra ções por fal ta, au men to ou su pres são do so bre no me ou ape li do do ci da dão
vo ta do, de modo que não se pos sa ve ri fi car que se re fe re vi si vel men te a
in di ví duo de ter mi na do.

§ 5º As cé du las apu ra das em se pa ra do se rão ru bri ca das pela
mesa e re me ti das à jun ta apu ra do ra do dis tri to.

§ 6º Não se rão apu ra das as cé du las:
a) quan do con ti ve rem nome ris ca do e subs ti tu í do por ou tro ou

não;
b) quan do, pro ce den do-se a mais de uma ele i ção con jun ta men te, 

con ti ve rem de cla ra ção con trá ria à do ró tu lo, ou, no caso aci -
ma pre vis to, de não ha ver in di ca ção no in vó lu cro.;

c) quan do se en con trar mais de uma den tro de um mes mo in vó -
lu cro, quer es te jam es cri tas em pa péis se pa ra dos, quer no pró -
prio in vó lu cro.

Art. 76. Con clu í da a vo ta ção e de po is de la vra do o ter mo de
en cer ra men to no li vro de pre sen ça, a mesa dará aos can di da tos e aos fis ca is, 
bo le tim da ta do e as si na do por ela, de cla ran do o nú me ro de ele i to res que
ti ve rem com pa re ci do e vo ta do e o nú me ro dos que de i xa ram de com pa re cer;
e, ter mi na da a apu ra ção dos vo tos, ime di a ta men te lhes en tre ga rá ou tro
bo le tim, tam bém da ta do e as si na do, con ten do a vo ta ção que cada um dos
can di da tos hou ver ob ti do.

§ 1º Os can di da tos e fis ca is pas sa rão re ci bos de am bos os bo le tins,
no ato da en tre ga de cada um de les, do que se fará men ção na ata, bem
como se se re cu sa rem a pas sar os di tos re ci bos.

§ 2º Ter mi na da a apu ra ção, o pre si den te pro cla ma rá em voz alta, 
o re sul ta do da ele i ção, pro ce den do à ve ri fi ca ção, se al gu ma re cla ma ção for
apre sen ta da por me sá rio, ele i tor, fis cal ou can di da to, e fará la vrar no li vro
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pró prio a ata da ele i ção, a qual será as si na da pe los me sá ri os, fis ca is e can di -
da tos.

§ 3º A ele i ção co me ça rá e ter mi na rá no mes mo dia.
Art. 77. Po de rá ser fis cal o ci da dão bra si le i ro que te nha as con di ções

de ele gi bi li da de, em bo ra não es te ja alis ta do ele i tor; e, sen do ele i tor, ain da
que de ou tro mu ni cí pio, mas, do mes mo dis tri to ele i to ral, o seu voto será
apu ra do na se ção em que es ti ver exer cen do o en car go de fis cal, apre sen tan do 
o seu tí tu lo.

Art. 78. A no me a ção de fis cal será fe i ta em ofí cio di ri gi do à mesa
ele i to ral, da ta do e as si na do, pelo can di da to ou seu pro cu ra dor, in de pen -
den te de re co nhe ci men to de fir mas, po den do o mes mo ofí cio ser en tre gue
em qual quer es ta do em que se achar o pro ces so ele i to ral.

§ 1º O mes mo di re i to é con fe ri do aos ele i to res, des de que for mem
um gru po de 10, pelo me nos.

§ 2º A mesa, em caso al gum, po de rá re cu sar os fis ca is.
Art. 79. Os ele i to res em cuja se ção hou ver re cu sa de fis cal, ou em 

que não se re u nir a mesa ele i to ral, po de rão vo tar na se ção mais pró xi ma,
sen do seus vo tos to ma dos em se pa ra do, [re ten do-se] os tí tu los para se rem
re me ti dos à jun ta apu ra do ra do dis tri to.

Art. 80. Da ata da ele i ção cons ta rá:
a) o dia, lu gar e hora da ele i ção;
b) o nú me ro dos ele i to res que com pa re ce rem e dos que fal ta rem;
c) o nú me ro de cé du las re co lhi das e apu ra das para cada ele i ção;
d) os no mes dos ci da dãos vo ta dos, com o nú me ro, em ex ten so,

dos vo tos ob ti dos;
e) o nú me ro das cé du las apu ra das em se pa ra do, com a de cla ra -

ção dos mo ti vos, os no mes dos vo ta dos nas mes mas cé du las e
dos ele i to res que as sim ti ve rem vo ta do;

f) os no mes dos me sá ri os e fis ca is que se re cu sa rem a as si nar a
ata e os dos que o fi ze rem;

g) to das as ocor rên ci as que se de rem no pro ces so da ele i ção.
Art. 81. Fin da a ele i ção e la vra da a ata, será esta ime di a ta men te

trans cri ta em li vros de no tas de qual quer ta be lião ou, na fal ta des te, de es cri -
vão ad hoc, no me a do e ju ra men ta do pela mesa, os qua is da rão cer ti dão da
mes ma ata aos can di da tos e fis ca is que a pe di rem.

§ 1º A trans cri ção da ata por es cri vão ad hoc será fe i ta em li vro es -
pe ci al, aber to, nu me ra do, ru bri ca do e en cer ra do pelo pri me i ro su plen te do
subs ti tu to do juiz sec ci o nal, e por este re me ti do à mesa ele i to ral jun ta men te
com os li vros de atas e de pre sen ça;
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§ 2º A dis tri bu i ção dos ta be liães e es cri vães in cum be à au to ri da de
ju di ciá ria que ti ver pre si di do a co mis são de alis ta men to e será pu bli ca da
por edi tal, re pro du zi do na im pren sa, onde a hou ver, com an te ce dên cia,
pelo me nos, de dez dias da ele i ção.

§ 3º A trans cri ção da ata será as si na da pe los mem bros da mesa e
pe los fis ca is que o qui se rem.

Art. 82. Qu al quer ele i tor da se ção, fis cal ou can di da to, po de rá
ofe re cer pro tes tos es cri tos quan to ao pro ces so ele i to ral, pas san do a mesa
re ci bo ao pro tes tan te. Os pro tes tos de po is de ru bri ca dos por ela e de con tra -
pro tes ta dos ou não, cons ta rão da ata e se rão apen sos, em ori gi nal, à có pia
da mes ma ata que for re me ti da à jun ta apu ra do ra do dis tri to.

Art. 83. Se a mesa re cu sar o pro tes to, po de rá este ser la vra do em
li vro de no tas do ta be lião, den tro em 24 ho ras após a ele i ção.

Art. 84. A mesa fará ex tra ir, no mes mo dia, qua tro có pi as da ata
da ele i ção, as qua is, de po is de as si na das pe los me sá ri os e con cer ta das por
ta be lião ou por es cri vão ad hoc, se rão en vi a das sob re gis tro pos tal, no pra zo
de três dias: uma ao Se na do, uma à Câ ma ra dos De pu ta dos, ou tra à jun ta
apu ra do ra do dis tri to, e a quar ta ao pre si den te da jun ta apu ra do ra da ca pi tal
do es ta do ou do Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. Se rão dis pen sa das as có pi as para a jun ta apu ra -
do ra da ca pi tal dos es ta dos e para o Se na do, se se tra tar ape nas de ele i ção
para de pu ta dos, e dis pen sa das as có pi as para a Câ ma ra e jun ta apu ra do ra
dos dis tri tos quan do não se tra tar de ele i ção para de pu ta dos.

Art. 85. A mesa ele i to ral fun ci o na rá sob a di re ção do pre si den te,
a quem cum pre, de acor do com os me sá ri os, re sol ver as ques tões que se
apre sen ta rem, re gu lar a po lí cia no re cin to da as sem bléia, pren der os que
co me te rem cri me, fa zer la vrar o res pec ti vo auto, re me ten do ime di a ta men te, 
com o mes mo auto, o de lin qüen te à au to ri da de com pe ten te.

Não são per mi ti das discussões pro lon ga das en tre os ele i to res e en tre
os pró pri os me sá ri os.

Art. 86. É pro i bi da a pre sen ça de for ça pú bli ca den tro do edi fí cio
em que se pro ce der à ele i ção.

Art. 87. Não há in com pa ti bi li da de para os mem bros da co mis são 
de alis ta men to, jun ta or ga ni za do ra das me sas, mesa ele i to ral ou jun ta apu -
ra do ra, en tre si.

Art. 88. Não é nu li da de a fal ta de as si na tu ra dos me sá ri os ou fis cal
na ata, des de que se de cla re, mes mo com a nota – em tem po –, o mo ti vo por 
que de i xou de fazê-lo um ou ou tro.

Art. 89. Os li vros e mais pa péis con cer nen tes à ele i ção se rão
re me ti dos, den tro do pra zo de cin co dias, pe los pre si den tes ou se cre tá ri os
das me sas ele i to ra is aos pri me i ros su plen tes do subs ti tu to do juiz sec ci o nal, 
que da rão re ci bo da en tre ga e os man te rão sob sua guar da, à dis po si ção do

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  567



Con gres so Na ci o nal, até à con clu são da ve ri fi ca ção de po de res dos ele i tos;
de po is do que os en vi a rão aos pre si den tes das co mis sões de alis ta men to,
que os fa rão ar qui var em car tó rio, até se rem re qui si ta dos para nova ele i ção.

CAPÍTULO VIII

Da apu ra ção

Art. 90. A apu ra ção ge ral da ele i ção de de pu ta dos será fe i tas nas
se des dos res pec ti vos dis tri tos ele i to ra is, e a de se na do res, pre si den te e
vice-pre si den te da Re pú bli ca na ca pi tal dos es ta dos, pela mes ma jun ta que
apu rar as ele i ções do dis tri to da ca pi tal.

Pa rá gra fo úni co. No Dis tri to Fe de ral to das as ele i ções se rão apu -
ra das por uma só jun ta.

Art. 91. A jun ta apu ra do ra com por-se-á:
I – Na sede dos dis tri tos, ex ce to os da ca pi tal dos es ta dos e do

Dis tri to Fe de ral, do pri me i ro su plen te do subs ti tu to do juiz se ci o nal, com o
pre si den te, só com o voto de qua li da de, e dos pre si den tes dos con se lhos,
Câ ma ras ou in ten dên ci as mu ni ci pa is da res pec ti va cir cuns cri ção ele i to ral,
ou dos seus subs ti tu tos le ga is em exer cí cio.

Na fal ta do pri me i ro su plen te e de seus ime di a tos, pre si di rá a
jun ta o pre si den te do go ver no mu ni ci pal da sede do dis tri to.

II – Na ca pi tal dos es ta dos, do subs ti tu to do juiz se ci o nal, como
pre si den te, tam bém só com voto de qua li da de, e dos pre si den tes dos con se lhos, 
Câ ma ras ou in ten dên ci as mu ni ci pa is da res pec ti va cir cuns cri ção ele i to ral,
ou de seus subs ti tu tos le ga is em exer cí cio.

Na fal ta do subs ti tu to do juiz se ci o nal, a pre si dên cia com pe ti rá
ao pre si den te do go ver no mu ni ci pal da ca pi tal.

III – No Dis tri to Fe de ral, a jun ta será pre si di da pelo juiz da se ção 
que não ti ver fun ci o nado na jun ta dos re cur sos, e com por-se-á dos ju í zes
das pre to ri as ur ba nas.

Na fal ta do juiz sa ci o nal, fun ci o na rá o seu res pec ti vo subs ti tu to.
Art. 92. O pre si den te da jun ta con vo ca rá por ofí cio, com an te ce -

dên cia de 10 dias, os res pec ti vas mem bros, e na mes ma oca sião anun ci a rá
por edi tal, re pro du zi do na im pren sa, onde a hou ver, o dia e a hora em que
de ve rão co me çar os tra ba lhos.

Pa rá gra fo úni co. Na fal ta ou im pe di men to do pre si den te e de
seus subs ti tu tos, ser vi rá o mem bro da jun ta por esta ele i to.

Art. 93. Caso não te nha sido feita a con vo ca ção, os ci da dãos que,
em vir tu de des ta lei, são cha ma dos a fa zer par te da jun ta, de ve rão com pa re cer 
no lu gar de sig na dos no §1º do ar ti go se guin te e dar co me ço aos tra ba lhos.

§ 1º A jun ta só po de rá fun ci o nar com a pre sen ça pelo me nos, de
cin co de seus mem bros, além do pre si den te.
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§ 2º Não in cor rem em mul ta, nem em res pon sa bi li da de cri mi nal,
os que, por ca u sa jus ta, de i xa rem de com pa re cer.

Art. 94. A apu ra ção co me ça rá 30 dias de po is da ele i ção.
§ 1º A jun ta re u nir-se-á no edi fí cio do go ver no mu ni ci pal da sede 

do dis tri to, às 11 ho ras da ma nhã, e fun ci o na rá, di a ri a men te, du ran te o tem po
ne ces sá rio para a con clu são de seus tra ba lhos.

§ 2º Ser vi rá como se cre tá rio da jun ta, na ca pi tal dos es ta dos e no
Dis tri to Fe de ral, um dos es cri vães do ju í zo se ci o nal, e nos de ma is dis tri tos
um dos es cri vães do ju di ci al da co mar ca da sede.

Art. 95. As ses sões das jun tas se rão pú bli cas, e é per mi ti do aos
can di da tos ou aos seus pro cu ra do res fis ca li zar o pro ces so de apu ra ção.

Art. 96. A apu ra ção se fará pe las có pi as au tên ti cas re ce bi das ou
pe los bo le tins e cer ti dões que fo rem apre sen ta dos por qual quer ele i tor, des de
que ne nhu ma dú vi da ofe re ce rem.

Art. 97. Con si de ra-se có pia au tên ti ca a que es ti ver de vi da men te
con fe ri da e con cer ta da pelo es cri vão, que fi zer trans cri ção da ata, e bo le tim
au tên ti co, o que ti ver as fir mas dos me sá ri os re co nhe ci das por no tó rio
pú bli co.

Art. 98. A jun ta li mi tar-se-á a so mar os vo tos ob ti dos pe los can -
di da tos, não po den do en trar na apre ci a ção de nu li da de da ele i ção ou da
ine le gi bi li da de dos ci da dãos vo ta dos, de ven do men ci o nar as dú vi das, que fo -
rem en con tra das, so bre a or ga ni za ção de qual quer mesa ele i to ral, fa zen do ex -
pres sa men ção dos vo tos ob ti dos pe los can di da tos.

Art. 99. No caso da du pli ca ta, a jun ta ob ser va rá as se guin tes dis -
po si ção es:

I – Pre fe ri rá a au tên ti ca da ele i ção re a li za da no lu gar pre vi a men te
de sig na do.

II – Se am bas as ele i ções fo rem fe i tas no mes mo lo cal, pre fe ri rá a
que ti ver sido re a li za da pe ran te a mesa le gal men te no me a da.

III – Fal tan do à jun ta base para ve ri fi car as hi pó te ses pre vis tas
nos nú me ros an te ri o res, de i xa rá de apu rar as du pli ca tas, men ci o nan do na
ata a ocor rên cia, e as re me te rá ao po der ve ri fi ca dor.

Art. 100. Se rão apu ra dos os vo tos da dos ao can di da to com o
nome com que se hou ver apre sen ta do ou com o que for no to ri a men te
co nhe ci do.

Art. 101. Dos tra ba lhos da jun ta la vrar-se-á, di a ri a men te, a ata
cor res pon den te, em que se men ci o na rá, em re su mo, o tra ba lho fe i to no dia,
de sig nan do-se a vo ta ção apu ra da.

Art. 102. Con clu í da a apu ra ção, la vrar-se-á a ata ge ral, con -
ten do to das as ocor rên ci as e a vo ta ção to tal, e nela se fará men ção das
re pre sen ta ções, re cla ma ções ou pro tes tos que fo rem apre sen ta dos pe -
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ran te a jun ta, com a de cla ra ção dos mo ti vos em que se fun da rem. Em
se gui da, se rão pu bli ca dos os no mes dos ci da dãos vo ta dos, na or dem
nu mé ri ca dos vo tos re ce bi dos.

§ 1º Da ata ge ral ex tra ir-se-ão as có pi as ne ces sá ri as, as qua is,
de po is de as si na das pela jun ta apu ra do ra, se rão re me ti das: uma a cada uma 
das se cre ta ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do, ou tra ao juiz se ci o nal
nos es ta dos ou ao mi nis tro do Inte ri or do Dis tri to Fe de ral, e uma a cada um 
dos ele i tos, para lhes ser vir de di plo ma.

As có pi as, quan do im pres sas, de ve rão ser con cer ta das pe los
mem bros da jun ta e igual men te por eles as si na das.

§ 2º Con si de ra-se di plo ma a có pia au tên ti ca da ata ge ral de apu -
ra ção, as si na da pela ma i o ria dos mem bros da jun ta que ti ve rem fun ci o nan do.

No caso da du pli ca ta de apu ra ção, re pu tar-se-á sim ples con tes ta ção 
a que for as si na da pela mi no ria da jun ta.

Art. 103. Não po de rão ter en tra da na se cre ta ria de qual quer das
ca sas do Con gres so li vros e pa péis ele i to ra is não en vi a dos pelo Cor re io do
es ta do em que se ti ver pro ce di do à ele i ção, sal vo exi bin do os por ta do res
ofí ci os as si na dos pela ma i o ria das jun tas.

Art. 104. Não se com pre en dem na pro i bi ção do ar ti go an te ce den te 
do cu men tos des ti na dos a ins tru ir ou fun da men tar as con tes ta ções que
qual quer can di da to ti ver de se apre sen tar.

CAPÍTULO IX

Da Ele gi bi li da de

Art. 105. São con di ções de ele gi bi li da de:
I – Para o Con gres so Na ci o nal:
1ª) es tar na pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá vel 

como ele i tor;
2ª) para a Câ ma ra dos De pu ta dos, ter mais de qua tro anos de ci da dão 

bra si le i ro e para o Se na do mais de seis anos, e ser ma i or de 35 anos de ida de.
II – Para pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca:
1ª) ser bra si le i ro nato;
2ª) es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3ª) ser ma i or de 35 anos.

CAPÍTULO X

Da Ine le gi bi li da de

Art. 106. A ine le gi bi li da de im por ta a nu li da de dos vo tos que
re ca í rem so bre as pes so as que nela in ci dam, para o efe i to de con si de rar-se
ele i to o ime di a to em vo tos, sal vo o dis pos to no Art. 111.
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Art. 107. São ine le gí ve is para o Con gres so Na ci o nal:

§ 1º Em todo o ter ri tó rio da Re pú bli ca:

I – o pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca, os go ver na do res
ou pre si den tes e os vice-go ver na do res ou vice- pre si den tes dos es ta dos;

II – os mi nis tros do pre si den te da Re pú bli ca e os di re to res de
suas se cre ta ri as e do Te sou ro Fe de ral;

III – os che fes do Esta do-Ma i or do Exér ci to e do Esta do-Ma i or
ge ne ral da ar ma da;

IV – os ma gis tra dos fe de ra is;
V – os pre si den tes ou di re to res de ban co, com pa nhia ou em pre sa 

que goza dos se guin tes fa vo res do Go ver no Fe de ral:
a) ga ran ti as de ju ros ou qual quer sub ven ção;
b) pri vi lé gio para emis são de no tas ao por ta dor, com las tro em

ouro, ou não;
c) isen ção ou re du ção de im pos tos ou ta xas fe de ra is, cons tan tes

de lei ou de con tra to;
d) pri vi lé gio de zona ou de na ve ga ção;
e) con tra tos de ta ri fas ou con ces são de ter re nos.

§ 2º Nos res pec ti vos es ta dos, equi pa ra do a es tes o Dis tri to Fe de ral:

I – os ma gis tra dos es ta du a is;
II – os co man dan tes de dis tri to mi li tar;
III – os fun ci o ná ri os in ves ti dos no co man do de for ças de ter ra e

mar, de po lí cia ou mi lí cia, não com pre en di dos os ofi ci a is da Gu ar da Na ci o nal;
IV – os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos fe de ra is e es ta du a is de mis -

sí ve is in de pen den te men te de sen ten ça.
§ 3º Nas cir cuns cri ções onde exer çam as suas fun ções, as au to ri -

da des po li ci a is.
Art. 108. As ca u sas de ine le gi bi li da de, pre vis tas nos três pa rá gra fos 

do ar ti go an te ce den te, vi go ram até três me ses de po is de ces sa da a fun ção
pú bli ca.

Art. 109. São con di ções es sen ci a is para ser pre si den te da Re pú -
bli ca ou vice-pre si den te:

1º) ser bra si le i ro nato;
2º) es tar na pos se e gozo dos di re i tos po lí ti cos;
3º) ser ma i or de 35 anos.
Art. 110. Não po dem ser ele i tos pre si den tes ou vice-pre si den te

da Re pú bli ca:
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1º) os pa ren tes con san güí ne os e afins nos 1º e 2º gra us do pre si -
den te e vice-pre si den te que se achar em exer cí cio no mo men to da ele i ção
ou que o te nha de i xa do até seis me ses an tes;

2º) os mi nis tros de Esta do ou os que ti ve rem sido até seis me ses
an tes da ele i ção;

3º) o vice-pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano do
pe río do pre si den ci al, para o pe río do se guin te, e o que a es ti ver exer cen do
por oca sião da edi ção.

Pa rá gra fo úni co. Enten der-se-á por úl ti mo ano do pe río do pre si -
den ci al, para os efe i tos do pre sen te ar ti go, em que se der a vaga que ti ver
de ser pre en chi da, con tan do-se até 90 dias de po is da mes ma vaga.

Art. 111. O ime di a to em vo tos ao ine le gí vel só po de rá ser re co -
nhe ci do ele i to se ti ver re u ni do, pelo me nos, me ta de dos vo tos por este ob ti dos. 
No caso con trá rio, far-se-á nova ele i ção, para a qual se con si de ra pror ro ga da a
ine le gi bi li da de de fi ni da nes ta lei.

CAPÍTULO XI

Da Incom pa ti bi li da de

Art. 112. Du ran te as ses sões, o man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel
com o exer cí cio e qual quer ou tra fun ção pú bli ca, con si de ran do-se como re -
nún cia do man da to se me lhan te exer cí cio de po is de re co nhe ci do ou em pos sa do
o de pu ta do ou o se na dor.

Art. 113. Não se com pre en de na dis po si ção do ar ti go an te ri or o
de sem pe nho de mis sões di plo má ti cas, co mis sões ou co man dos mi li ta res,
des de que pre ce da li cen ça da Câ ma ra a que per ten cer o re pre sen tan te da
na ção, e nos ca sos de guer ra ou aque les em que a hon ra e a in te gri da de da
União se achem em pe nha das.

CAPÍTULO XII

Das Nu li da des

Art. 114. As ele i ções só po dem ser anu la das nos ca sos ex pres sa -
men te pre vis tos nes te ca pí tu lo.

Art. 115. As in fra ções da pre sen te lei, ain da que não de fi ni das
como ca u sa de nu li da de de ele i ção, su je i ta rão, con tu do, os in fra to res às
pe na li da des nela es ta tu í das.

Art. 116. São nu las as ele i ções:
1º) quan do fe i tas pe ran te me sas cons ti tu í das por modo di ver so

do pres cri to em lei;
2º) quan do re a li za das em dia di ver so do le gal men te de sig na do;
3º) quan do haja pro va de fra u de, que al te re o re sul ta do da ele i ção;
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4º) quan do hou ver re cu sa de me sá ri os ou de fis ca is, apre sen ta dos
de con for mi da de com esta lei;

5º) quan do se fi zer por alis ta men tos clan des ti nos fra u du len tos;

Art. 117. São anu lá ve is:

1º) quan do fe i tas em lu gar di ver so do de sig na do pelo po der
com pe ten te;

2º) quan do co me ça rem an tes da hora mar ca da.
Art. 118. A Câ ma ra ou o Se na do man da rá pro ce der à nova ele i ção

sem pre que, no re co nhe ci men to dos po de res dos seus mem bros, anu lar, sob 
qual quer fun da men to, mais de me ta de dos vo tos do can di da to di plo ma do,
de du zi dos do cál cu lo de vo tos de du pli ca tas des pre za das por im pos si bi li -
da de de ve ri fi ca ção da le gi ti mi da de de uma das sé ri es de atas.

CAPÍTULO XIII

Das Va gas

Art. 119. O ci da dão que for ele i to de pu ta do ou se na dor pode, de po is 
de re co nhe ci do, re nun ci ar a todo tem po o man da to.

Art. 120. Aos go ver na do res, nos res pec ti vos es ta dos, e ao mi nis tro
do Inte ri or, no Dis tri to Fe de ral, com pe te pro vi den ci ar quan to ao pre en chi -
men to das va gas que se de rem na re pre sen ta ção na ci o nal, uma vez com pro -
va das.

Pa rá gra fo úni co. Dar-se-á por com pro va da a re nún cia de al gum
re pre sen tan te, quan do o go ver na dor do es ta do ou o mi nis tro do Inte ri or
dela ti ve rem co nhe ci men to por co mu ni ca ção da Mesa da res pec ti va Câ ma -
ra a que o re pre sen tan te te nha en vi a do a sua re nún cia, e a vaga as sim aber -
ta será pre en chi da no pra zo má xi mo de três me ses, con ta dos do re ce bi men -
to da re fe ri da co mu ni ca ção.

CAPÍTULO XIV

Das Mul tas

Art. 121. Além das mul tas co mi na das nos ca sos já pre vis tos por
esta lei, se rão tam bém mul ta dos:

§ 1º Pe los pre si den tes das co mis sões de alis ta men to das me sas
ele i to ra is:

I – na quan tia de 100$ a 500$, os ci da dãos es co lhi dos para fa ze rem
par te das re fe ri das co mis sões e me sas, se re cu sa rem a esse ser vi ço ou aban -
do na rem os tra ba lhos sem ca u sa jus ti fi ca da;

II – na quan tia de 500$ a 1000$, re par ti da men te, en tre os mem bros
das mes mas co mis sões e das me sas ele i to ra is, se não se re u ni rem nos pra zos
e lu ga res mar ca dos nes ta lei ou de i xa rem de cum prir ou cum pri rem, fora
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dos pra zos e das pres cri ções nela es ta be le ci das, os de ve res que lhes são
im pos tos.

§ 2º Pe los pre si den tes das jun tas de re cur sos:
I – na quan tia de 200$ a 500$, os pre si den tes das co mis sões de

alis ta men to que de i xa rem de cum prir ou não cum pri rem, no tem po e pelo
modo le gal, qual quer das obri ga ções que lhes in cum bem com re la ção às
ga ran ti as do alis ta men to;

II – na mes ma quan tia e igual pre vi são do nú me ro an te ce den te,
os mem bros das jun tas de re cur sos.

§ 3º Pelo mi nis tro do Inte ri or, na mes ma quan tia e nos mes mos
ca sos, os pre si den tes das jun tas de re cur sos.

§ 4º Pe las au to ri da des ju di ciá ri as com quem ser vi rem, na quan tia 
de 100$ a 500$, além das pe nas de fal si da de: os se cre tá ri os das co mis sões ou 
jun tas, ta be liães, es cri vãos ou pes so as le gal men te in cum bi das de es cre ver,
trans cre ver ou co pi ar, li vros, pa péis ou atas ele i to ra is, se na es cri tu ra ção,
tras la do, có pia ou edi ta is que fi ze rem, ou nas cer ti dões que pas sa rem, in cor re -
rem em fal ta, trans pon do, omi tin do, acres cen tan do ou al te ran do no mes,
qua li fi ca ti vos, in di ca ções, da tas ou nú me ros.

Art. 122. Os ca sos de não im po si ção de mul ta pe las au to ri da des
com pe ten tes, pre vis tos nes ta lei, se rão su pri dos por ato pró prio ou me di an te
de nún cia de qual quer ele i tor:

I – pe los pre si den tes das jun tas de re cur sos – quan to aos pre si -
den tes das co mis sões de alis ta men to;

II – pelo mi nis tro do Inte ri or – quan to aos pre si den tes das jun tas
de re cur so e de apu ra ção.

Art. 123. A im po si ção das mul tas pe los pre si den tes das co mis sões
de alis ta men to, me sas ele i to ra is e jun tas de re cur sos far-se-á por ter mo la vra do 
pe los res pec ti vos se cre tá ri os e as si na do pe los mes mos pre si den tes, que o
re me te rão, por ofí cio, ao pro cu ra dor da Re pú bli ca ou aos pro cu ra do res
sec ci o na is e seus aju dan tes, para os de vi dos efe i tos.

Art. 124. Das mul tas im pos tas pe los pre si den tes das co mis sões
de alis ta men to e me sas ele i to ra is ha ve rá re cur so para os pre si den tes das
jun tas de re cur sos, e das im pos tas por es tes para o mi nis tro do Inte ri or.

Art. 125. Os re cur sos se rão in ter pos tos den tro do pra zo de três
dias de po is da in ti ma ção.

Art. 126. Incor re rão na mul ta de 100$ a 500$, além da res pon sa bi -
li da de cri mi nal, os fun ci o ná ri os que se re cu sa rem a dar as cer ti dões a que
são obri ga dos pela pre sen te lei.

Art. 127. Incor re rá na mul ta de 200$ a 500$ o pri me i ro su plen te
do subs ti tu to do juiz se ci o nal, ou quem suas ve zes fi zer, que não com pa re cer
no lu gar, dia e hora de sig na dos na lei a fim de re ce ber os ofí ci os dos ele i to res
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para a or ga ni za ção das me sas ele i to ra is, re cu sar tais ofí ci os ou de i xar de
pra ti car ou tros atos que lhe in cum bem.

Art. 128. O pro ces so para a co bran ça das mul tas será o exe cu ti vo
fis cal, sen do a im por tân cia de las re co lhi da aos co fres fe de ra is.

CAPÍTULO XV

Dis po si ções Pe na is

Art. 129. Além dos de fi ni dos no Có di go Pe nal, se rão con si de ra dos
cri mes con tra o li vre exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos os fa tos men ci o na dos
nos ar ti gos se guin tes:

Art. 130. De i xar qual quer dos mem bros da mesa ele i to ral de
ru bri car os bo le tins da ele i ção da dos aos fis ca is:

Pena – de dois a seis me ses de pri são.

Art. 131. A fra u de pra ti ca da pela mesa ele i to ral, ou jun ta apu ra -
do ra, será pu ni da com a se guin te:

Pena – de seis me ses a um ano de pri são.

§ 1º A fal si fi ca ção de atas ele i to ra is será pu ni da com o do bro da
pena es ta be le ci da nes te ar ti go.

§ 2º Se rão isen tos des sa pena o mem bro ou mem bros da jun ta
apu ra do ra ou mesa ele i to ral que con tra a fra u de pro tes ta rem no ato de ser
pra ti ca da.

Art. 132. De i xar o fun ci o ná rio fe de ral de de nun ci ar, pro mo ver
ou dar an da men to aos ter mos do pro ces so, por cri mes de fi ni dos nes ta lei:

Pena – sus pen são dos di re i tos po lí ti cos por dois a qua tro anos, e
per da de em pre go, com ina bi li ta ção para ou tro, pelo mes mo tem po.

Art. 133. O ci da dão que usar do cu men to fal so para ser in clu í do
no alis ta men to, ou de tí tu lo fal so ou alhe io para vo tar:

Pena – pri são por dois a qua tro me ses.

Art. 134. De i xar o 1º su plen te do subs ti tu to do juiz sec ci o nal, ou
quem o subs ti tu ir, de com pa re cer no lu gar, dia e hora de sig na dos pela lei, a 
fim de re ce ber os ofí ci os dos ele i to res para a or ga ni za ção das me sas ele i to ra is,
re cu sar tais ofí ci os ou de i xar de pra ti car ou tros atos que lhe in cum bem:

Pena – de dois a seis me ses de pri são.

Art. 135. De i xar qual quer fun ci o ná rio de dar as cer ti dões a que é
obri ga do pela pre sen te lei:

Pena – de um a três me ses de pri são.

Art. 136. To das as ve zes que a Câ ma ra ou o Se na do, na ve ri fi ca ção
e re co nhe ci men to dos po de res de seus mem bros, jul gar nu los ou não apu -
rar – por ví ci os e fra u des – do cu men tos ou atas ele i to ra is, re me te rá, por in -
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ter mé dio da res pec ti va mesa, as mes mas atas e do cu men tos à com pe ten te
au to ri da de, para que, pe los me i os le ga is, se tor ne efe ti va a res pon sa bi li da de 
dos que para tais fra u des e ví ci os hou ve rem con cor ri do.

Art. 137. Os cri mes de fi ni dos na pre sen te lei e os de igual na tu re za
do Có di go Pe nal se rão de ação pú bli ca, ca ben do dar de nún cia, nas co mar cas
das ca pi ta is dos es ta dos, aos pro cu ra do res da Re pú bli ca pe ran te o juiz sec ci o -
nal, e, nas co mar cas, aos aju dan tes dos mes mos pro cu ra do res, pe ran te os
su plen tes e subs ti tu to do juiz sec ci o nal.

§ 1º A de nún cia por tais cri mes po de rá ser igual men te dada
pe ran te as re fe ri das au to ri da des por cin co ele i to res, em uma só pe ti ção.

§ 2º O pro ces so cor re rá pe ran te a Jus ti ça Fe de ral, e a for ma será a 
es ta be le ci da na le gis la ção vi gen te para os cri mes de res pon sa bi li da de dos
em pre ga dos pú bli cos; com pe tin do ori gi na ri a men te ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, quan do o cul pa do for o go ver na dor ou o pre si den te do es ta do.

§ 3º As pe nas se rão acres ci das de um ter ço quan do os cri mes fo rem 
co me ti dos por fun ci o ná ri os pú bli cos.

CAPÍTULO XVI

Dis po si ções Ge ra is

Art. 138. Em cada um dos mu ni cí pi os em que se di vi di rem os
es ta dos ha ve rá três su plen tes do subs ti tu to do juiz sec ci o nal e um aju dan te
do pro cu ra dor da Re pú bli ca.

Art. 139. O Go ver no Fe de ral cri a rá agên ci as de Cor re i os nas se des
dos mu ni cí pi os que ain da não as ti ve rem, e pro vi den ci a rá, como for me -
lhor, au to ri za da para isso a cri a ção de car gos e des pe sas ne ces sá ri as, so bre
a guar da de pa péis, li vros e do cu men tos a que esta lei se re fe re, na Se cre ta -
ria do Inte ri or, para que esta os faça dis tri bu ir com a pre ci sa an te ce dên cia
pe las de le ga ci as fis ca is.

Art. 140. É con si de ra da con tran gi men to ile gal, sal vo o caso de
fla gran te de li to, a pri são ou de ten ção pes so al de mem bros das co mis sões de 
alis ta men to, das me sas ele i to ra is, das jun tas or ga ni za do ras das me sas, das
de re cur sos e de apu ra ção, des de que es te jam cons ti tu í das até ter mi na rem
os res pec ti vos tra ba lhos; bem as sim a pri são ou de ten ção pes so al do ele i tor, 
des de cin co dias an tes, até cin co dias de po is da ele i ção.

Art. 141. De po is de ul ti ma do o pri me i ro alis ta men to, de acor do
com esta lei, se rão con si de ra dos in sub sis ten tes os que ti ve rem sido an te ri or -
men te or ga ni za dos, e nu los, para to dos os efe i tos, os tí tu los de les ema na dos.

Art. 142. As va gas que se de rem no pe río do da pre sen te le gis la -
tu ra se rão pre en chi das de acor do com a le gis la ção ora vi gen te.

Art. 143. Para as no vas le gis la tu ras, as me sas ele i to ra is se rão or ga -
ni za das na for ma dos Arts. 60 e se guin tes, pe las co mis sões que ti ve rem fun -
ci o na do na úl ti ma re vi são do alis ta men to.
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Art. 144. Fica o go ver no au to ri za do a fa zer, por con ta da União,
to das as des pe sas ne ces sá ri as à exe cu ção des ta lei, abrin do para isso o
cré di to ex tra or di ná rio que for pre ci so.

Art. 145. Os re que ri men tos e do cu men tos para fins ele i to ra is se rão
isen tos de se los e de qua is quer di re i tos, sen do gra tu i to o re co nhe ci men to de 
fir mas, ex ce tu a das as cer ti dões de que tra ta o Art. 29.

Art. 146. O tra ba lho ele i to ral pre fe re qual quer ou tro ser vi ço
pú bli co, sen do con si de ra do fe ri a do o dia das ele i ções.

Art. 147. As me sas da Câ ma ra e do Se na do têm com pe tên cia
para se di ri gi rem aos go ver na do res dos es ta dos e mais au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas e ju di ciá ri as, fe de ra is ou es ta du a is, so li ci tan do qual quer in for -
ma ção ou do cu men to re fe ren te a ma té ria ele i to ral.

Art. 148. As me sas ele i to ra is têm com pe tên cia para la vrar auto
de fla gran te de li to con tra o ci da dão que vo tar ou ten tar vo tar com tí tu lo
que não lhe per ten ça, e para apre en der o tí tu lo sus pe i to; de ven do li vrar-se
sol to, in de pen den te men te de fi an ça, o de lin qüen te, logo que es ti ver la vra do 
o auto, que será re me ti do, com as pro vas do cri me, à au to ri da de com pe ten te.

Art. 149. To dos os li vros des ti na dos ao ser vi ço ele i to ral, de con for -
mi da de com o dis pos to na pre sen te lei, se rão as si na la dos com o ca rim bo
das re par ti ções que os ex pe di rem.

Art. 150. O go ver no or ga ni za rá a di vi são dos dis tri tos ele i to ra is,
e a sub me te rá à apro va ção do Po der Le gis la ti vo, no pri me i ro mês da pró xi ma
ses são.

Pa rá gra fo úni co. Os dis tri tos se rão de sig na dos por nú me ros or di -
na is, e para sede de cada um será pre fe ri do o lu gar mais cen tral e im por tan te
dele.

Art. 151. Fica o go ver no au to ri za do a ex pe dir as ins tru ções ne ces sá -
ri as à exe cu ção des ta lei.

Art. 152. Fi cam re vo ga das as Leis nos 35, de 26 de ja ne i ro de 1892; 
153, de 3 de agos to de 1893; 184, de 23 de se tem bro de 1893; 380, de 22 de
agos to de 1896; 426, de 7 de de zem bro de 1896; 3 mais dis po si ções em
con trá rio.

Rio de Ja ne i ro, 15 de no vem bro de 1904; 16º da Re pú bli ca. –
Francisco de Paula Rodrigues Alves – J. J. Se a bra.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e PORTO, Wal ter Cos ta. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol. II. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 14-35.
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CONVÊNIO DE TAUBATÉ – VALORIZAÇÃO DO

COMÉRCIO DO CAFÉ E MELHORIA DO SEU CONSUMO
 (26 FEVEREIRO 1906)

Con vê nio en tre os es ta dos do Rio de Ja ne i ro, 
Mi nas Ge ra is e São Pa u lo, para o fim de
va lo ri zar o café, re gu lar o seu co mér cio,
pro mo ver o au men to do seu con su mo e a
cri a ção da Ca i xa de Con ver são, fi xan do o
va lor da mo e da.

Art. 1º Du ran te o pra zo que for con ve ni en te, os es ta dos con tra tan tes
obri gam-se a man ter, nos mer ca dos na ci o na is, o pre ço mí ni mo
de 55 a 65 frs. em ouro, em mo e da cor ren te do país, ao câm bio do 

dia, por saca de 60 qui los de café, tipo 7, ame ri ca no, no pri me i ro ano; este
pre ço mí ni mo po de rá ser pos te ri or men te ele va do até o má xi mo de 70 frs.,
con for me as con ve niên ci as do mer ca do. Para as qua li da des su pe ri o res,
se gun do a mes ma clas si fi ca ção ame ri ca na, os pre ços in di ca dos se rão au men -
ta dos pro por ci o nal men te nos mes mos pe río dos.

Art. 2º Os go ver nos con tra tan tes, por meio de me di das ade qua das,
pro cu ra rão di fi cul tar a ex por ta ção para o es tran ge i ro, dos ca fés in fe ri o res
ao tipo 7, e fa vo re cer, no que for pos sí vel, o de sen vol vi men to do seu con su mo
no país.

Art. 3º Os es ta dos con tra tan tes obri gam-se a or ga ni zar e man ter
um ser vi ço re gu lar e per ma nen te de pro pa gan da do café, com o fim de au -
men tar o seu con su mo, quer pelo de sen vol vi men to dos atu a is mer ca dos,
quer pela aber tu ra e con quis ta de no vos, quer pela de fe sa con tra as fra u des
e fal si fi ca ções.



Art. 4º Os go ver nos con tra tan tes, quan do for jul ga do opor tu no,
es ta be le ce rão os ti pos na ci o na is de café, pro mo ven do a cri a ção de bol sas ou 
câ ma ras sin di ca is para o seu co mér cio; de acor do com os no vos ti pos, se rão
en tão fi xa dos os pre ços, a que se re fe re o art.1º.

Art. 5º Aos pro du to res de café se rão fa cul ta dos os me i os de
me lho rar as qua li da des do pro du to pelo re be ne fí cio.

Art. 6º Os go ver nos con tra tan tes obri gam-se a cri ar uma so bre ta xa
de 3 frs., su je i ta a au men to ou di mi nu i ção, por saca de café que for ex por ta da
por qual quer dos seus es ta dos e bem as sim man ter as leis que ne les di fi cul tam,
por im pos tos su fi ci en te men te ele va dos, o au men to das áre as dos ter re nos
cul ti va dos com café, nos seus ter ri tó ri os, pelo pra zo de dois anos, que po de rá 
ser pror ro ga do por mú tuo acor do. 

Art. 7º o pro du to da so bre ta xa, de que tra ta o ar ti go an te ri or,
paga no ato da ex por ta ção, será ar re ca da do pela União e des ti na do ao pa -
ga men to dos ju ros e amor ti za ção dos ca pi ta is ne ces sá ri os à exe cu ção des te
con vê nio; sen do os sal dos res tan tes apli ca dos ao cus te io das des pe sas re cla -
ma das pe los ser vi ços do mes mo, co me çan do-se a co bran ça da so bre ta xa,
de po is de ve ri fi ca do o dis pos to no art. 8º.

Art. 8º Para a exe cu ção des te con vê nio, fica o Esta do de São Pa u lo,
des de já, au to ri za do a pro mo ver, den tro ou fora do país, com a ga ran tia da
so bre ta xa de 3 frs., de que tra ta o art. 6º  e com a res pon sa bi li da de so li dá ria
dos três es ta dos, as ope ra ções de cré di to ne ces sá ri as até o ca pi tal de 15
mi lhões de li bras es ter li nas, o qual será apli ca do como las tro para a ca i xa de 
emis são ouro e con ver são, que for cri a da pelo Con gres so Na ci o nal, para a
fi xa ção do va lor da mo e da.

§ 1º O pro du to da emis são so bre este las tro será apli ca do, nos
ter mos des te con vê nio, na re gu la ri za ção do co mér cio de café e sua va lo ri za ção, 
sem pre ju í zo para a ca i xa de con ver são, de ou tras do ta ções para fins cri a dos 
em lei.

§ 2º O Esta do de São Pa u lo, an tes de ul ti mar as ope ra ções de
cré di to, as sim in di ca das, sub me te rá as suas con di ções e cláu su las ao co nhe -
ci men to e apro va ção da União e dos ou tros es ta dos con tra tan tes.

§ 3º Caso se tor ne ne ces sá rio o en dos so ou fi an ça da União, para
as ope ra ções de cré di to, se rão ob ser va das as dis po si ções do art. 2º, nº 10, da 
lei nº 1-452, de 30 de de zem bro de 1905.

Art. 9º A or ga ni za ção e di re ção de to dos os ser vi ços de que tra ta
este con vê nio se rão con fi a das a uma co mis são de três mem bros, no me a dos
um por cada es ta do, sob a pre si dên cia de um quar to mem bro, ape nas com
voto de de sem pa te, e es co lhi do pe los três es ta dos.

Pa rá gra fo úni co. Cada di re tor terá um su plen te de no me a ção,
igual men te, dos res pec ti vos es ta dos, que o subs ti tu i rá em seus im pe di men tos.
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Art. 10. A co mis são, de que tra ta o ar ti go an te ce den te, cri a rá to dos
os ser vi ços e no me a rá todo o pes so al ne ces sá rio à exe cu ção do con vê nio,
po den do con fi ar, em par te, a sua exe cu ção, a al gu ma as so ci a ção ou em pre -
sa na ci o nal, sob sua ime di a ta fis ca li za ção, tudo na for ma do re gu la men to.

Art. 11. A sede da co mis são di re to ra será a ci da de de São Pa u lo.
Art. 12. Para a exe cu ção dos ser vi ço des te con vê nio, a co mis são

or ga ni za rá o ne ces sá rio re gu la men to, que será sub me ti do à apro va ção dos
es ta dos con tra tan tes, os qua is, no pra zo de 15 dias, se pro nun ci a rão so bre o
mes mo, sob pena de con si de rar-se apro va do, por aque le que o não fi zer.

Art. 13. Os en car gos e van ta gens re sul tan tes des te con vê nio se rão
par ti lha dos en tre os es ta dos con tra tan tes, pro por ci o nal men te à quo ta de
ar re ca da ção da so bre ta xa, com que cada um con cor rer pela for ma es ta be le ci da 
no re gu la men to.

Art. 14. Os es ta dos con tra tan tes re co nhe cem e ace i tam o pre si -
den te da Re pú bli ca como ár bi tro, em qual quer ques tão que en tre os mes mos
se pos sa sus ci tar, na exe cu ção do pre sen te con vê nio.

Art. 15. O pre sen te con vê nio vi go ra rá des de a data da sua apro -
va ção, pelo pre si den te da Re pú bli ca, no ter mos do no 16 do art. 48 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

Paço Mu ni ci pal de Ta u ba té, 26 de fe ve re i ro de 1906. – Nilo
Peçanha – Fran cis co Sa les – Jor ge Ti bi ri çá.

Extra í do de Cen tro Indus tri al do Bra sil. "O Bra sil, suas ri que zas na tu ra is, suas in dús tri as." Vol II,
Indús tria Agrí co la. Rio de Ja ne i ro, M. Oros co & C. 1908. Págs. 89-91.
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LEI ADOLFO GORDO (DETERMINA EXPULSÃO DE

OPERÁRIOS ESTRANGEIROS ENVOLVIDOS EM 
AGITAÇÕES) – LEI Nº 1.641 (7 JANEIRO 1907)

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
se guin te reso lu ção:

Art. 1º O es tran ge i ro que, por qual quer mo ti vo, com pro me ter a
segu ran ça na ci o nal ou a tran qüi li da de pú bli ca pode ser ex pul so
de par te ou de todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Art. 2º São tam bém ca u sas bas tan tes para a ex pul são:
1ª) a con de na ção ou pro ces so pe los tri bu na is es tran ge i ros por

cri mes ou de li tos de na tu re za co mum;
2ª) duas con de na ções, pelo me nos, pe los tri bu na is bra si le i ros,

por cri mes ou de li tos de na tu re za co mum;
3ª) a va ga bun da gem, a men di ci da de e o le no cí nio com pe ten te -

men te ve ri fi ca dos.
Art. 3º Não pode ser ex pul so o es tran ge i ro que re si dir no ter ri tó rio

da Re pú bli ca por dois anos con tí nu os, ou por me nos tem po, quan do:
a) ca sa do com bra si le i ra;
b) vi ú vo com fi lho bra si le i ro.
Art. 4º O Po der Exe cu ti vo pode im pe dir a en tra da no ter ri tó rio

da Re pú bli ca a todo es tran ge i ro, cu jos an te ce den tes au to ri zem in cluí-lo en tre
aque les a que se re fe rem os arts. 1º e 2º.

Pa rá gra fo úni co. A en tra da não pode ser ve da da ao es tran ge i ro
nas con di ções do art. 3º, se ti ver se re ti ra do da Re pú bli ca tem po ra ri a men te.

Art. 5º A ex pul são será in di vi du al e em for ma de ato, que será
ex pe di do pelo mi nis tro da Jus ti ça e Ne gó ci os Inte ri o res.



Art. 6º O Po der Exe cu ti vo dará anu al men te con ta ao Con gres so
da exe cu ção da pre sen te lei, re me ten do-lhe os no mes de cada um dos ex pul -
sos, com a in di ca ção de sua na ci o na li da de, e re la ta do igual men te os ca sos
em que de i xou de aten der à re qui si ção das au to ri da des es ta du a is e os mo ti vos 
da re cu sa.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo fará no ti fi car em nota ofi ci al ao es tran -
ge i ro que re sol ver ex pul sar, os mo ti vos da de li be ra ção, con ce den do-lhe o
pra zo de três a trin ta dias para se re ti rar, e po den do, como me di da de se gu -
ran ça pú bli ca, or de nar a sua de ten ção até o mo men to da par ti da.

Art. 8º Den tro do pra zo que for con ce di do, pode o es tran ge i ro
re cor rer para o pró prio po der que or de nou a ex pul são, se ela se fun dou na
dis po si ção do art. 1º, ou para o Po der Ju di ciá rio Fe de ral, quan do pro ce der
do dis pos to no art. 2º. So men te nes te úl ti mo caso o re cur so terá efe i to
sus pen si vo.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so ao Po der Ju di ciá rio Fe de ral con sis ti rá 
na jus ti fi ca ção da fal si da de do mo ti vo ale ga do, fe i ta pe ran te o ju í zo sec ci o nal,
com au diên cia do Mi nis té rio Pú bli co.

Art. 9º O es tran ge i ro que re gres sar ao ter ri tó rio de onde ti ver
sido ex pul so será pu ni do com a pena de um a três anos de pri são, em pro ces so
pre pa ra do e jul ga do pelo juiz sec ci o nal e, de po is de cum pri da a pena, no va -
men te ex pul so.

Art. 10. O Po der Exe cu ti vo pode re vo gar a ex pul são se ces sa rem
as ca u sas que a de ter mi na ram.

Art. 11. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 7 de ja ne i ro de 1907; 19º da Re pú bli ca. – Afonso

Augusto Moreira Pena – Au gus to Ta va res de Lira.
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O PRIMEIRO CONGRESSO OPERÁRIO – 1906

BASES DO ACORDO DA CONFEDERAÇÃO OPERÁRIA BRASILEIRA 
APROVADAS PELO CONGRESSO 

FINS
1) – A Con fe de ra ção Ope rá ria Bra si le i ra or ga ni za da so bre as

   pre sen tes ba ses de acor do tem por fim:
a) Pro mo ver a união dos tra ba lha do res sa la ri a dos para a de fe sa

dos seus in te res ses mo ra is e ma te ri a is, eco nô mi cos e pro fis si o na is;
b) Estre i tar os la ços de so li da ri e da de en tre o pro le ta ri a do or ga ni -

za do, dan do mais for ça e co e são aos seus es for ços e re i vin di ca ções tan to
mo ral como ma te ri al;

c) Estu dar e pro pa gar os me i os de eman ci pa ção do pro le ta ri a do
e de fen der em pú bli co as re i vin di ca ções eco nô mi cas dos tra ba lha do res
ser vin do-se para isso de to das os me i os de pro pa gan da co nhe ci dos, no me a -
da men te de um jor nal que se inti tu la rá A Voz do Tra ba lha dor;

d) Re u nir e pu bli car da dos es ta tís ti cos e in for ma ções exa tas so bre
o mo vi men to ope rá rio e as con di ções do tra ba lho em todo o país.

CONSTITUIÇÃO

2) – A Con fe de ra ção Ope rá ria Bra si le i ra é for ma da por:
a) Fe de ra ções na ci o na is de in dús tria ou de ofí cio;
b) Uniões lo ca is ou es ta du a is de sin di ca tos;
c) Sin di ca tos iso la dos de lu ga res onde não exis tam fe de ra ções

lo ca is ou es ta du a is ou de in dús tri as ou ofí ci os não fe de ra dos.
3) – Cada or ga ni za ção ade ren te à Con fe de ra ção terá um de le ga do

por cada sin di ca to na Co mis são Con fe de ral. Esse de le ga do deve ser só cio
de uma so ci e da de ade ren te. Os sin di ca tos iso la dos te rão igual men te um re pre -
sen tan te cada um.



4) – Só os sin di ca tos ex clu si va men te for ma dos de tra ba lha do res
sa la ri a dos e que te nham como base prin ci pal a re sis tên cia po dem fa zer
par te da Con fe de ra ção; 

5) – A Con fe de ra ção não per ten ce a ne nhu ma es co la po lí ti ca ou
dou tri na re li gi o sa, não po den do to mar par te co le ti va men te em ele i ções,
ma ni fes ta ções par ti dá ri as ou re li gi o sas, nem po den do um só cio qual quer
ser vir-se de um tí tu lo da Con fe de ra ção ou de uma fun ção da Con fe de ra ção
em um ato ele i to ral ou re li gi o so.

6) – Cada sin di ca to ade ren te con tri bu i rá para as des pe sas da
Con fe de ra ção com uma quo ta men sal de 20 réis por cada um dos mem bros.

7) – A Co mis são Con fe de ral terá a sua sede no Rio de ja ne i ro.
8) – A Co mis são Con fe de ral dis tri bu i rá en tre os seus mem bros

os di ver sos en car gos, que nun ca po de rão ser de po der ou man do.
9) – Cada Co mis são Con fe de ral exer ce rá a sua fun ção du ran te

dois anos a con tar do dia 1º de ja ne i ro;

O JORNAL

10) – O ór gão da Con fe de ra ção será re di gi do por uma co mis são
es co lhi da en tre os seus mem bros e pela Co mis são Con fe de ral e pu bli ca rá,
se gun do esta or dem, de pre fe rên cia:

1º) Infor ma ções so bre o mo vi men to ope rá rio e as so ci a ti vo;
a) Re su mo das re so lu ções das so ci e da des ade ren tes;
b) Con vo ca ção e avi sos das so ci e da des ade ren tes;
c) Arti gos que a re da ção con si de rar con ti dos nos li mi tes

mar ca dos pe las pre sen tes ba ses de acor do, as sim como re di gi dos 
de modo com pre en sí vel, e isen tos de ques tões pes so a is
11) – O Con gres so dirá, cada ano, se a re da ção do jor nal cor res -

pon deu à con fi an ça nela de po si ta da.

O CONGRESSO

12) – A Co mis são Con fe de ral de ve rá abrir, em fe ve re i ro de cada
ano, um re fe ren dum en tre as so ci e da des ade ren tes so bre a data e a sede do
Con gres so anu al.

13) – Ao Con gres so de ve rá a Co mis são Con fe de ral apre sen tar o
re la tó rio dos seus tra ba lhos du ran te o ano.

14) – A res pos ta de ve rá ser dada no pra zo de dois me ses, de po is
do qual a Co mis são Con fe de ral pu bli ca rá uma cir cu lar com a data e lu gar e
com os te mas pro pos tos.

15) – Se a re so lu ção do Con gres so, de ven do ser exe cu ta da pela
Co mis são Con fe de ral, exi gir uma des pe sa além da quo ta men sal mar ca da
nas ba ses pre sen tes, não terá de pagá-la a so ci e da de que não es ti ver em
con di ções.
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16) – A pri me i ra Co mis são Con fe de ral en tra rá em fun ção no dia
1º de ju nho de 1906.

Cons ti tu i ção do Con gres so
Aber ta a ses são pela co mis são pro mo to ra do Con gres so, fo ram

apre sen ta das as se guin tes cre den ci a is:
Pelo Con gres so União dos Ope rá ri os das Pe dre i ras, Antônio da

Sil va Ba rão e Mar ce li no da Cos ta Ra mos.
Pelo Cen tro Artís ti co Ce a ren se, Antônio A. Pin to Ma cha do e

Ben ja mim Prins.
Pela União dos Tra ba lha do res Grá fi cos, de São Pa u lo, Edu ar do

Vas si mon e Au gus to dos San tos Altro.
Pelo Cen tro Pro te tor dos Ope rá ri os de Per nam bu co, José Her mes 

de Olin da Cos ta.
Pela A. de R. dos Tra ba lha do res em Car vão e Mi ne ral, Be li sá rio

Pe re i ra de Sousa e Fir mi no Ro dri gues Alon so.
Pelo Cen tro dos Ope rá ri os Mar mo ris tas, José de Sousa Aze ve do

e João Arzua dos San tos.
Pela União dos Ope rá ri os Esti va do res, Ma nuel dos San tos Va len ça

e Ma nu el Iná cio de Araú jo.
Pela União Ope rá ria do Enge nho de Den tro, Ben ja mim Moi sés

Prins e José Ro ber to Vi e i ra de Melo.
Pelo Cen tro dos Empre ga dos em Fer ro vi as, Do min gos Go mes

So bri nho e Fran cis co Ca mi lo So a res.
Pela A. de C. União dos Cha pe le i ros, José Arnal do de Car va lho e 

Antô nio Pi res G. Sola.
Pele União dos Cor ri e i ros e Artes Cor re la ti vas, Fé lix Ale xan dre

Pi nho e Auto Na var ro Ne gre i ros.
Pela Liga Ope rá ria Ita li a na, Pi e tro Ber nar buc ci e Sil vio Pas sa glia.
Pela Fe de ra ção de São Pa u lo, re pre sen tan do seis sin di ca tos,

Fer nan do Fre je i ro, Ma nuel Do min gues de Alme i da, Gi u lio So rel li, Edgard
Le u en roth, Ulisses Mar tins, Ca ra lam pio Tril las, Car los Dias, Ma nuel
Mos co so, Fer nan do Bon dad e José Sar men to.

Pela Liga dos Artis tas Alfa i a tes, Cândi do Cos ta e Alfre do Vas ques.
Pela União dos Car pin te i ros e Artes Cor re la ti vas, João Be ne ve -

nu to e Ma nuel dos Passos do Nas ci men to Ba hia.
Pela A. de C. União dos Ma ni pu la do res de Ta ba co, Mel chi or

Pe re i ra Car do so e Ma ri a no Gar cia.
Pela Asso ci a ção de R. dos Tra ba lha do res em Tra pi che e Café,

Fran cis co Gu i lher me Cha ves e Ansel mo Rosa.
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Pelo Cen tro dos Ope rá ri os do Jar dim Bo tâ ni co, Albi no Mo re i ra e
Antônio Do min gues.

Pela União Ope rá ria de Ri be i rão Pre to, Ma nuel Fer re i ra Mo re i ra
e Arnal do José Car va lho.

Pela Liga Ope rá ria de Cam pi nas, Alfre do Vas ques e Antônio
Au gus to do Ama ral Cha ves.

Pela Liga das Artes Grá fi cas, Luís Ma gras si e Mota Assun ção.
Pela União dos Artis tas Sa pa te i ros, Cé lio de Bri to e Vi to ri no

Pe re i ra.
Pelo Cen tro Ope rá rio de Cam pos, Da másio Go mes da Sil va.

ABERTURA DOS TRABALHOS

Estan do, pois, pre sen tes 43 de le ga dos re pre sen tan tes de 28 sin di -
ca tos ope rá ri os, a co mis são or ga ni za do ra con vi dou a as sem bléia a acla mar
um pre si den te para abrir os tra ba lhos, e, isto fe i to, pas sou-se a dis cu tir as
nor mas que de vi am ser ado ta das no fun ci o na men to do Con gres so, fi can do
re sol vi do:

que para cada ses são se ria acla ma do um pre si den te;
que cada de le ga do, ain da que re pre sen tas se mais que uma so ci e -

da de, só re pre sen ta ria um voto;
que os de le ga dos, não con for mes com esta re so lu ção e in cum bi dos

da re pre sen ta ção de mais de uma so ci e da de, po di am no me ar pes soa de sua
con fi an ça a fim de re pre sen tar a so ci e da de pela qual ele não po dia vo tar;

que o de le ga do não con for me com isto po dia re a ver da co mis são 
or ga ni za do ra do Con gres so a quan tia com que en tra ra a so ci e da de por que
ele não po dia vo tar, fi can do esta, por con se guin te, sem re pre sen ta ção no
Con gres so.

Além des tas so ci e da des, que es ta vam re pre sen ta das na aber tu ra
do Con gres so, há a acres cen tar o Cír cu lo So ci a lis ta dos Obre i ros de Ca xi as,
cujo re pre sen tan te ado e ceu em vi a gem. A co mis são or ga ni za do ra do Con -
gres so re ce beu ain da ofí ci os de ade são e so li da ri e da de das so ci e da des se guin -
tes, as qua is, por mo ti vos de for ça ma i or, não en vi a ram re pre sen tan tes:

União Ope rá ria do Rio Gran de do Sul.
Fe de ra ção So ci a lis ta Ba i a na, por si e por to das as fe de ra das.
Jun ta Au xi li a do ra dos Ope rá ri os de Vila Nova de Lima.
Cen tro das Clas ses Ope rá ri as de Juiz de Fora.
Cen tro Ope rá rio de Cam pos.
So ci e da de Inter na ci o nal dos Ope rá ri os de San tos.
União dos Tra ba lha do res Grá fi cos de Cam pi nas.
União Ope rá ria Ala go a na.
União dos Ma qui nis tas Ter res tres da Ca pi tal Fe de ral.
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Liga dos Car pin te i ros e Ca la fa tes Na va is.
União dos Re ce be do res em Fer roc ar ris.
So ci e da de de Clas se União dos Mar ce ne i ros.
So ci e da de Pro te to ra dos Ope rá ri os Fu ni le i ros, Bom be i ros e Gasis tas.
Cen tro Inter na ci o nal dos Pin to res.
Cen tro Ope rá rio Flu mi nen se de Ni te rói.

RESOLUÇÕES

Estan do, pois, cons ti tu í do o Con gres so, pas sou-se à dis cus são
dos te mas, fi can do re sol vi do o que se gue.

So bre Ori en ta ção
Tema 1 – A so ci e da de ope rá ria deve ade rir a uma po lí ti ca de par ti do ou

con ser var a sua ne u tra li da de? De ve rá exer cer uma ação po lí ti ca?
“Con si de ran do que o ope ra ri a do se acha ex tre ma men te di vi di do 

pe las suas opi niões po lí ti cas e re li gi o sas;
que a úni ca base só li da de acor do e de ação são os in te res ses eco nô -

mi cos co muns a toda a clas se ope rá ria, os de mais cla ra e pron ta com pre en são;
que to dos os tra ba lha do res, en si na dos pela ex pe riên cia e de si lu -

di dos da sal va ção vin da de fora da sua von ta de e ação, re co nhe cem a ne ces -
si da de ini lu dí vel da ação eco nô mi ca di re ta de pres são e re sis tên cia, sem a
qual, ain da para os mais le ga li tá ri os, não há lei que va lha;

O Con gres so Ope rá rio acon se lha o pro le ta ri a do a or ga ni zar-se
em so ci e da des de re sis tên cia eco nô mi ca, agru pa men to es sen ci al e, sem
aban do nar a de fe sa, pela ação di re ta, dos ru di men ta res di re i tos po lí ti cos de
que ne ces si tam as or ga ni za ções eco nô mi cas a pôr fora do sin di ca to a luta
po lí ti ca es pe ci al de um par ti do e as ri va li da des que re sul ta ri am da ado ção,
pela as so ci a ção de re sis tên cia, de uma dou tri na po lí ti ca ou re li gi o sa, ou de
um pro gra ma ele i to ral.”

Tema 2 – Como co me mo rar o 1º de Maio?
“Con si de ran do:
que o ope ra ri a do, agru pan do-se em so ci e da des de re sis tên cia,

afir ma por esse sim ples fato a exis tên cia de uma luta de clas ses, que ele não
cri ou, mas que se vê for ça do a ace i tar;

que as con di ções eco nô mi cas, fon te de toda a li ber da de, são,
para o pro le ta ri a do, pés si mas, e que o tra ba lho está es cra vi za do sob o peso
das in jus ti ças, tan to que, para o me lho rar ou li ber tar os tra ba lha do res não
têm ou tro re cur so con tra o po der e a ri que za acu mu la dos nas mãos dos
pa trões, se não a as so ci a ção, a so li da ri e da de dos seus es for ços;

que, por tan to, não se pode re a li zar uma “fes ta do tra ba lho”, mas
sim um pro tes to de opri mi dos e ex plo ra dos;
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que a ori gem his tó ri ca do 1º de Maio, que nas ceu de re i vin di ca ção,
pela ação di re ta, das oito ho ras de tra ba lho, na Amé ri ca do Nor te, e do sa cri -
fí cio das ví ti mas ino cen tes de Chi ca go, im pe de que essa data seja mis ti fi ca da
pe las fes tas fa vo re ci das por in te res sa dos na re sig na ção e imo bi li da de do
pro le ta ri a do;

o 1º Con gres so Ope rá rio Bra si le i ro ver be ra e re pro va in dig na da -
men te as pa lha ça das fe i tas no 1º de Maio com o con cur so e com pla cên ci as
dos se nho res;

in ci ta o ope rá rio a res ti tu ir ao 1º de Maio o ca rá ter que lhe com -
pe te, de se re no, mas de sas som bra do pro tes to, e de enér gi ca re i vin di ca ção
de di re i tos ofen di dos ou ig no ra dos;

es ti mu la vi va men te as or ga ni za ções ope rá ri as à pro pa gan da das
re i vin di ca ções a afir mar o 1° de Maio;

e en via ao ope ra ri a do fran cês a mais ar den te ex pres são das suas
sim pa ti as e so li da ri e da de, mos tran do-o como mo de lo de ati vi da de e ini ci a -
ti va ao tra ba lha dor do Bra sil;

Con si de ran do que o tato do go ver no tor nar fe ri a do o dia 1º de
maio equi va le a su bor nar um ad ver sá rio que o ata ca; o que é, por tan to,
uma mis ti fi ca ção per ni ci o sa;

o Con gres so acon se lha aos ope rá ri os e res pec ti vos sin di ca tos
que, no caso em que essa data seja de cre ta da dia fe ri a do, ini ci em uma for te
pro pa gan da no sen ti do de pa ten te ar a in com pa ti bi li da de da ade são do
Esta do a tal ma ni fes ta ção, que é re vo lu ci o ná ria e de luta de clas se, apon tan -
do o seu trá gi co epí lo go a 11 de no vem bro de 1887.”

SOBRE ORGANIZAÇÃO

Tema 1 – O sin di ca to de re sis tên cia deve ter como úni ca base a re sis tên cia
ou ace i tar con jun ta men te o sub sí dio de de so cu pa ção, de do en ça ou de co o pe ra ti vis mo?

“Con si de ran do que a re sis tên cia ao pa tro na to é a ação es sen ci al,
e que, se ela, qual quer obra de be ne fi cên cia, mu tu a lis mo ou co o pe ra ti vis mo 
se ria toda a car go do ope ra ri a do, fa ci li tan do mes mo ao pa trão a im po si ção
das suas con di ções;

que es sas obras se cun dá ri as, em bo ra tra zen do ao sin di ca to gran de 
nú me ro de ade ren tes, qua se sem pre sem ini ci a ti va e sem es pí ri to de re sis -
tên cia, ser vem mu i tas ve zes para em ba ra çar a ação da so ci e da de que fal ta
in te i ra men te ao fim para que fora cons ti tu í da – a re sis tên cia;

o Con gres so acon se lha, so bre tu do, re sis tên cia, sem ou tra ca i xa a
não ser a des ti na da a esse fim e que, para me lhor sin te ti zar o seu ob je ti vo,
as as so ci a ções ope rá ri as ado tem o nome de sin di ca to.”

Tema 2 – O sin di ca to ope rá rio deve ser or ga ni za do por ofí ci os, por
in dús tri as ou por ofí ci os vá ri os?
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“Con si de ran do as di ver sas con di ções do pro le ta ri a do e da in -
dús tria, con for me os lu ga res;

O Con gres so acon se lha, de pre fe rên cia:
o sin di ca to abran gen do to dos os ofí ci os, nas gran des em pre sas

ou com pa nhi as – quan do es tes se achem di re ta men te li ga dos en tre si sob
uma mes ma ad mi nis tra ção;

o sin di ca to de ofi cio, nas pro fis sões iso la das e in de pen den tes;
o sin di ca to de in dús tria, quan do vá ri os ofí ci os es tão es tre i ta men te 

li ga dos ou ane xos na mes ma in dús tria;
a união de ofí ci os vá ri os, só no úl ti mo caso e com o fim de fa ci li -

tar e pro vo car a for ma ção das ou tras as so ci a ções de re sis tên cia.”
Tema 3 – Será útil e ne ces sá ria uma con fe de ra ção ge ral das or ga ni za -

ções ope rá ri as exis ten tes no Bra sil? No caso afir ma ti vo, que or ga ni za ção ad mi tir?
“Con si de ran do que a ação ope rá ria cons tan te, ma leá vel e pron ta, 

su je i ta às di ver sas con di ções de tem po e de lu gar se ria gran de men te em ba -
ra ça da por uma cen tra li za ção;

que a so li da ri e da de deve ser cons ci en te e o con cur so de cada
uni da de só tem va lor quan do vo lun ta ri a men te dado; 

que o aban do no do po der nas mãos de pou cos im pe di ria o de sen -
vol vi men to da ini ci a ti va e da ca pa ci da de do pro le ta ri a do para se eman ci par,
com o ris co ain da de se rem os seus in te res ses sa cri fi ca dos aos dos di re to res;

que o de sen vol vi men to da in dús tria faz-se no sen ti do de exi gir
de to dos os tra ba lha do res, sem dis tin ção de ofí ci os, uma so li da ri e da de cada 
vez mais es tre i ta, ten den do a abo lir as bar re i ras que se pa ra vam as cor po ra -
ções de ofí ci os;

que a união de so ci e da des por pac to fe de ra ti vo ga ran te a cada
uma a mais lar ga au to no mia, de ven do este prin cí pio ser res pe i ta do nos es ta tu -
tos da Con fe de ra ção Ope rá ria Bra si le i ra;

o Con gres so con si de ra como úni co mé to do de or ga ni za ção com -
pa tí vel com o ir re pri mí vel es pí ri to de li ber da de e com as im pe ri o sas ne ces -
si da des de ação e edu ca ção ope rá ria, o mé to do – fe de ra ção – a mais lar ga
au to no mia do in di ví duo no sin di ca to, do sin di ca to na fe de ra ção e da fe de -
ra ção na con fe de ra ção e como uni ca men te ad mis sí ve is sim ples de le ga ções
de fun ção sem au to ri da de, e de li be ra, ou tros sim, fa zer as ne ces sá ri as prá ti cas
para a sua fun da ção, de ven do a atu al Fe de ra ção Ope rá ria Re gi o nal Bra si le i ra 
mo de lar-se pe las ba ses de acor do, que de ve rão ser dis cu ti das no pre sen te
Con gres so e se faça com ple ta se pa ra ção des ta fe de ra ção lo cal no Rio, que
terá com a con fe de ra ção as mes mas re la ções que as de ma is.

De li be ra tam bém que a Con fe de ra ção só ad mi ta sin di ca tos cuja
base es sen ci al seja a re sis tên cia so bre o ter re no eco nô mi co.”
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Tema 4 – No seio da or ga ni za ção sin di cal po de rão ad mi tir-se fun ci o ná -
ri os re mu ne ra dos? No caso afir ma ti vo, sob que con di ções?

“Con si de ran do:
que a re mu ne ra ção dos car gos no sin di ca to é sus ce tí vel de pro -

du zir ri va li da des e in tri gas, am bi ções no ci vas à or ga ni za ção e in te res ses
con trá ri os à sua ação e li ber da de de mo vi men tos;

que essa re mu ne ra ção pode cha mar às fun ções ad mi nis tra ti vas
in di ví du os, uni ca men te de se jo sos de se eman ci par in di vi du al men te, tra ba -
lhan do com o ex clu si vo fim de per ce ber o or de na do, e não com o amor que
pro vém de um for te es pí ri to de ini ci a ti va e de uma lar ga com pre en são dos
in te res ses so li dá ri os do ope ra ri a do, e da ne ces si da de da luta;

o Con gres so ope rá rio acon se lha vi va men te às or ga ni za ções ope -
rá ri as a re pe li rem as re mu ne ra ções dos car gos, sal vo nos ca sos em que a
gran de acu mu la ção de ser vi ço exi ja pe remp to ri a men te que um ope rá rio se
con sa gre in te i ra men te a ele, não de ven do, po rém, re ce ber or de na do su pe ri or
ao sa lá rio nor mal da pro fis são a que per ten ça.

Ou tros sim, no caso ex cep ci o nal em que qual quer so ci e da de te nha
ne ces si da de de ter fun ci o ná ri os re mu ne ra dos es tes, ain da quan do só ci os,
não po de rão vo tar nem ser vo ta dos; e, para tais car gos re mu ne ra dos, de vem
ser pre fe ri dos 5 só ci os inu ti li za dos pelo tra ba lho.”

Tema 5 – É con ve ni en te a abo li ção dos pre si den tes e co mis sões di re ti vas 
das so ci e da des ope rá ri as e que só exis tam sim ples co mis sões ad mi nis tra ti vas?

“Con si de ran do que o sin di ca to é a co e são de ope rá ri os que se
unem para ação con tra o ca pi tal e que, por tan to, essa ação deve ser de to dos,
pois, do con trá rio, se ria in sub sis ten te; 

e que as de le ga ções de po der ou man do le vam os ope rá ri os à
obe diên cia pas si va e pre ju di ci al nas lu tas ope rá ri as;

o Con gres so acon se lha os sin di ca tos a pro cu ra rem subs ti tu ir as
suas di re to ri as por sim ples co mis sões ad mi nis tra ti vas uni ca men te com de -
le ga ção de fun ções.”

Tema 6 – Po de rá ad mi tir-se não-ope rá ri os?
“Con si de ran do que as ques tões ope rá ri as só po dem ser fran ca -

men te re sol vi das pe los pró pri os in te res sa dos, li vres da in fluên cia de in te -
res ses alhe i os e das su ges tões de es tra nhos;

que a in ter ven ção efe ti va na so ci e da de ope rá ria de pes so as mo -
vi das por in te res ses con trá ri os ou por idéi as e sen ti men tos mais ou me nos
es tra nhos aos in te res ses ope rá ri os pode, como a ex pe riên cia en si nou, pre ju -
di car a ação sin ce ra da as so ci a ção e es cu re cer a cla ra no ção dos in te res ses
de clas se;

o Con gres so Ope rá rio en ten de que a so ci e da de de re sis tên cia
não deve ad mi tir pa trões, nem qual quer es pé cie de não-tra ba lha do res, mas
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uni ca men te sa la ri a dos, que não ex plo rem por sua con ta ope rá ri os ou apren -
di zes.”

Tema 7 – Sob que con di ções po de rão ser ad mi ti dos os mes tres, con tra -
mes tres, en car re ga dos, os ope rá ri os, en fim, que exer çam qual quer car go de man do?

“Con si de ran do que os mes tres e con tra mes tres são, pelo lu gar
que ocu pam, os ver da de i ros re pre sen tan tes dos pa trões; que eles, por este
mo ti vo, po dem tra zer às or ga ni za ções ope rá ri as o de sa cor do e con ver te -
rem-se em es piões;

que é im pos sí vel dis tin guir, de modo po si ti vo, os bons dos maus 
mes tres ou con tra mes tres;

o Con gres so en ten de que os mes tres e con tra mes tres de vem ser
ex clu í dos dos sin di ca tos ope rá ri os; po den do, em ca sos ex cep ci o na is, fa zer-se
um re gu la men to in ter no para re gu la ri zar a ad mis são dos mes mos.”

SOBRE AÇÃO OPERÁRIA

Tema 1 – Qu a is os me i os de ação que o ope ra ri a do, eco no mi ca men te
or ga ni za do, pode usar van ta jo sa men te?

“Con si de ran do que o pro le ta ri a do eco no mi ca men te or ga ni za do,
in de pen den te dos par ti dos po lí ti cos, só pode, como tal, lan çar mão dos me i -
os de ação que lhe são pró pri os;

ten do em vis ta a mo ção vo ta da so bre o pri me i ro tema dis cu ti do;
o Con gres so acon se lha como me i os de ação das so ci e da des de

re sis tên cia ou sin di ca tos to dos aque les que de pen dem do exer cí cio di re to e
ime di a to da sua ati vi da de, tais como a gre ve ge ral ou par ci al, a bo i co ta gem, 
a sa bo ta gem, o la bel, ma ni fes ta ções pú bli cas, etc., va riá ve is se gun do as cir -
cuns tân ci as de lu gar e de mo men to.”

Tema 2 – Para que es pé cie de me lho ra men tos deve o ope ra ri a do or ga ni -
za do ori en tar prin ci pal men te os seus es for ços? Para o au men to do sa lá rio ou para a
di mi nu i ção de ho ras?

“Con si de ran do que a re du ção de ho ras de tra ba lho tem in fluên -
cia so bre a ne ces si da de do bem-es tar, au men tan do o con su mo e daí a pro -
du ção;

que, por essa ra zão, e ain da por di mi nu ir o tra ba lho quo ti di a no,
a de so cu pa ção di mi nui e o sa lá rio ten de rá a su bir; que o des can so fa ci li ta o
es tu do, a edu ca ção as so ci a ti va, a eman ci pa ção in te lec tu al e com ba te o al co o lis -
mo, fru to do ex ces so de tra ba lho, em bru te ce dor e exa us ti vo;

que o au men to de sa lá rio é mais uma con se qüên cia, um efe i to da 
di mi nu i ção de ho ras de tra ba lho, da me nor de so cu pa ção e do bem-es tar
re la ti vo do que uma ca u sa dos mes mos;

o Con gres so Ope rá rio acon se lha de pre fe rên cia a con quis ta da
re du ção de ho ras pelo pró prio pro le ta ri a do, por que só as sim será vá li da,
so bre tu do se am pa ra da pela abo li ção do tra ba lho por obra e das ho ras
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su ple men ta res, pelo go canny (tra ba lho sem pre ci pi ta ção), pela fun da ção de
bi bli o te cas e ins ti tu i ções de en si no e pela ati vi da de sin di cal.”

Tema 3 – É con ve ni en te que os sin di ca tos ope rá ri os re a li zem no Bra sil
uma ati va pro pa gan da do sin di ca lis mo, isto é, dos fins e mé to dos de luta das so ci e -
da des de re sis tên cia? No caso afir ma ti vo, como or ga ni zá-la?

“Con si de ran do que a so lu ção des te tema se acha im pli ci ta men te
dada nas de li be ra ções an te ri o res, o Con gres so en ten de que essa pro pa gan -
da deve ser fe i ta in di vi du al men te e pelo sin di ca to, mas que, para me lho res
e mais se gu ros re sul ta dos, de vem as fe de ra ções e a Con fe de ra ção en car re -
gar-se de or ga ni zá-la e me to di zá-la, in di can do, pois, os se guin tes me i os de
pro pa gan da: jor nal, fo lhe to, car taz, ma ni fes to, ca rim bo, con fe rên ci as, ex cur -
sões de pro pa gan da, re pre sen ta ções te a tra is e cri a ção de bi bli o te cas.”

Tema 4 – Abo li ção das mul tas nas ofi ci nas e fá bri cas.
“Con si de ran do que as mul tas nas ofi ci nas e fá bri cas, sob qua is -

quer pre tex tos, são pre ju di ci a is aos tra ba lha do res, o Con gres so acon se lha
uma for te re sis tên cia con tra as mes mas.

con si de ran do que exis tem di ver sas as so ci a ções de au xí li os mú -
tu os, man ti das pe las mul tas im pos tas, sob qua is quer pre tex tos aos tra ba lha -
do res, como acon te ce na Estra da de Fer ro Cen tral do Bra sil;

con si de ran do que es sas as so ci a ções não tra zem ne nhum re sul ta do 
be né fi co aos mes mos tra ba lha do res;

con si de ran do que elas exis tem para a ma nu ten ção de al guns pri -
vi le gi a dos e in cons ci en tes tra ba lha do res e para sub si di a rem aque les que as
di ri gem;

o Con gres so Ope rá rio acon se lha os tra ba lha do res a não se su je i -
ta rem às mul tas, usan do para isso os re cur sos co gi ta dos para a re sis tên cia.

Ou tros sim, acon se lha tam bém aos tra ba lha do res a não fa ze rem
par te de se me lhan tes as so ci a ções.”

Tema 5 – Qual a uti li da de do ope ra ri a do cons ci en te do Bra sil em face
da atu al agi ta ção em prol das oito ho ras e con tra o mi li ta ris mo?

“Con si de ran do que urge cha mar à vida ati va, ten tar acor dar o
ope ra ri a do do Bra sil e dar-lhe por to dos os mo dos a cons ciên cia dos seus
di re i tos;

que a for ça ar ma da, in ter vin do nos con fli tos en tre ope rá ri os e
pa trões, fa vo re ce es tes em pre ju í zo da que les, con tri bu in do para eter ni zar e
tor nar mais do lo ro so o mal-es tar do ope rá rio;

O Con gres so Ope rá rio de ci de:
Insti gar ca lo ro sa men te as or ga ni za ções a em pre en de rem uma ati -

va pro pa gan da em fa vor das oito ho ras, sem di mi nu i ção de sa lá rio, se guin do 
o sa lu tar exem plo do pro le ta ri a do de ou tros pa í ses, hoje em agi ta ção;
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e, con si de ran do que a guer ra é um gran de mal para os tra ba lha -
do res que lhe pa gam to dos os en car gos, com o seu di nhe i ro e seu san gue;

in ci tar o pro le ta ri a do à pro pa gan da e ao pro tes to con tra a guer -
ra, as sim como o mi li ta ris mo e con tra a in ter ven ção da for ça ar ma da nas
con ten das en tre sa la ri a dos e pa trões; as sim como en vi dar, de acor do com o
mé to do se gui do pe los com pa nhe i ros fran ce ses, os ma i o res es for ços para
que o ope ra ri a do do Bra sil, no dia 1º de maio de 1907, im po nha oito ho ras
de tra ba lho.”

Tema 6 – Qual a ati tu de do ope ra ri a do quan do lhe seja pro i bi do o di re i to
de re u nião?

“Con si de ran do que o ope ra ri a do tem ab so lu ta e im pe ri o sa ne ces -
si da de de se re u nir a fim de de fen der os seus di re i tos; e con si de ran do que o 
go ver no pode pro cu rar pela vi o lên cia e ti ra nia ti rar-lhe se me lhan te di re i to;

O Con gres so Ope rá rio acon se lha às fe de ra ções lo ca is que, quan do
for pro i bi do o di re i to de re u nião a qual quer co le ti vi da de po nha logo em
prá ti ca os me i os mais efi ca zes a fim de obri gar o mes mo go ver no a res pe i -
tar es ses di re i tos, agin do, em caso ex tre mo, até com a ma i or vi o lên cia.”

Tema 7 – Con ve niên cia de que cada as so ci a ção ope rá ria sus ten te uma
es co la la i ca para os só ci os e seus fi lhos, e qua is os me i os de que deve lan çar mão
para esse fim?

“Con si de ran do que o en si no ofi ci al tem por fim in cu tir nos edu -
can dos idéi as e sen ti men tos ten den tes a for ti fi car as ins ti tu i ções bur gue sas
e, por con se guin te, con trá ri as às as pi ra ções de eman ci pa ção ope rá ria, e que
nin guém mais do que o pró prio ope rá rio tem in te res se em for mar li vre men -
te a cons ciên cia de seus fi lhos;

o Con gres so acon se lha aos sin di ca tos ope rá ri os a fun da ção de
es co las apro pri a das à edu ca ção que os mes mos de vem re ce ber sem pre que
tal seja pos sí vel; e, quan do os sin di ca tos não o pos sam fa zer cada um per si,
deve a fe de ra ção lo cal to mar con ta do en car go.”

Tema 8 – Aci den tes no tra ba lho.
“Con si de ran do que o res pon sá vel dos aci den tes no tra ba lho é

sem pre o pa trão; e con si de ran do que as leis de cre ta das em prol dos tra ba -
lha do res so bre esta ma té ria não têm nun ca exe cu ção, são le tra mor ta;

o Con gres so acon se lha aos sin di ca tos que, sem pre que qual quer
de sas tre se ve ri fi que, eles ar bi trem a in de ni za ção que o pa trão deve pa gar,
for çan do-o a isso pela ação di re ta.

Para me lhor pre ve nir tais aci den tes, de vem os sin di ca tos par ti ci par
aos pa trões as de li be ra ções to ma das pelo Con gres so so bre este par ti cu lar.”

Tema 9 – Que me i os em pre gar para ga ran tir o sa lá rio dos tra ba lha do res 
e o pa ga men to em dia?

“Con si de ran do que den tro da or ga ni za ção atu al nada exis te que
ga ran ta re al men te o sa lá rio dos tra ba lha do res, os qua is, por isso, são cons -

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  593



tan te men te ca lo te a dos; as sim como nada está es ta be le ci do de se gu ro so bre
a for ma de pa ga men to, isto é, se este deve ser diá rio, se ma nal ou men sal, o
que pre ju di ca enor me men te os tra ba lha do res;

o Con gres so acon se lha aos sin di ca tos que:
1°) pro cu rem tor nar o me nos cur to pos sí vel os pra zos dos pa ga -

men tos, os qua is de vem ser, no má xi mo, se ma na is, pois que, as sim, os ope -
rá ri os se fur ta rão a um sem-nú me ro de ex plo ra ções e, ao mes mo tem po,
quan do ca lo te a dos, será me nor a quan tia que per dem.

2°) E, quan do de ci di da men te ca lo te a do, por ha ver li qui da do a
em pre sa, ou fa li do o pa trão, etc., de vem os ope rá ri os e res pec ti vos sin di ca -
tos lan çar mão de to dos os me i os, in clu si ve os tri bu na is, para que o pa trão
ou em pre sa ca lo te i ra não pos sa apa re cer como pro pri e tá rio en quan to não
hou ver pago aos tra ba lha do res.”

Tema 10 – Como cri ar asi los ou me i os para be ne fi ci ar ope rá ri os in vá li dos?
“Con si de ran do que os tra ba lha do res mal ga nham para pro ver a

sua sub sis tên cia quo ti di a na e con tri bu ir para a luta sin di cal in dis pen sá vel, e 
que, por tan to, não po dem acu mu lar ca pi ta is su fi ci en tes para a mon ta gem
de asi los ou hos pi ta is; e que, en quan to vi go rar o re gi me atu al, ope rá rio não
se po de rá fur tar às con tin gên ci as da mi sé ria e do aban do no;

o Con gres so acon se lha como úni ca so lu ção a este pro ble ma que
se po nham em prá ti ca as de li be ra ções já to ma das pelo mes mo.”

Tema 11 – Ne ces si da de de uma ati va pro pa gan da con tra a al co o lis mo.
“Con si de ran do que o al co o lis mo é um dos ví ci os mais ar ra i ga -

dos nos seio das clas ses tra ba lha do ras; e que tem sido um obs tá cu lo para a
or ga ni za ção das mes mas;

o Con gres so Ope rá rio acon se lha que seja en ce ta da uma for te
cam pa nha con tra o al co o lis mo, a qual pode ser, por exem plo, por meio de
con fe rên ci as, fo lhe tos, car ta zes, etc.”

Tema 12 – Como re gu la men tar o tra ba lho fe mi ni no e ad mis são de
apren di zes nas fá bri cas e ofi ci nas?

“Con si de ran do que a ca u sa prin ci pal da ex plo ra ção exer ci da
con tra as mu lhe res, que, pela sua si tu a ção, se tor nam ter rí ve is con cor ren tes
do ho mem, está no fato de lhes fal tar co e são e so li da ri e da de;

que a ne ces si da de da or ga ni za ção sin di cal im põe-se en tre as mu -
lhe res, uma vez que para os ho mens tem sido ado ta da com bons re sul ta dos;

o Con gres so, sa li en tan do a ne ces si da de da or ga ni za ção das ope -
rá ri as em sin di ca tos, con vi da e in ci ta os sin di ca tos ope rá ri os a en vi dar to -
dos os es for ços para or ga ni zar as mu lhe res e tor ná-las com pa nhe i ras de
luta, abo lin do a con cor rên cia

que fa zem, aliás oca si o na da pela ex plo ra ção bur gue sa, a qual
paga pou co e exi ge mu i to; e quan to aos apren di zes, o Con gres so acon se lha
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aos ope rá ri os que não man dem os seus fi lhos para ofi ci nas ou fá bri cas, se não 
quan do eles te nham atin gi do a ida de con ve ni en te.”

Tema 13 – Cons tru ção de ca sas para ope rá ri os. Que me i os em pre gar?
“Con si de ran do que a ir ri tan te ques tão das ca sas ope rá ri as é um

en go do de que usa o go ver no para con ten tar os ope rá ri os;
o Con gres so, de sis tin do de qual quer opi nião a res pe i to, con vi da, 

en tre tan to, os ope rá ri os a lan ça rem mão de me i os con ve ni en tes para im pe dir 
o au men to dos alu guéis, dan do pou ca im por tân cia às pro mes sas go ver na -
men ta is.”

Tema 14 – Abo li ção do tra ba lho por obra ou de em pre i ta da.
“Con si de ran do que o tra ba lho por obra (peça), ou em pre i ta da,

além de pro mo ver a ru í na do tra ba lha dor, que, por este meio, pro cu ra ob ter 
ma i or sa lá rio em pre ju í zo dos seus com pa nhe i ros de ofí cio, tam bém cria
uma enor me e for te bar re i ra con tra o mais de se ja do fim das as so ci a ções
ope rá ri as – a jor na da de oito ho ras de tra ba lho; 

o Con gres so ope rá rio de li be ra que seja fe i ta uma ati va pro pa gan -
da a fim de que se re je i te tal modo de tra ba lho, o qual é sem pre pre ju di ci al
aos in te res ses ge ra is de to dos os tra ba lha do res.”

Além das ques tões mais ou me nos fun da men ta is já re gis tra das, o 
Con gres so ma ni fes tou-se ain da so bre as se guin tes:

QUESTÕES ACESSÓRIAS OU SUPLEMENTARES

Ope rá ri os agrí co las
“Con si de ran do que os tra ba lha do res da la vou ra são, nes te país,

os ope rá ri os mais vil men te es cra vi za dos e ex plo ra dos e que, ante a sua uti -
li da de e im por tân cia para a vida da hu ma ni da de, não nos po de mos nem
de ve mos es que cer de les em nos sa lu tas de eman ci pa ção;

o Con gres so acon se lha ao ope ra ri a do e res pec ti vos sin di ca tos em 
ge ral a en vi da rem to dos os es tor ços no sen ti do de or ga ni zar em sin di ca to
de re sis tên cia os tra ba lha do res das fa zen das, pro mo ven do en tre eles a mais
vas ta pro pa gan da eman ci pa do ra.”

Co lo nos
“Con si de ran do que, pe las con di ções es pe ci a is em que vi vem os

co lo nos, se tor na ria qua se im pos sí vel a sua or ga ni za ção em sin di ca tos, exe -
cu tan do-se os que vi vem nas ime di a ções das ci da des;

o Con gres so de li be ra:
que a Con fe de ra ção que deve sur gir ini cie uma ati va cam pa nha

con tra as pre po tên cias e in fâ mi as de que são ví ti mas os co lo nos, des mo ra li -
zan do as sim os fa zen de i ros e dan do a co nhe cer aos tra ba lha do res não só
da qui como de ou tros pa í ses da Eu ro pa, que ma i or con tin gen te dá à imi -
gra ção, as cla mo ro sas in jus ti ças e mar tí ri os que con tra os tra ba lha do res da
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la vou ra aqui se exer cem, ini ci tan do-os vi va men te a não imi gra rem para o
Bra sil, en quan to vi go rar a es cra vi dão nas fa zen das.”

Tí tu los ho no rí fi cos e de dis tin ção na or ga ni za ção ope rá ria.
“Con si de ran do que qua is quer tí tu los con ven ci o na is de dis tin ção

hi e rár qui ca ou mo ral são pre ju di ci a is e ne fas tos à mar cha do pro le ta ri a do
para sua eman ci pa ção;

con si de ran do mes mo que, se gun do es ta be le ce a ciên cia, os atos
in di vi du a is que se tem por cos tu me glo ri fi car com as dis tin ções ho no rí fi cas
con têm sem pre uma gran de co la bo ra ção da mas sa anô ni ma, e que, por tan to,
o va lor in di vi du al é aí bem pe que no;

ten do ain da em con ta que os par ti dos re tró ga dos e au to ri tá ri os,
des co nhe cen do este fato e ex plo ran do a ig no rân cia das mul ti dões, pro cu ram, 
por meio de dis tin ções in fun da das e ri dí cu las, tor nar eter na a es cra vi dão e
o em bru te ci men to da es pé cie hu ma na;

es ta be le cen do es pe ci al men te que o bem deve ser fe i to pelo bem
uni ca men te e não com o fito em paga de es pé cie al gu ma; pois que, afi nal, os 
que fo rem re al men te dig nos de dis tin ção, tê-la-ão im plí ci ta e pe re ne na
cons ciên cia e no co ra ção da que les a quem, por for ma qual quer, be ne fi ci a ram;

O Con gres so acon se lha às or ga ni za ções ope rá ri as a não con sen ti -
rem no seu seio sor te al gu ma de dis tin ção ho no rí fi ca, pro cu ran do tor nar
evi den te e prá ti co o seu ide al de igual da de so ci al.”

Fe de ra ções de Indús tri as
I – À vis ta das de cla ra ções fe i tas pela Asso ci a ção de Re sis tên cia

dos Tra ba lha do res em Car vão, Mi ne ral e Ope rá ri os Esti va do res, o Con gres -
so con si de ra ne ces sá ria a or ga ni za ção ime di a ta de uma fe de ra ção ma rí ti ma
en tre os tra ba lha do res do mar, no Bra sil, e re co men da à or ga ni za ção ope rá -
ria que sur gir des te con gres so que, en tre os seus pri me i ros tra ba lhos, in clua 
a for ma ção da fe de ra ção ma rí ti ma, vis to ser esse o me lhor meio de tor nar
efi caz e se gu ra a ação dos tra ba lha do res do mar no ca mi nho da eman ci pa ção 
ope rá ria.

II – Ten do em vis ta as de cla ra ções fe i tas pe los di ver sos ra mos da
cons tru ção ci vil, de li be ra o Con gres so que seja ex ten si va a essa clas se, como 
às de ma is em cir cuns tân cia idên ti cas, a re so lu ção to ma da com res pe i to aos
tra ba lha do res do mar.

Mi ne i ros
Ten do co nhe ci men to da tris te mi sé ria em que se en con tram os

mi ne i ros de Mor ro Ve lho, cuja as so ci a ção, Jun ta Au xi li ar dos Ope rá ri os,
não tem por base a re sis tên cia, o Con gres so re co men da à con fe de ra ção que
do mes mo deve sur gir ur gên cia em or ga ni zar es ses tra ba lha do res de modo
a ga ran tir-lhes mais al gum bem-es tar.
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Ope rá ri os do Esta do
Con si de ran do que a lei que es ta be le ce o ho rá rio má xi mo de oito

ho ras diá ri as para os ope rá ri os na de pen dên cia do Esta do não é cum pri da
se não em par te, fato que vem de mons trar que só da im po si ção di re ta dos
in te res sa dos é que as leis po dem ser res pe i ta das;

O Con gres so acon se lha que, com re la ção aos ope rá ri os do Esta -
do, se pro ce da, em to dos os ca sos, de con for mi da de com as re so lu ções já to -
ma das.

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO REDATORA

Ao ini ci ar a sua ta re fa de pu bli car as re so lu ções do Con gres so, a
co mis são dis so in cum bi da en con trou-se ante uma por ção de di fi cul da des.

Era pre ci so ar ran car do la bi rin to das dis cus sões a sú mu la, o con -
ce i to, o cri té rio, que pre si di ra à so lu ção de cada um dos te mas ven ti la dos.
Mas como pro ce der para o con se guir e, ao mes mo tem po, con ser var com
fi de li da de os atos e pen sa men tos do Con gres so?

Após con jec tu ras, tí nha mos de li be ra do pu bli car jun to com cada
tema e se gun do a or dem do dia a mo ção ou mo ções que o ha vi am re sol vi do;
po rém, no cor rer das dis cus sões do Con gres so a or dem do dia fora in ver ti da
e al te ra da em mais de um pon to e, por isso, as ma té ri as acha vam-se con fun -
di das e mis tu ra das. Além des se in con ve ni en te, foi ve ri fi ca do que gran de
nú me ro de mo ções, de vi do à pre ci pi ta ção com que fo ram re di gi das, ca re ci am 
de re to ques na sua re da ção a fim de tor na rem bem cla ro e com pre en sí vel o
que pre ten di am fir mar. Entre as co i sas que fo mos obri ga dos a emen dar
fi gu ra o ti tu lo do Con gres so, don de os com pa nhe i ros vêem ago ra eli mi na -
do o ter mo Re gi o nal. É que este ter mo era des ca bi do, uma vez que o Con -
gres so não foi re gi o nal e sim na ci o nal. Para que ele fos se re gi o nal era pre ci so
que só ad mi tis se re pre sen ta ção de uma dada re gião do Bra sil; e, como to dos 
sa bem, ele ad mi tia re pre sen ta ção de todo o país. Em re su mo: de po is de ex -
pe riên ci as, con jec tu ras e ten ta ti vas vá ri as, o me lhor que pu de mos con ce ber
foi o que aí fica. É pos sí vel, to da via, que te nha mos co me ti do al gum erro,
mas es ta mos cer tos que para nos des cul pa rem e jus ti fi ca rem am pla men te,
bas ta rá que os com pa nhe i ros se ar mem to dos da boa von ta de e da de di ca ção
de que nós fo mos obri ga dos a lan çar mão para dar con ta da nos sa ta re fa.
Mota Assun ção – Alfre do Vas ques – Ca mi lo So a res – Sérgio de Bri to – Luís Ma gras si
– Au gus to S. Altro – Be li sá rio de Sousa.

Extra í do de PINHEIRO, Pa u lo Sér gio, e HALL, Mi chael M. A clas se Ope rá rio no Bra sil –
1859-1930. Do cu men tos. Vol. 1. São Pa u lo. Alfa-Ome ga. 1979. Págs. 42–58.
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146
CAMPANHA CIVILISTA

146.1 – CARTA DE RUI BARBOSA DE OPOSIÇÃO À
CANDIDATURA DO MARECHAL HERMES DA FONSECA

(19 MAIO 1909) 

Rio, 19 de maio de 1909. 
Srs. se na do res F. Gli cé rio e A. Aze re do

Meus ca ros ami gos 

Consi de rei toda esta no i te no as sun to que on tem de tar de me vieram
sub me ter, e so bre o qual lhes re que ri es sas ho ras de re fle xão. Um
gru po dos nos sos mais emi nen tes che fes po lí ti cos, de po is de uma

de li be ra ção ce le bra da an te on tem, ofe re ce ra ao ilus tre ma re chal Her mes da
Fon se ca a pre si dên cia da Re pú bli ca; e S. Exa res pon de ra, de cla ran do que
ace i ta ria, sob a con di ção de anu ir mos o Ba rão do Rio Bran co e eu. 

So bre mo do me hon ram os ter mos em que o hon ra do ma re chal
pôs a ques tão. Mas a na tu re za dela exi ge que eu lhe res pon da, so bre pon do-me 
às im pres sões do meu des va ne ci men to. Nem de ou tro modo guar da ria, à
con fi an ça com que fui dis tin gui do, a le al da de que lhe devo. 

Bem an ti gas são as re la ções de mú tuo afe to en tre mim e o ma re chal 
Her mes. Da tam elas da fun da ção da Re pú bli ca no Bra sil. Na que la épo ca,
na tu ral men te as si na la da pelo de se qui lí brio e pe las am bi ções, vi sem pre des -
ta car-se, en tre os pa ren tes e ami gos de De o do ro, um tipo que me cha ma va a
aten ção e me ca ti va va a sim pa tia pela sua dis cri ção, pela sua mo dés tia, pelo 
seu de sin te res se, pela sua se ve ri da de pre co ce, pela cor re ção da sua ati tu de
ci vil e do seu por te mi li tar. Era o jo vem ofi ci al, a quem não co nhe ci nun ca
uma pre ten são, nem sou be ja ma is en vol vi do numa in tri ga. Dir-se-ia que da
sua con san güi ni da de pró xi ma com o che fe do Esta do se não lem bra va ele,
se não para ser o tipo de vir tu des não co muns. Elas atra í ram e fi xa ram até
hoje a mi nha es ti ma, que as suas ma ni fes ta ções de apo io, em mo men tos de



gra ve pe ri go meu du ran te os pe río dos tu mul tu o sos do re gi me, ele va ram ao 
grau de ami za de ver da de i ra e re co nhe ci da. Mu i to me pre za va e pre zo de a
cul ti var. A alta con si de ra ção com que ago ra mes mo me ob se quia dá-me um 
si nal mais da sua be ne vo lên cia para co mi go e au men ta para com ele o dé bi to
da mi nha gra ti dão. A luz, pois, dos meus sen ti men tos pes so a is, a sua pre si -
dên cia se ria, para mim, o go ver no do país por um ami go de pro va da afe i ção e
in que bran tá vel fir me za. 

A far da, que ele ves te, não cons ti tui ob je ção ao exer cí cio de ser -
vir ao país nes se pos to, uma vez que ele se não con fi ra ao mi li tar, mas ao ci da -
dão. Há, e tem ha vi do, nas duas câ ma ras, do Con gres so, ofi ci a is do nos so
Exér ci to que pro fes sam ati va men te a po lí ti ca de um modo mais ou me nos
bri lhan te. Ha bi li ta dos as sim como o ti ro cí nio e a ex pe riên cia de ho mens de
es ta do, nada se opo ria que ocu pas sem a di re ção do go ver no, onde en tra ri -
am até a cer tos res pe i tos, com van ta gens so bre nós ou tros, pelo co nhe ci -
men to mais di re to de um ser vi ço, a cuja per fe i ção está li ga do um dos ma i o -
res in te res ses da na ção: o da sua res pe i ta bi li da de e de fe sa mi li tar. Assim, que,
se o hon ra do ma re chal sa ís se do Con gres so, do seio de um par ti do, ou de
um pas sa do po lí ti co para a si tu a ção do che fe do Po der Exe cu ti vo, o fato se -
ria na tu ral, e a sua can di da tu ra te ria sido aco lhi da com o meu ime di a to as -
sen ti men to. 

Mas bem di ver sas me pa re cem as cir cuns tân ci as, que a ca rac te ri zam, 
e eu não a pos so apre ci ar, sem re me mo rá-las. A si tu a ção atu al, onde essa
can di da tu ra tem ori gem, re sul ta do afin co do sr. pre si den te da Re pú bli ca
no seu erro de de zem bro do ano pas sa do. Eu lho de mons trei en tão na mi -
nha car ta de 16 des se mês, que S. Exa me agra de ceu com ex pres sões ca ti -
van tes; de mons trei-lho com pa la vras e pre di ções, que os su ces sos de ago ra
aca bam de con fir mar pon to por pon to. Exclu in do-me do nú me ro dos pre -
ten den tes, e dis cu tin do as sim a ma té ria com a ma i or isen ção, su pli quei,
àque le a quem dera so be jas pro vas de mi nha ami za de, que de i xas se li vre ao 
país a es co lha do che fe da na ção, ob ser van do-lhe não fal ta rem à Re pú bli ca ho -
mens idô ne os, para su ce der na ca de i ra pre si den ci al. Ter mi na va esse do cu -
men to, as se gu ran do que de tal erro os seus au to res só co lhe ri am “con tra tem -
pos e de cep ções in cal cu lá ve is”. Acon se lhan do, en fim a S. Exa que se abs ti ves -
se “des sa res pon sa bi li da de inú til e fu nes ta”, ter mi na va eu di zen do-lhe: “Ela 
lhe amar gu ra rá os seus dois úl ti mos anos de ad mi nis tra ção, re ser van do ao
seu su ces sor dias ain da pi o res, de po is de se me ar nos cos tu mes do re gi me
um exem plo, cu jas con se qüên ci as de sa cre di ta rão e ar ru i na rão ir re me di a vel -
men te o nos so sis te ma de go ver no”. 

Se o dr. Afon so Pena re ler hoje a mi nha car ta de 16 de de zem bro, e
com pa rar as suas pro fe ci as e os seus con se lhos com as vo zes dos que o aco ro -
ço a ram a não ce der, verá onde es ta va a sin ce ri da de, a ver da de, a ami za de.

Afer re nhan do-se, po rém, S. Exa na sua re so lu ção, co nhe ci da,
como para logo fi cou, a sua la men tá vel ir re du ti bi li da de, que é o que cum pria
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aos res pon sá ve is pela di re ção das co i sas po lí ti cas? Cla ro está que or ga ni zar
logo e logo a re sis tên cia em tor no de uma can di da tu ra ca paz de con tras tar
com a ofi ci al. 

Qu an do não, ao go ver no te naz no seu abu so iría mos de i xar a
van ta gem ir re cu pe rá vel de todo o tem po que per dês se mos. 

Ora, foi jus ta men te o que se fez. De cor re ram fol ga da men te cin co
me ses, apro ve i ta dos em or ga ni zar a ca ba la en tre os es ta dos, a be ne fí cio des sa
pre ten são de sas tro sa. Qu an do, afi nal, acor da mos, viu-se que a can di da tu ra
ofi ci al es ta va mor ta, não nas en tra nhas ma ter nas, mas na ca be ça olím pi ca
do seu pro ge ni tor, don de ha via mais de meia ges ta ção que se aguar da va o
sur to da nova di vin da de mis te ri o sa. As ri va li da des, os in te res ses, os en re dos
po lí ti cos, ha vi am con su ma do, en tre tan to, as suas de vas ta ções ha bi tu a is; e,
quan do os che fes se con gre gam ago ra, a fim de se con cer ta rem to dos so bre
um nome, que se in di que aos vo tos da na ção, para lhe to mar o leme do
go ver no da qui a ano e meio, não en con tram nin guém, a cujo res pe i to se
pos sa es ta be le cer, ao me nos, uma de ci si va ma i o ria. Nin guém... 

Pois Mato Gros so não tem o sr. Jo a quim Mur ti nho? O Rio Gran de
do Sul, o sr. Pi nhe i ro Ma cha do, o sr. Bor ges de Me de i ros, o sr. Car los Bar bo sa? 
San ta Ca ta ri na, o sr. La u ro Mül ler? S. Pa u lo, o sr. Ro dri gues Alves, o sr.
Cam pos Sa les, o sr. Ber nar di no de Cam pos, o sr. Fran cis co Gli cé rio, o sr.
Albu quer que Lins e o sr. Antô nio Pra do? Mi nas, o sr. Bias For tes e o sr.
Fran cis co Sa les? O Rio de Ja ne i ro, o sr. Qu in ti no Bo ca i ú va e o sr. Nilo Pe ça -
nha? A Ba hia, o sr. José Mar ce li no, o sr. Se ve ri no Vi e i ra, o sr. Ara ú jo Pi nho
e o sr. Se a bra? Per nam bu co, o sr. Rosa e Sil va? O Bra sil, o sr. Ba rão do Rio
Bran co? 

Este nome, apre sen tei-o eu, ul ti ma men te, como a so lu ção na ci o nal.
E era. Um nome uni ver sal; uma re pu ta ção ima cu la da; uma gló ria bra si le i ra; 
ser vi ços in com pa rá ve is; po pu la ri da de sem ri val; qua li da des ra ras; o há bi to
de ver os in te res ses na ci o na is do alto, aci ma do ho ri zon te vi su al dos par ti dos,
ex tre mo so pa tri o tis mo; ar den te am bi ção de gran des ações; imu ni da de a
res sen ti men tos po lí ti cos, dos qua is teve a for tu na de se pre ser var; uma en ti -
da de, em suma, a to dos os res pe i tos sin gu lar para a oca sião, para o caso,
para a so lu ção pro vi den ci al do pro ble ma. Era uma can di da tu ra, que se ria
re ce bi da nos bra ços da na ção le va da por ela em tri un fo à pre si dên cia. De po is,
além de ter por si a opi nião na ci o nal de a ter ma ni fes ta e in du bi ta vel men te,
era na tu ral que me re ces se de ve ras o be ne plá ci to do pre si den te, vis to que se
não ia pro cu rar nem en tre ad ver sá ri os seus, nem se quer en tre par ci a li da -
des. Ia-se bus car no pró prio seio do go ver no, com o pen sa men to es pe ci al de 
se lhe não ma go ar o me lin dre e a pe cu li a ri da de, es ti má vel no en tan to, de
não sair da po lí ti ca mi li tan te. Se ria, por tan to, no mais emi nen te grau, uma
can di da tu ra de con ci li a ção. 

Não lo grou, po rém, ob ter a aqui es cên cia do pre si den te, e ób vio é 
que, sem ela, tam bém não po de ria al can çar a do Ba rão do Rio Bran co. E
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pos to este de lado, não se des co briu nem um ho mem com as con di ções
ne ces sá ri as para sa tis fa zer ao sen ti men to po lí ti co dos ár bi tros da si tu a ção.
Ti ve ram en tão que re cor rer, como cha ve da in so lú vel di fi cul da de, ao nome
do hon ra do ma re chal. 

Eu com pre en do a ex tre mi da de, em que se vi ram os nos sos ami gos.
Faço jus ti ça aos seus mó ve is e aos seus pro pó si tos. Aque les cer ta men te
vi nham do bem pú bli co. Estes não mi ram se não a nos de sa fo gar de uma
cri se ter rí vel. Cri se sur da, mas fa tal, como a das mo lés ti as que ma tam por
co lap so. A au to ri da de cen tral está mo men ta ne a men te abo li da pe las cir -
cuns tân ci as, uma con jun tu ra sem exem plo, a meu ver, na his tó ria do re gi -
me. E é nes tas cir cuns tân ci as que o ele men to ci vil de li be ra, por sua vez,
abo lir-se, to man do por úl ti mo ex pe di en te pos sí vel de sal va ção a can di da -
tu ra do mi nis tro da Gu er ra. 

Se na es co lha não en tra como ra zão de ter mi nan te a con si de ra ção 
da clas se, a que ele per ten ce, es ca pa ao meu en ten di men to o mo ti vo da
pre fe rên cia, que a fez re ca ir so bre o seu nome. Se, ao con trá rio, en trou, acho 
que la bo ram em en ga no os meus ami gos. E nes te ter re no não me se ria dado 
acom pa nhá-los. 

Su por que uma cri se po lí ti ca des ta na tu re za, pu ra men te do més ti ca, 
sem mes cla de li ga ção com as re la ções in ter na ci o na is, que pre sen te men te nos
as se gu ram toda a tran qüi li da de, não se pos sa re sol ver se não com o nome do
che fe do Exér ci to se ria fa zer a este gra ve in jus ti ça e não me nor à con di ção do
nos so re gi me, à ín do le dos nos sos cos tu mes, aos sen ti men tos do nos so povo. 

Co me cei pelo Exér ci to, pois este é o ele men to na ci o nal re pre sen -
ta do pelo mi nis tro da Gu er ra. Qu a li fi car a sua can di da tu ra como a úni ca
efi caz para des man char o en ca lhe atu al, se ria atri bu ir à for ça de que esse
ele men to é ex pres são, o pri vi lé gio de re me di ar um caso de go ver no. O
Exér ci to não ace i ta ria essa fun ção, que lhe não cabe. Gran de, é o seu po der.
Mas, se lhe con fron tar mos o peso ma te ri al com o de uma po pu la ção de vin te a 
vin te e cin co mi lhões de al mas, cla ro está que esse po der não pode con sis tir
se não na har mo nia en tre o Exér ci to e a na ção, no pres tí gio em que a con fi an ça
des ta en vol ve a clas se es pe ci al men te or ga ni za da para a de fe sa do país. 

Ne nhum bra si le i ro quer mais es tre me ci da men te do que eu aos
nos sos sol da dos e aos nos sos ma ri nhe i ros. Já me bati pe los seus di re i tos sob 
o an ti go re gi me. Fe i ta a Re pú bli ca, ser vi sob o ma re chal De o do ro, e tive um
lu gar não pe que no no seu co ra ção. Sua afe i ção não me que ria de i xar. Ain da às 
vés pe ras de nos se pa rar mos, fa zia ele ques tão de que eu o não aban do nas se, 
quan do se vi es se a dis sol ver o pri me i ro ga bi ne te. Des de aí tive oca sião de dar
à clas se ar ma da, es pe ci al men te ao Exér ci to, si na is, du ra dou ros até hoje, da
mi nha de vo ção aos seus in te res ses. Nun ca di fi cul tei me i os ao de sen vol vi men to 
do nos so po der mi li tar, em ter ra, como no oce a no. Adver sá rio, em 1874, do
alis ta men to mi li tar, aca bei por me ren der à sua ne ces si da de. A Con fe rên cia
de Haia me deu a ver o es pe tá cu lo vivo da im por tân cia das ar mas en tre as
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po tên ci as re u ni das para ce le brar a paz. Achei, ao vol ver dali, o tra ba lho da
nos sa re or ga ni za ção mi li tar em ple na ati vi da de nas mãos do ma re chal
Her mes, e lhe dei todo o con cur so da mi nha ade são, do meu apla u so, do
meu en tu si as mo. Já ti nha um fi lho na Ma ri nha. O ou tro foi dos pri me i ros
vo lun tá ri os alis ta dos no en sa io ini ci al do novo sis te ma. 

Mas por isso mes mo que que ro o Exér ci to gran de, for te, exem plar,
não o que ria pe san do so bre o go ver no do país. A na ção go ver na. O Exér ci to,
como os de ma is ór gãos do país, obe de ce. Nes ses li mi tes é ne ces sá rio, é ines ti -
má vel o seu pa pel; e na ob ser vân cia de les re si de o seu se gre do, a con di ção da
sua po pu la ri da de. O Exér ci to cer ta men te o sabe. Não que re rá ou tra fun ção.

A acla ma ção da can di da tu ra do mi nis tro da Gu er ra se ria, po rém, 
a meu ver, um pas so em sen ti do opos to. De o do ro saiu de uma re vo lu ção,
obra sua. Ca bia-lhe ne ces sa ri a men te pre si dir à fun da ção do re gi me, de cujo
ad ven to a sua es pa da foi a ga ran tia. Flo ri a no Pe i xo to en con trou ain da a
Re pú bli ca numa cri se de or ga ni za ção. Mas ele mes mo já não pode alon gar
os seus po de res, nem in di car o seu su ces sor. Daí para cá o go ver no ci vil
pa re cia de fi ni ti va men te es ta be le ci do. Já lá vão qua tor ze anos de sua exis -
tên cia. Por que re gres sar mos? A Fran ça con ta hoje 38 anos de Re pú bli ca. É
um país de gló ri as mi li ta res. Dis põe de uma cons te la ção de ca pa ci da des mi li -
ta res. Suas ne ces si da des mi li ta res avul tam dia a dia com a imi nên cia cons tan te 
do pe ri go in ter na ci o nal. E, não obs tan te, sal vo o sep te na to de Mac-Ma hon, jus -
ti fi ca do pela ur gên cia da re cons ti tu i ção mi li tar do país, en tão es ma ga do pe las
vi tó ri as prus si a nas, nun ca se in ter rom peu ali, até hoje, a or dem ci vil. 

Não des cu bro, pois, mo ti vo, para nos re sig nar mos à so lu ção, que 
os nos sos ami gos re pu tam ine vi tá vel. Pri me i ra men te, nin guém lhe po de ria
dis si mu lar o ca rá ter. No Bra sil e no ex te ri or todo o mun do a olha ria como a
ina u gu ra ção do re gi me mi li tar. Nun ca as nos sas fi nan ças pre ci sa ram tan to
do cré di to no es tran ge i ro, e este, con ven ci do es tou de que não re sis ti ria ao
aba lo de tão gra ve re cuo. Bem de pres sa, com a fa ci li da de com que nos jul gam
no ul tra mar, es ta ría mos ins cri tos pela opi nião eu ro péia e nor te-ame ri ca na
en tre as re pú bli cas es pa nho las de má nota. No in te ri or não se ria me nor a
des con fi an ça, a re tra ção das sim pa ti as na ci o na is. O país so fre ria, ao mes mo
tem po, in ter na e ex ter na men te. O ca ri nho, como que a na ção hoje es tre me ce os 
ór gãos da sua de fe sa, ra pi da men te de ge ne ra ria em pre ven ção e hos ti li da de.
São con se qüên ci as cer tas, com as qua is não é o Exér ci to que po de ria lu crar. 

De po is nem há tal a ne ces si da de que os nos sos ami gos fi gu ram,
de pas sar mos da me di ca ção nor mal à me di ca ção he rói ca. Ain da quan do a
can di da tu ra ofi ci al con ti nu as se a nos sair em de sa fio, nos não fal ta ri am
me i os de a re ba ter com al ti vez. Qu an to mais es tan do hoje li vre o cam po
des se for mi dá vel po der. Vi ve mos ha bi tu a dos os po lí ti cos nes ta ter ra a su por
que o Bra sil se re su me no cír cu lo es tre i to onde nós nos mo ve mos. São efe i tos
do cos tu me vi ci o so. Se ria mis ter que co me çás se mos a con tar com a opi nião
pú bli ca, o povo, a von ta de na ci o nal. Dés se mos nós re ba te de uma cam pa nha
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sé ria, no in tu i to de man ter ao país os di re i tos de ele ger o che fe do Esta do, e,
ain da que os go ver na do res dos es ta dos se achas sem to dos con tra nós, uma can -
di da tu ra ver da de i ra men te po pu lar, uma can di da tu ra re al men te na ci o nal, a can -
di da tu ra de um nome sé rio, dig no ben quis to, re u nin do, nos es ta dos, to dos os
ele men tos dis si den tes, e, no país, to dos os da opi nião, ha via de se im por e pre -
va le cer. Te ría mos, tal vez, en tão pela pri me i ra vez, o es pe tá cu lo do povo bra si le i -
ro con cor ren do efe ti va men te às ur nas, para no me ar o seu pri me i ro ma gis tra do. 

Mas, quan do o não ti vés se mos, ao me nos, ven ci dos, te ría mos a
con clu são de o ser com hon ra, o que mu i to mais é de que ven cer sem ela, e
de sal var os prin cí pi os, que se de vem sal var sem pre ain da quan do se per ca
tudo o mais. 

A eles se acha li ga da, aqui, a mi nha cons ciên cia e a mi nha tra di ção. 
Tudo o mais com pra zer eu sa cri fi ca ria aos meus ami gos. Isso, não; vis to
como é o que de les me tor na dig no; de les e de mim mes mo. Por que este é o
juiz que eu mais res pe i to, aba i xo d’Aquele que lá do alto nos há de jul gar a
to dos nós. São com pro mis sos que re pre sen tam a mi nha vida in te i ra. 

Se eu os que bras se, re du zir-me-ia, aos meus pró pri os olhos, a
um tra po. Caso a vida pú bli ca me não de i xas se li ber da de, para os hon rar,
de bom gra do re nun ci a ria eu à vida pú bli ca. Nun ca me en vol vi na ope ra ção 
da es co lha dos can di da tos pre si den ci a is, se não, até hoje, uma só vez, para
le van tar a do pre si den te atu al. O re sul ta do não me ani ma a me en vol ver
nou tra. Mas o nome do ma re chal Her mes é, para mim, um nome ver da de i -
ra men te caro. Se, para subs cre ver a sua apre sen ta ção, hou ves se eu de aten tar
so men te nos seus pre di ca dos pes so a is e nas nos sas re la ções, mu i to gra to me 
se ria fir má-la. Um de ver de or dem im pes so al, po rém, não mo per mi te. E eu 
me sub me to a este de ver, abs ten do-me de to mar par te nes sa de li be ra ção de
meus ami gos. Nada me dói mais do que não es tar com eles em ato de ta ma nha
gra vi da de. Mas de ou tra ma ne i ra não po de ria eu ha ver, ain da quan do, para 
me de sem pe nhar des sa obri ga ção, me fos se ne ces sá rio vol tar a ser, na po lí -
ti ca re pu bli ca na, o so li tá rio, que fui até há seis anos. 

Oxa lá que me en ga ne, que os meus ilus tres ami gos te nham ra zão,
que o mal an te vis to por mim seja ima gi ná rio, e que, se o go ver no do país
cou ber, com efe i to, ao hon ra do ma re chal, não te nha mos se não de que nos
con gra tu lar. Eu en tão lhe não re cu sa rei jus ti ça, e te rei sa tis fa ção de con fes sar o
meu erro. 

Cre i am, meus ca ros ami gos, na sin ce ri da de e no re co nhe ci men to
de seu ve lho e ver da de i ro ami go. 

Rui Bar bo sa 

Extra í do de BARBOSA, Rui. Tra ba lhos ju rí di cos . Mi nis té rio da Cul tu ra e Fun da ção. Casa de Rui
Bar bo sa. Rio de Ja ne i ro. 1933. Obras com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol XXXVI. Tomo II. Págs. 161-8.
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146.2 – PLATAFORMA DE RUI BARBOSA, COMO
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

 (15 JANEIRO 1910) 

Se eu não sou bes se es tar na Ba hia, nes ta re gião sa tu ra da de es pi ri tu a -
li da de, onde a in te li gên cia nos en vol ve e en che o am bi en te, como o
azul da at mos fe ra, a luz so lar e a do çu ra das nos sas vi ra ções, não me 

ani ma ria a di ri gir a um au di tó rio po pu lar um do cu men to ári do, lon go e fas -
ti di o so como este. As mul ti dões amam a elo qüên cia, e be bem com de lí cia os
pra ze res da pa la vra nos lá bi os dos gran des ora do res. A arte de go ver nar, a
ra zão po lí ti ca, a ciên cia do Esta do re ser vam as suas con si de ra ções re fle xi vas,
com pli ca das e gra ves para as aca de mi as, os par la men tos, as con ven ções de
par ti dos, onde cír cu los se le tos de es pe ci a lis tas, de es tu di o sos, de cor re li gi o -
ná ri os, de in te res sa dos es cu tam a voz fria das leis, dos do cu men tos, dos al -
ga ris mos, das pre di ções cal cu la das, nos cur sos, nas dis ser ta ções, nos re la tó -
ri os, nos pro gra mas. (Mu i to bem!) 

Sub me ter um des tes à pro va de uma au di ção num te a tro, à im -
pe tu o sa alu vião das tur bas apa i xo na das, se ria, nou tro qual quer lu gar, uma
das mi nhas te me ri da des ma i or nes ta cam pa nha, uma das ma i o res co ra gens
mi nhas nes ta luta. Mas, nes ta ci da de, as mas sas têm, por ins tin to, o sen ti -
men to das gran des ques tões na ci o na is. Como o ouro nos ga rim pos dos nos sos
ad mi rá ve is ser tões, o gê nio po lí ti co as so ma e res sur ge aqui, do seio do
povo, com a es pon ta ne i da de das pren das de raça de ba i xo de tan tos céus
pri vi le gi a dos. (Mu i to bem! Mu i to bem! Bra vos.) Cada ho mem do povo, nes ta
ter ra, como que traz no seio al gu ma co i sa, uma in tu i ção, um ru di men to, um 
tra ço das qua li da des do ho mem de Esta do. Se da qui vos fa las se ago ra um
tri bu no, iría mos as sis tir, esta no i te, a um co mí cio agi ta do e tu mul tu o so. Mas 
é um pro gra ma de go ver no, que se vos en de re ça, e já não sois a mul ti dão se -
den ta de emo ções. Uma im pres são nova e di ver sa vos vai trans fi gu rar. So -
bre es sas ca de i ras ba i xa a cons ciên cia de uma de li be ra ção. É um par la men -
to, ou um tri bu nal, que en tra a fun ci o nar, pa ci en te, se re no, re fle xi vo, com o
ou vi do in dul gen te, a aten ção re sig na da, o âni mo eqüi ta ti vo, o ju í zo mo de -
ra do pelo sen ti men to de sua res pon sa bi li da de. (Pal mas. Bra vos.) 



Se nho res: 
Se, ado ta da em 22 de maio, a can di da tu ra ce sa ri a na não deu à

luz sua pla ta for ma se não em 24 de de zem bro, de mo ran do-lhe sete me ses a
ges ta ção, não tar da a can di da tu ra ci vil, pro cla ma da em 22 de agos to, ofe re -
cen do ago ra, me nos de cin co me ses de po is, o seu pro gra ma. (Apo i a dos.) 

Gran de como já é de si mes ma, em meu fa vor, pelo sim ples co te jo
arit mé ti co, essa di fe ren ça avul ta enor me men te, em se con si de ran do a di ver -
si da de en tre os dois can di da tos no to can te aos mo ti vos, que de ter mi nam a
exis tên cia das

PLATAFORMAS PRESIDENCIAIS

Se es sas se re que rem, não é, cla ro está, com ou tro in tu i to que o
de for mu lar e dar co nhe cer as idéi as po lí ti cas dos pre ten den tes à con fi an -
ça do ele i to ra do. Ho mem, até ago ra, ex clu si va men te da sua clas se, mi li tar
dado, só e só, aos mis te res da sua pro fis são. (Apo i a dos re pe ti dos)., nin guém
sa bia que ti ves se idéi as po lí ti cas ou meu com pe ti dor, eu, pelo me nos, não
as te nho re ve la do nun ca, nin guém po dia sa ber qua is fos sem. (Mu i to bem!)
Ao pas so que as mi nhas es tão es cri tas, com tra ços pro fun dos, em qua se
qua ren ta anos de uma vida po lí ti ca sem pre mi li tan te, vin te dos qua is em
atos su ces si vos, por todo o cur so des te re gi me, des de o seu ber ço. (Apo i a -
dos. Pal mas.) 

É o que os meus ad ver sá ri os de hoje re co nhe ci am on tem, quan do,
apla u din do, há qua tro anos, a mi nha can di da tu ra à pre si dên cia, le van ta da
en tão pela Ba hia, di zia um dos ór gãos atu a is do her mis mo, A Tri bu na do
Rio, aos 22 de maio de 1905:

“Se os prin cí pi os e a sa be do ria têm di re i to a uma dis tin ção nes te
país, Rui Bar bo sa é um can di da to de pro gra mas, como o de fen sor que tem
sido da li ber da de in di vi du al e da jus ti ça no Bra sil.” 

Intér pre te da par ci a li da de que hoje me com ba te, em um ban que te
com que ela me hon rou na vés pe ra da mi nha vi a gem à Haia, as sim qua li fi -
ca va a mi nha car re i ra pú bli ca o dr. Pe dro Ve lho: 

“Em toda a sua vida de ho mem pú bli co, já hoje con sa gra da por
um lon go ti ro cí nio, fe cun do e bri lhan tís si mo, sem pre apos to lou com de no do a
li ber da de, por amor da li ber da de, sem pre ga lhar da men te de fen deu a jus ti ça,
por amor da jus ti ça.” 

Ain da o ano pas sa do, en fim, aos 5 de no vem bro, pre ten dia o sr.
Alcin do Gu a na ba ra, n’A Impren sa, ca rac te ri zar a mi nha en ti da de po lí ti ca
nos tra ços de um per fil, ge ne ro so quan to à qua li fi ca ção da mi nha pes soa,
mas ve rí di co na de fi ni ção de meu pa pel:

“A bi o gra fia des se gran de ci da dão pode ser sim bo li za da por
uma reta, tra ça da en tre a li ber da de e o di re i to.” (Pal mas.)
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Assim que, pelo con sen so dos meus hoje em dia mais ex tre ma dos
an ta go nis tas, a mi nha ação, na Mo nar quia e na Re pú bli ca, se po de ria tra du zir
nes ta sín te se pre ci sa: luta de sin te res sa da, va lo ro sa e cons tan te pelo di re i to e 
pela li ber da de. (Pro lon ga da sal va de pal mas.) Se tais apre ci a ções não men tem,
aí está de bu xa do o ho mem mo ral, na per se ve ran ça, na co ra gem, na ab ne ga ção,
e o ho mem po lí ti co, na de vo ção à li ber da de e ao di re i to. (Pal mas.) 

Ora, sen do es tes dois prin cí pi os ne ces si da des ca pi ta is de toda a
ci vi li za ção, jus ta men te os que ora mais pe ri cli tam no Bra sil, e aque las qua li -
da des, com que os te nho ser vi do, a es sên cia mes ma do ci vis mo e a ga ran tia
cer ta da fi de li da de, con di ção de toda a con fi an ça, não vejo onde se po de ria
en con trar, me lhor do que na mi nha fé de ofí cio, o mais ca bal, se gu ro e opor -
tu no dos pro gra mas. 

Foi o dr. Cam pos Sa les quem dis se, no ma ni fes to da sua can di -
da tu ra pre si den ci al, em 1897: 

“Os atos do pas sa do de fi nem me lhor uma in di vi du a li da de do
que po de ri am fazê-lo as mais cla ras pro mes sas de fu tu ro, apo i a das em bo ra
em só li das ga ran ti as mo ra is.” 

E, se as sim é, não há por vir que es te ja mais de fi ni do que o meu
no seu pre té ri to. Na cam pa nha con tra o Impé rio, no go ver no da re vo lu -
ção, na cri a ção das ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, na sua de fe sa con tra as di -
ta du ras mi li ta res, no de sen vol vi men to da sua ju ris pru dên cia le gal, em
to das as prin ci pa is ques tões, de or dem ju rí di ca, so ci al, eco nô mi ca e fi nan -
ce i ra, que, nes tes qua tro lus tros, ocu pa ram a aten ção do país, te nho in ter -
vin do sem pre com as opi niões mais cla ras e in ci si vas. De sor te que di fi cil -
men te acon te ce ria sur dir ama nhã um pro ble ma de go ver no, a res pe i to do
qual a mi nha ati tu de, em qual quer sen ti do, não en con tras se pon tos de
ori en ta ção nas an te ce dên ci as da mi nha vida e nas con vic ções do meu
pas sa do. (Apo i a dos. Mu i to bem!)

O uso ame ri ca no das pla ta for mas data da épo ca em que de sa pa -
re ci am da cena po lí ti ca os es ta dis tas, cuja fi gu ra ha via so bres sa í do com alta
pro e mi nên cia na re vo lu ção que fun dou o re gi me e nos tra ba lhos cons ti tu in tes
que lhe de ram for ma or gâ ni ca. Até 1828, ano que se as si na la com a ins ta u -
ra ção do go ver no de Jack son, a sa ber, du ran te os pri me i ros qua ren tas anos
da Cons ti tu i ção Fe de ral, se com ple ta ram dez pre si dên ci as, cor res pon den do 
aos no mes fa mo sos de Was hing ton, John Adams, Jef fer son, Ma di son, Mon roe
e Qu incy Adams. De ne nhum des ses no mes se re que reu uma pro fis são de
fé. O país os co nhe cia a to dos pela evi dên cia das suas gran des per so na li da des. 
Jef fer son não de fi niu a po lí ti ca da sua ad mi nis tra ção, que du rou oito anos,
se não na sua pri me i ra men sa gem ina u gu ral. Ain da em 1828, quan do pela
pri me i ra vez se afir ma ram dis tin ta men te os par ti dos po lí ti cos nos Esta do
Uni dos, não pre ce deu à in di ca ção de Jack son ne nhum com pro mis so dele
para com os pro mo to res da sua can di da tu ra, além de uma sim ples alu são à
“sua es tri ta con for mi da de com os prin cí pi os re pu bli ca nos”. 
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Entre nós, com os ho mens que ti ve ram par te na fun da ção da
Re pú bli ca, o pro ce di men to do nos so mun do po lí ti co não foi di ver so. A
De o do ro bas ta ram por tí tu lo de ido ne i da de os seus ser vi ços como ca be ça
do mo vi men to de 15 de no vem bro, e che fe do Go ver no Pro vi só rio. A Flo ri a no, 
os de mi nis tro e, afi nal, vice-che fe des se go ver no. A Pru den te de Mo ra is, as
suas tra di ções na pro pa gan da e a sua pre si dên cia na Cons ti tu in te: no me a do 
can di da to já em 1898, por um par ti do que nu me ra va, a esse tem po, cin co
anos de exis tên cia, o sr. Cam pos Sa les fez do seu pas sa do in di vi du al o seu
ver da de i ro pro gra ma. 

“Con to”, diz ele, “apre sen tar nas tra di ções da mi nha vida che ia
de res pon sa bi li da de os ele men tos se gu ros, por cer to, para apre ci a ção da mi -
nha con du ta na po si ção em que pos sa ser co lo ca do pe los su frá gi os do
povo.”

Isto pos to, re cor dan do os seus no tó ri os sen ti men tos, quan to à
Re pú bli ca fe de ra ti va, ao pre si den ci a lis mo e à in ter fe rên cia do go ver no cen tral
nos Esta dos, pro fes sa ele vol tar in te i ro o seu cu i da do para a ques tão fi nan -
ce i ra, cu jas no ções ge ra is es flo ra, to can do-lhe enu me ra ti va men te os tó pi cos
do mi nan tes. Nas mes mas ge ne ra li za ções pa i ra qua se todo o dis cur so-pro -
gra ma do sr. Ro dri gues Alves, es pe ci a li zan do-se uni ca men te ali uma idéia
nova: o sa ne a men to da ca pi tal, obra me ri tó ria, que lhe imor ta li za rá o nome. 
De sor te que, des ses do cu men tos, en tre nós, só o pro gra ma do sr. Afon so
Pena res pon de à de no mi na ção con ven ci o nal com um ar ti cu la do prá ti co de
com pro mis sos mais ou me nos pre ci sos.

Se o que se to le rou, pois, aos nos sos qua tro e, nos Esta dos Uni dos,
aos seus seis pri me i ros can di da tos à ma gis tra tu ra su pre ma, teve por ca u sa
a no to ri e da de ex cep ci o nal da sua co la bo ra ção como cons tru to res na fa tu ra
do novo sis te ma de go ver no e na sua apli ca ção ini ci al, a mim tam bém me ca -
be ria re i vin di car o di re i to da isen ção de uma for ma li da de, que pra ti ca men -
te, não pode ter va lor a res pe i to de ho mens, em quem a res pon sa bi li da de
ori gi nal pe las ins ti tu i ções, de cuja exe cu ção se tra ta, en car nou o es pí ri to das 
suas nor mas, e o em pe nho da sua ver da de. Não dis pu tan do a es ses meus
qua tro com pa nhe i ros no Go ver no Pro vi só rio e na Cons ti tu in te ou tros me re -
ci men tos, de que não pre su mo - como co-au tor na or ga ni za ção do re gí -
men, pos so, to da via, ale gar, sem va i da de, que ne nhum me ex ce deu em
tra ba lho, em de di ca ção, em efi cá cia; acres cen do que, es ta be le ci da a nova for -
ma de go ver no, ne nhum se de vo tou como eu a lhe pug nar pela sin ce ri da de,
in su lan do-me dos par ti dos, abs ten do-me dos con ta tos ofi ci a is, di vor ci an -
do-me das ali an ças tran si tó ri as e rom pen do com si tu a ções po de ro sas, no in -
tu i to cons tan te de pôr a lei aci ma do ar bí trio, a jus ti ça aci ma das pa i xões, o
di re i to aci ma dos in te res ses, a cle mên cia aci ma da for ça, o de ver cí vi co aci ma
das con ve niên ci as e do medo, a li ber da de aci ma das di ta du ras e das ma zor -
cas. (Pal mas pro lon ga das.)
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A nin guém, por con se qüên cia, mais do que a mim to ca ria afir mar,
sem te me ri da de, que. 

O MEU PROGRAMA ESTÁ NA MINHA VIDA

Toda ela se re su me, por uma ca de ia de atos, lu tas e sa cri fí ci os,
nes ses ar ti gos da mi nha fé, so le ne men te ati ra dos um dia em rep to ve e men te
aos ex ces sos do po der e aos cri mes das fac ções: 

“Cre io na li ber da de oni po ten te, cri a do ra das na ções ro bus tas;
cre io na lei, a pri me i ra das suas ne ces si da des; cre io que, nes te re gí men,
so be ra no é só o di re i to, in ter pre ta do pe los tri bu na is; cre io que a Re pú bli ca
de cai, por que se de i xou atra sar, con fi an do-se às usur pa ções da for ça; cre io
que a fe de ra ção pe re ce rá, se con ti nu ar a não aca tar a jus ti ça; cre io no go ver no
do povo pelo povo; cre io, po rém, que o go ver no po pu lar tem a base de sua
le gi ti mi da de na cul tu ra da in te li gên cia na ci o nal pelo de sen vol vi men to na ci o -
nal do en si no, para o qual as ma i o res li be ra li da des do erá rio cons ti tu i rão
sem pre o mais re pro du ti vo em pre go da ri que za co mum; cre io na tri bu na
sem fú ri as e na im pren sa sem res tri ções, por que acre di to no po der da ra zão 
e da ver da de; cre io na mo de ra ção e na to le rân cia, no pro gres so e na tra di ção,
no res pe i to e na dis ci pli na, na im po tên cia fa tal dos in com pe ten tes e no va lor
in su prí vel das ca pa ci da des. (Bra vos. Pal mas. Apla u sos pro lon ga dos.) 

Re je i to as dou tri nas de ar bí trio. Abo mi no as di ta du ras de todo o
gê ne ro, mi li ta res, ou ci en tí fi cas, co ro a das ou po pu la res, de tes to os es ta dos
de sí tio, as sus pen sões de ga ran ti as, as ra zões de Esta do, as leis de sal va ção
pú bli ca. 

 Ode io as com bi na ções hi pó cri tas do ab so lu tis mo, dis si mu la dos
sob as for mas de mo crá ti cas e re pu bli ca nas. Opo nho-me aos go ver nos de se i ta,
aos go ver nos de fac ção, aos go ver nos de ig no rân cia. Bem o sa be is: es sas são 
as mi nhas cren ças, os meus ódi os são es ses.” (Pal mas. Bra vos.)

E, já en tão, con clu ía eu, há tre ze anos:
“Um ho mem, que tem em be bi dos na sua vida es tes ódi os san tos

e es tas cren ças in cor rup tí ve is, não pode ter pro gra ma que fa zer. O seu fu tu ro
está li ga do ao seu pas sa do pelo no bre ca ti ve i ro do de ver. Um re fle ti rá o ou tro,
por uma des sas ne ces si da des da cons ciên cia que o in te res se não amol ga. Os 
meus ini mi gos sem pre me tri bu ta ram, com ra i va, (Ri sa das) esta jus ti ça. Eles
sen tem que os meus atos são o fru to ine vi tá vel das mi nhas con vic ções, e
que as mi nhas con vic ções têm ra í zes ina ba lá ve is na mi nha cons ciên cia.”
(Apo i a dos. Mu i to bem!)

Ora, nun ca se de se nhou, em toda a mi nha vida, uma si tu a ção
tão gra ve, aos olhos do meu sen so mo ral, tão an ta gô ni co aos ar ti gos
des se meu ve lho cre do, quan to esta, na qual, sem a ga ran tia, se quer, de
uma es pa da res pon sá vel, sem ao me nos um pres tí gio mi li tar, qual o de
De o do ro da Fon se ca ou Flo ri a no Pe i xo to, en tre gues à anar quia da am bi -
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ção, na fra que za, na in tri ga, na vul ga ri da de e na in cons ciên cia, ve mos
apro xi mar-se, in cu ba da no seio do go ver no ci vil e das fac ções pa i sa nas,
(Apla u sos) 

A VOLTA DO TERROR MILITAR

Foi ao re ba te des te pe ri go imi nen te que se re u niu a con ven ção de 
agos to. Nela se pu se ram de lado to das as ou tras con si de ra ções, to das as ou tras 
pre o cu pa ções, to das as ou tras apre en sões, para se as sen tar, como ob je to
ex clu si vo des te mo vi men to, como fun ção es pe cí fi ca da can di da tu ra que o
re pre sen ta, a re a ção con tra o mi li ta ris mo re nas cen te. A na ção, nos seus ele -
men tos mais cul tos, tem por mais que jus ti fi ca do o re ce io des sa con tin gên cia,
im pen den te às nos sas ca be ças, gra ças à cum pli ci da de cri mi no sa da ad mi -
nis tra ção Nilo Pe ça nha, das oli gar qui as do nor te e da ma i o ria do Con gres so 
Na ci o nal, sub me ti da à ca u di lha gem de ca sa ca. No seu sen tir, di an te des sa,
to das as de ma is ques tões de sa pa re cem. (Apo i a dos. Mu i to bem! Mu i to bem!) É
um só pro ble ma no ho ri zon te, do mi nan do com ex clu si vis mo a pers pec ti va
in te i ra do fu tu ro. Daí as pro por ções in com pa rá ve is des te mo vi men to, que
não tem pa re lha na His tó ria do Bra sil. Haja vis ta a co mo ção vul câ ni ca do
povo de S. Pa u lo e no Rio de Ja ne i ro, a pro pa ga ção da lava por todo o solo
de Mi nas, o es ta do sís mi co da opi nião na Ba hia, a tre pi da ção ge ral do Sul e
os sur dos ru mo res que pelo Nor te mes mo co me çam a per cor rer a at mos fe ra.
(Apla u sos.)

O pro gra ma da atu a li da de, por tan to o que me pres cre ve o man -
da to da con ven ção de agos to, onde se re u ni ram me ta de, ou mais, das nos -
sas mu ni ci pa li da des, o que nos está di tan do a von ta de na ci o nal, fixa nes ta
pre o cu pa ção ab sor ven te e suma, é 

A CONSOLIDAÇÃO DA ORDEM CIVIL

Pela vas ti dão in co men su rá vel das suas con se qüên ci as, ma i or
pro gra ma não po dia ha ver nes te mo men to. Bas ta, para o cal cu lar mos, que
se veja, re fle tin do al guns ins tan tes, o ter re no per di do para as nos sas ins ti tu i -
ções nes tes oito me ses, des de 15 de maio, quan do o pre si den te da Re pú bli ca 
se en ti bi ou ante a fa mi ge ra da car ta do ma re chal. Não se po de ria ati nar mais 
in sig ne de mons tra ção prá ti ca de que os pro gra mas não são nada, e os ho mens 
são tudo: Men, not me a su res, como di zem os ame ri ca nos. 

Can di da to à pre si dên cia, teve o con se lhe i ro Afon so Pena, em
1905, no ban que te de 12 de ou tu bro, esta lin gua gem, bus can do re tra tar-se a
si mes mo:

“To le ran te e mo de ra do, por ín do le e edu ca ção, no jul ga men to
dos ho mens, sei, en tre tan to, em pre gar a ener gia e fir me za ne ces sá ri as na
con du ção e de fe sa dos in te res ses pú bli cos, quan do con fi a dos à mi nha
guar da.” 
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Não se ava li a va mal a si mes mo, nes ta apre ci a ção, o emi nen te e
ma lo gra do es ta dis ta. Mas na que la emer gên cia, so bre to das gra ve, do seu
go ver no, a fir me za e a ener gia, es sas qua li da des su pre mas nas ho ras di fí ce is,
nos dias de amar gu ra, lhe so fre ram, no es pí ri to, um ter rí vel aba lo. O ca u di lho
não teve dele a res pos ta, que a lei, a or dem pú bli ca, a sal va ção na ci o nal
im pu nham. (Sen sa ção e apla u sos). E bas tou esse mi nu to de fra que za na au to -
ri da de, essa omis são do cor re ti vo ime di a to, para dar à mis si va in ti ma tó ria o 
tri un fo, e ar mar-lhe o au tor em ca va le i ro glo ri o so da tris te aven tu ra, cu jas
ce nas, des de en tão, se des do bram, cada vez mais la men tá ve is. (Bra vos.) 

A pri me i ra des gra ça foi a mor te do pró prio pre si den te. A se gun da,
o go ver no do sr. Nilo. (Sen sa ção.) Des sas duas ema nou o que aí está. O can di -
da to de maio en xer tou-se no go ver no, a cu jos des pa chos as sis te, de cu jas
con fe rên ci as par ti ci pa, so bre cu jas de li be ra ções man da, a cujo lado com pa -
re ce em so le ni da des pú bli cas, e de cuja me su ri ce re ce be, com es cân da lo, o
tra ta men to de su ces sor, como se ele i to já es ti ves se. (Sen sa ção.) Dois go ver nos
su ces si va men te hu mi lha dos, ani qui la dos pela au dá cia des ta ina u di ta can di -
da tu ra ofi ci al. Um, por não a ter re pul sa do, quan do as so ma va na Se cre ta ria
da Gu er ra. Ou tro, por es tar pron to a to das as ab di ca ções em pro ve i to do
ele men to ar ma do, con tan to que este o não in qui e te no fer ve dou ro dos
ne gó ci os, cujo de sem ba ra ço já obri gou o mais mo de ra do e o me nos po lí ti co
dos ór gãos da nos sa gran de im pren sa a lhe cha mar “ar bi trá rio, cí ni co e
de so nes to”. (Sen sa ção.)

Des tar te, se al can çou que uma ar ro ja da mi no ria da for ça mi li tar
se so bre pu ses se às ins ti tu i ções ci vis, à na ção e ao pró prio Exér ci to, não
aqui es cen te a essa ex plo ra ção da som bra das suas ar mas. (Bra vos e pal mas.).
Os de ten to res do po der cons ti tu ci o nal en tram nos pac tos, nos se gre dos, nos 
con ci liá bu los da tra ma fu nes ta, cu jos pe ne tra is as in dis cri ções da pu bli ci da de
nos vão des co brin do. São cam ba la chos, (Apla u sos) em que o mi li ta ris mo, já
sem ce ri mô ni as, go ver nan do o pre si den te atu al, dele re ce be a pre si dên cia
fu tu ra, a tro co de sus ten tar o seu des mo ra li za do ins tru men to em aten ta dos
mons tru o sos, como a in va são mi li tar do Esta do vi zi nho, du ran te as ele i ções 
es ta du a is, a exa u to ra ção do Con se lho Mu ni ci pal na me tró po le bra si le i ra,
sob o mais fal so, o mais ab sur do, o mais ri dí cu lo dos pre tex tos, e a ame a ça
in so len te da de po si ção do pre si den te do Esta do do Rio de Ja ne i ro. (Apo i a dos 
e bra vos.)

É a de sor dem mi li tar de mãos da das com a de sor dem ci vil, pon do
e dis pon do, a seu bel-pra zer, como a Liga Mi li tar de Ate nas, das nos sas leis, 
e da nos sa for tu na, da nos sa hon ra e da nos sa tran qüi li da de, do nos so cré di to
e dos nos sos des ti nos. (Apo i a dos ge ra is.) Eis o que já está fe i to. Daí, se co li gi rá
na tu ral men te o que está por fa zer. Di an te da anar quia in te ri or, a na ção está
de sar ma da, e já não pode con tar se não con si go; por que o go ver no se aca ma ra -
dou com a in dis ci pli na, que de via re pri mir, e, sem pres tí gio, sem res pe i to,
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sem re cur sos, ha bi ta de em prés ti mo o paço do Ca te te como fa mu la gem de
con fi an ça à es pe ra dos do nos da casa. (Sen sa ção e gran des apla u sos.)

Para ven cer mos esta cri se, in du bi ta vel men te a pior da Re pú bli ca, 
a mais for mi dá vel na his tó ria dos dois re gi mens, ne ces sá rio será que to das
as par tes ain da vi vas do país se le van tem. É o que se está dan do nes te mo vi -
men to, que de po lí ti co se tor nou so ci al, (Apo i a dos) obli te ran do as di vi sões de
par ci a li da de, para se der ra mar pela so ci e da de in te i ra, e, como as gran des re a -
ções re li gi o sas, in fla man do o lar do més ti co, in va din do a fa mí lia, apa i xo nan do
a mu lher, in te res san do até os brin cos das cri an ças, re a ni man do os ve lhos,
es pan tan do os cép ti cos, al vo ro çan do os de si lu di dos. (Pal mas pro lon ga das.)

Se ele pre va le cer, como Deus há de per mi tir, nós o fi a mos de Sua 
mi se ri cór dia e da Sua jus ti ça, não será pou co ár duo co me ti men to, para o
ele i to da na ção, re por, com o con cur so des ta, nos seus ei xos, a or dem ci vil
des qui ci a da e com ba li da até nos seus fun da men tos. Levá-lo a efe i to se ria
obra para co ro ar de bên çãos ge ra is os qua tro anos de uma pre si dên cia vi go -
ro sa. Mas, para um ho mem da am bi ção, que me ani ma, de ser útil aos seus
se me lhan tes e à sua ter ra, a ab sor ção nes ses cu i da dos não ex clu i ria ou tros,
gran des, im pe ri o sos, tal vez ina diá ve is. 

De les me não po de ria eu de sin te res sar; por que, lado a lado com
a res ta u ra ção da or dem ci vil, ou tras ne ces si da des há, na si tu a ção de nos so
país, que não ador me cem, an tes se tor nam dia a dia mais exi gen tes: umas
de na tu re za or di ná ria, bem que de al can ce con si de rá vel, ou tras de imen so
al can ce, que, pos to de ca rá ter ex tra or di ná rio, co me çam a in te res sar a nos sa
exis tên cia mes ma, como as me di das mais es sen ci a is de con ser va ção quo ti -
di a na. No con cer nen te a es ses as sun tos, como se tra ça o meu pro gra ma? 

A REVISÃO

Os nos sos ad ver sá ri os re pre sen ta dos no Rio pel’A Impren sa, do
sr. Alcin do Gu a na ba ra, as si nan do a cada um dos dois can di da tos atu a is a
sua es pe ci a li da de, me aqui nho am a mim o re vi si o nis mo, per so ni fi can do a
Cons ti tu i ção no ma re chal Her mes da Fon se ca. (Ri sos.) 

Te nho di li gen ci a do em vão ati nar por que há de ser que o hon ra do
ma re chal en car ne, em con tra po si ção a mim, a Cons ti tu i ção re pu bli ca na. Se
é na qua li da de su ces só ria de con san güí neo do seu egré gio tio, (Ri sos) eu,
que, de po is de ser, com a co la bo ra ção dos ou tros mem bros do Go ver no
Pro vi só rio, o au tor prin ci pal des ta obra, fui por eles en car re ga do, como seu
úni co ór gão ante o ma re chal De o do ro, de lha re la tar, lha ex pli car, lha jus ti fi car, 
de fen den do-a con tra ele, e con ver ten do-o a ela, de ve ria ser ha vi do como
par te ma i or no seu fe i tio, me lhor na sua in te li gên cia, mais au to ri za do na
sua re pre sen ta ção do que o he rói co sol da do. (Apo i a dos ge ra is.) Se não, se o
de que se tra ta é aca re ar as nos sas duas vi das quan to às re la ções de uma e
ou tra com a nos sa lei cons ti tu ci o nal, não sei por que o au tor do dis cur so da
fá bri ca de pól vo ra do Pi que te (Ri sa das) e da te o ria, ex pen di da na me mo rá -
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vel en tre vis ta com a Éto i le du Sud, so bre a li qui da ção das ques tões en tre a
União e os Esta dos pe las for ças de ter ra e mar, há de re pre sen tá-la me lhor
do que aque le que mais do que nin guém a fez, e, há de zo i to anos, não faz
se não pro pug ná-la in de fe sa men te. (Apla u sos e bra vos.)

Esta au to ri da de, este di re i to, esta pre fe rên cia, não os ali e nei, por
ha ver acon se lha do a re vi são. Antes exa ta men te por amor da Cons ti tu i ção é
que acon se lhei e acon se lho o revê-la. A Cons ti tu i ção de 1891 pre ci sa de ser
re for ma da, para se con ser var. As boas ins ti tu i ções hão de se con ser var,
me lho ran do-se como as boas cons tru ções, re fa zen do os es tra gos do tem po,
e aco mo dan do-se com o cor rer dele, aos no vos há bi tos e às no vas exi gên ci -
as dos seus su ces si vos ha bi ta do res. De ma ne i ra que os ver da de i ros con ser -
va do res são os ami gos da re for ma. (Apo i a dos.) 

A “es co la con ser va do ra”, de que fala o hon ra do ma re chal, na sua 
pla ta for ma, com pou ca no tí cia de as sun to, (Ri sos e apo i a dos) não se opõe à
re vi são, que, vin do a tem po, con so li da ria, e, re tar da da, não sal va rá os ele -
men tos vi ta is de re gí men. Infor ma ram mal o ilus tre can di da to, di zen do-lhe
que o nos so pac to fe de ral “é qua se in tan gí vel”. Bem ao con trá rio, (Ri sos) o
sis te ma re for ma ti vo, es ti pu la do, no seu pró prio tex to, pelo art. 90, cons ti tui
um me ca nis mo de ação re la ti va men te fá cil. Bas ta di zer que uma só le gis la -
tu ra, em duas ses sões ânu as con se cu ti vas, cujo tra ba lho não se ria ine xe qüí vel
en ce tar e con clu ir em seis ou oito me ses, po de ria re for mar a Cons ti tu i ção
nas suas dis po si ções mais im por tan tes. 

Ado ta da em três dis cus sões, por dois ter ços das duas Câ ma ras,
no der ra de i ro mês de um ano, e apro va da, pelo mes mo modo, em maio do
sub se qüen te, a re for ma te ria sa tis fe i to os re qui si tos cons ti tu ci o na is de va li da -
de, e in tro du zi do na lei or gâ ni ca da na ção as al te ra ções a que se pro pu ses se.

Não vale a ob je ção, que por aí voga de to a da, e en trou, sem o
de vi do exa me na pla ta for ma do meu opo si tor, a ob je ção, digo, de que “en sa i a -
mos ape nas a prá ti ca do re gí men”. Nem a nos sa tra di ção nem a dos Esta dos 
Uni dos au to ri zam esta frá gil di la tó ria. A nos sa, por que a Cons ti tu i ção do
Impé rio, ou tor ga da em 1824, so freu, logo em 1834, a re for ma do Ato Adi ci o -
nal. A dos Esta dos Uni dos, por que, das quin ze emen das re ce bi das pela
Cons ti tu i ção Fe de ral du ran te o seu pri me i ro sé cu lo, as dez pri me i ras fo ram
pro pos tas pelo Con gres so, quan do ela con ta va ape nas dois anos de exis tên cia,
às le gis la tu ras dos Esta dos, cujo con sen ti men to re ce be ram nos dois anos
ime di a tos. Em 1787 era vo ta da a Cons ti tu i ção ame ri ca na. Em 1791 ti nha
pas sa do por dez emen das, e daí a sete anos pas sa va pela un dé ci ma pri me i ra.
Onze emen das nos onze anos ini ci a is da apli ca ção da que le có di go fa mo so,
qua li fi ca do por Glads to ne como a mais ma ra vi lho sa cri a ção po lí ti ca do
cé re bro hu ma no. (Apo i a dos. Mu i to bem!) 

Essa Cons ti tu i ção, aliás, don de ela ema na va prin ci pal men te, não
era do cé re bro dos seus pa tri ar cas, se não da his tó ria viva do país, das suas
tra di ções, dos seus cos tu mes, da sua cons ciên cia, de san gue da sua raça.
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To da via, numa só dé ca da hou ve tan to que emen dar; ao pas so que, en tre
nós, onde se tra ta (pos so dizê-lo com mais in sus pe i ção que nin guém) me ra -
men te de uma trans plan ta ção, de um ten tâ men adap ta ti vo, o do bro des se
tem po, os qua se vin te anos, que já tem de exis tên cia a Cons ti tu i ção bra si le i ra,
ain da se não re pu tam li ção bas tan te, para lhes bus car mos ate nu ar os de fe i tos
pal pá ve is, abri ga dos, con tra as di li gên ci as dos mais es cla re ci dos ami gos de
re gí men, na gros se i ra su pers ti ção da sua in tan gi bi li da de. (Apo i a dos e apla u sos.) 

Qu e re is to mar os qui la tes ao va lor des ses es crú pu los? Pe sai-os
pe las suas pro vas atu a is, na fa ci li da de com que os ze lo tes do art. 6º o aca bam
de ati rar às ur ti gas em be ne fí cio da po lí ti ca Nilo-Her mes. (Apla u sos pro lon -
ga dos .) Re fe rin do-se ao en sa io, que, em 1905, no Se na do, se for mu lou, de
des do brar em lei apli ca ti va aque le tex to cons ti tu ci o nal, um ilus tre es ta dis ta
nos so, no ma ni fes to da sua can di da tu ra pre si den ci al, lem bra va, em 1897, a
sua “for mal e enér gi ca opo si ção a se me lhan te ten ta ti va”, re i te ran do as
ex pres sões, com que, na que la câ ma ra do Con gres so, abri ra o seu dis cur so
im pug na ti vo:

“Se é pos sí vel um cor po po lí ti co ter co ra ção, eu di rei que, nes te
mo men to, es ta mos to can do no pró prio co ra ção da Re pú bli ca bra si le i ra.” 

O hon ra do se na dor man ti nha o fogo dos sen ti men tos ex pen di dos
com ta ma nha vi va ci da de, en ca re cen do a sua ati tu de de in tran si gen te e ir re -
con ci liá vel ad ver sá rio da po lí ti ca in ter ven ci o nis ta. Estas úl ti mas pa la vras, por
mim aqui su bli nha das, se acen tu am em ver sa le te na edi ção ofi ci al da que le
do cu men to. 

Não são ins pi ra ções do ju í zo in di vi du al, no hon ra do es ta dis ta
re pu bli ca no. É o tran sun to de sen tir de um par ti do, ex pos to com o ma i or
ca lor e sin ce ri da de por um dos seus mais emi nen tes ór gãos. E só por isto o
cito, bem lon ge de o que rer ma go ar. Pois bem: aten tai ago ra no como se
con duz esse par ti do, quan do se lhe sub me te este seu hor ror à pri me i ra
ex pe riên cia de sin te res sa da. A pre po tên cia pre si den ci al do Ca te te ne ces si ta
de in ter vir no Rio de Ja ne i ro. Como lo grá-lo? A ima gi na ção das fac ções não
co nhe ce im pos sí ve is. (Apo i a dos.) Um des ses ju í zes, que a po lí ti ca tem mul ti -
pli ca do por aí aos car du mes, con ce de um ha be as cor pus, e para logo, sem a
me nor ca u sa, re qui si ta di re ta men te ao pre si den te da Re pú bli ca o au xí lio
fe de ral. Dito e fe i to. Que é, en tão, do noli me tan ge re do art. 6º? Que é da
ir re con ci a bi li da de e da in tran si gên cia des sa grei com o in ter ven ci o nis mo?
S. Pa u lo pro tes tou. Pro tes tou a Ba hia. (Bra vos. Apla u sos.) Eu me as so ci ei a
es ses pro tes tos. Ou tros, de nos so lado, nos acom pa nha ram. Mas as ves ta is
do fogo sa gra do do art. 6º, os an ti in ter ven ci o nis tas ir re du tí ve is, não se me xe -
ram, ven do “o co ra ção da Re pú bli ca” es pe ta do nas mil e du zen tas ba i o ne tas,
(Sen sa ção) com que o pre si den te da Re pú bli ca, em pe nha do em ven cer ali as
ele i ções e apa re lhar a de po si ção do pre si den te do Esta do, in va diu o Rio de
Ja ne i ro. (Apla u sos pro lon ga dos.) 
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Adver sá rio sou, tam bém eu, do in ter ven ci o nis mo, que é a fre qüên -
cia abu si va, a fa ci li da de ar bi trá ria, o vi ci o so ex ces so, em suma, da in ter ven ção. 
Mas des ta, sem ex ces so, ar bí trio ou abu so, for ça é re co nhe cer a ne ces si da de, 
uma vez que a Cons ti tu i ção a re co nhe ceu. Se os tex tos, po rém, onde o faz,
não apre sen tam a de vi da cla re za, e não es ti ver na com pe tên cia do le gis la dor o
su pri-la, cum pre que lha dê uma re for ma cons ti tu ci o nal. Quem nela mais
tem que lu crar são os Esta dos; por que a am bi güi da de na lei apro ve i ta sem pre
ao mais po de ro so con tra o mais fra co. (Apo i a dos.) 

Mas, se nho res, se bem que re vi si o nis ta eu seja, não é a re vi são,
nem pode ser, pro pri a men te, ob je to do meu pro gra ma. 

Ve ja mos por quê. 
Re dar güin do, em maio de 1905, a O País, que, ad ver so à mi nha

can di da tu ra pre si den ci al, que ria es ta be le cer o li tí gio en tre o prin cí pio da
imu ta bi li da de cons ti tu ci o nal e o da re vi são, con tra vi nha a este so fis ma um
dos mais vi o len tos ór gãos do her mis mo atu al, A Tri bu na, do Rio: 

“Qu an to ao sr. Rui Bar bo sa”, di zia ela, “cu jas qua li da des ex cep -
ci o na is de ho mem de Esta do e de gê nio to dos re co nhe cem, a sua can di da tu ra,
pos ta pelo Esta do da Ba hia, não é su bor di na da à ques tão re vi si o nis ta, que não
está em jogo. A re vi são não está em ca u sa.” 

Ora, se a re vi são não es ta va em lide, quan do a Ba hia, há qua tro
anos, le van ta va a mi nha can di da tu ra pre si den ci al, mu i to me nos o está hoje, 
quan do não a le van ta só a Ba hia, se não ain da S. Pa u lo, Mi nas e, com es tes
três Esta dos, cen te nas de mu ni cí pi os de ou tras pro vín ci as nos sas, to dos em
nome não da re for ma cons ti tu ci o nal, mas da opo si ção ao mi li ta ris mo. (Apo i a dos
ge ra is.) Com este fito se jun ta ram em as sen ta da opi niões adi tas à re vi são
cons ti tu ci o nal e opi niões a ela hos tis, mas umas e ou tras so li dá ri as no
pen sa men to co mum de res guar dar a or dem ci vil, me di an te uma ali an ça de
to das as cor ren tes do sen ti men to na ci o nal con tra a can di da tu ra mi li tar. Daí
o meu man da to. Bem está de ver, por tan to, que eu o vi o la ria, ser vin do-me
da po si ção, a que ele me ele va, para er guer o es tan dar te re vi si o nis ta. (Apla u sos.)

Nem se ria só uma des vir tu a ção do man da to, que me con fe riu a
as sem bléia das mu ni ci pa li da des. Se ria, ou tros sim, uma tra i ção à ca u sa que
das suas mãos re ce bi; por quan to, as so ci an do a mi nha can di da tu ra ao re vi si o -
nis mo, dela ar re da ria, na ele i ção, os su frá gi os, que ain da o não abra ça ram;
in sig ne ser vi ço à can di da tu ra mi li tar. (Apo i a dos.) Te ria eu, aca so, o di re i to
de lho pres tar, so bre pon do o in te res se abs tra to de uma con vic ção mi nha,
por mais no bre que seja ao de uma re i vin di ca ção na ci o nal, ime di a ta, ur gen -
te, im pre te rí vel, de que pen de ins tan ta ne a men te o du rar ou cair das nos sas
ins ti tu i ções? (Pal mas.) 

De po is, se nho res, nos pro gra mas de go ver no o que cabe, só e
uni ca men te, é o que es ti ver na com pe tên cia da ma gis tra tu ra, cuja hon ra
ple i te ia o can di da to. Não está na ór bi ta das atri bu i ções do pre si den te da
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Re pú bli ca o fa zer ou ini ci ar re for mas cons ti tu ci o na is. Não se ria, pois, ra zão
que eu me obri gas se a pro mo vê-las. 

Nem, por que me fal tem os me i os le ga is de lhes dar im pul so, no
caso de me ver ele i to, ou por que, ain da quan do os te nha, a opor tu ni da de
en tão me não con ci ta o seu uso, es ta ria eu em in con so nân cia com os meus
com pro mis sos re vi si o nis tas, ace i tan do o man da to pre si den ci al, para os não
re a li zar. De que um ho mem po lí ti co haja es po sa do a re vi são, não se se gue
nem que a im po nha ao seu país, nem que, en quan to a ela o não con ver ter,
es te ja ina bi li ta do para o ser vir, co la bo ran do nou tras re for mas, nou tras
me di das, nou tros atos de go ver no. (Apo i a dos ge ra is.) 

Se nele, dado o caso de me vir às mãos, ti ver eu en se jo de ser útil 
à re vi são, sem que bra da mi nha le al da de aos vo tos que me ele ge ram, com
as mi nhas sim pa ti as, a mi nha in fluên cia, os re cur sos de per su a são ao meu
al can ce, de mu i to bom gra do, e a todo o po der que eu pos sa, o fa rei, sem
dú vi da ne nhu ma. 

Nes ses li mi tes, quan to em mim cou bes se, eu su ge ri ria, pe di ria,
aco ro ço a ria, sus ten ta ria a re vi são cons ti tu ci o nal. 

Con tra esta as pre ven ções in ve te ra das en tre os or to do xos e os ja co -
bi nos de cul to re pu bli ca no as sen tam no re ce io de que ela ve nha a hos ti li zar
a Re pú bli ca, a for ma fe de ra ti va, a se pa ra ção en tre o Esta do e os cul tos, o re -
gí men pre si den ci al, ou a in te gri da de dos Esta dos. A esta, aliás, ago ra, é na
pla ta for ma do can di da to mi li tar que se opõe, pela pri me i ra vez em do cu -
men to de tal na tu re za, um gri to de ame a ça, ar güin do-se de “não eqüi ta ti -
va” a “nos sa di vi são ter ri to ri al”; como se as sim não fos se, e igual men te, nos 
Esta dos Uni dos e nos mais bem or de na dos pa í ses do mun do, gra ças à obra
do tem po e da His tó ria, mais en ten di dos nes tas co i sas do que a jus ti ça abs -
tra ta e ine xe qüí vel dos te o ris tas. (Gran des apla u sos, pal mas e bra vos.) Como
irá o ma re chal Her mes cor ri gir a de si gual da de ter ri to ri al dos nos sos Esta dos?
Ima gi nai-o, se o po de is. (Sen sa ção e apla u sos.) 

Tais pre ven ções, a se não ata lha rem com re mé dio, que as dis si -
pe, tran qüi li zan do o âni mo aos re pu bli ca nos, aos pre si den ci a lis tas, aos ami -
gos da fe de ra ção, aos re ce i os de per tur ba ções no equi lí brio e na igual da de
cons ti tu ci o nal en tre os gran des e os pe que nos Esta dos, aca ba ri am por dar a
ou tros ele men tos do re gí men, me nos subs tan ci a is e mais sus ce tí ve is de re -
for ma, uma inal te ra bi li da de no ci va ao sis te ma, pre ci sa men te na que les cen tros
vi ta is de seu or ga nis mo, a res pe i to dos qua is a re vi são im por ta ria em ver da -
de i ra re vo lu ção cons ti tu ci o nal. 

O meio prá ti co de ob vi ar a es ses te mo res será não co me ter a
re for ma da nos sa lei or gâ ni ca se não me di an te pré vio acor do en tre os ele -
men tos po lí ti cos da ma i o ria, que, no Con gres so ou na opi nião, se de li be re a
or ga ni zar a ten ta ti va re vi si o nis ta. A essa har mo nia po de ría mos che gar, é o
que me pa re ce, re u nin do, opor tu na men te, uma con ven ção aná lo ga à nos sa
de 22 de agos to, con vo ca da, po rém, com o ajus te, es ti pu la do en tre os seus
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pro mo to res, de não se rem, nos seus de ba tes, ob je to de pro pos ta de re for ma
as dis po si ções cons ti tu ci o na is 

1º) que de cla ram a for ma re pu bli ca na; 
2º) as que ins ti tu em o prin cí pio fe de ra ti vo; 
3º) as que man têm aos Esta dos o seu ter ri tó rio atu al; 
4º) as que lhes as se gu ram a igual da de re pre sen ta ti va no Se na do; 
5º) as que se pa ram a igre ja do Esta do e fir mam a li ber da de re li gi o sa; 
6º) as que atri bu em à Jus ti ça o co nhe cer da cons ti tu ci o na li da de

dos atos le gis la ti vos;
7º) as que ve dam os im pos tos in te res ta du a is; 
8º) as que pro í bem aos Esta dos e à União ado ta rem leis re tro a ti vas; 
9º) as que de cla ram ine le gí ve is os mi nis tros, e es ta tu em a sua li vre

no me a ção pelo che fe do Po der Exe cu ti vo; 
10º) as que afi an çam aos Esta dos a au to no mia de or ga ni za rem as 

suas cons ti tu i ções, res pe i ta da a da União. (Pal mas. Apo i a dos ge ra is.) 
Ou tros sim, a de cla ra ção dos di re i tos ga ran ti dos na Cons ti tu i ção,

arts. 72 a 78, aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros no Bra sil re si den tes, não se
ad mi ti ria re for ma se não am pli a ti va. 

Ado ta das es sas pre ca u ções tran qüi li za do ras con tra as de ma is do 
es pí ri to de re for ma, po de ria ela en ce tar-se, como con vém, no ter re no das
nos sas ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, mo de ra da, gra du al e pro gres si va men te. 

Essas re ser vas afas ta ri am es pe ci al men te das pri me i ras ten ta ti vas 
re for ma tó ri as a ques tão en tre a re pú bli ca par la men tar e a re pú bli ca pre si -
den ci al. Não é pou co nu me ro sa a cor ren te, que con tra esta já se pro nun cia.
Mas eu ain da me ani ma ria a se gui-la. Não du vi do que em bre ves anos se
ve nha a im por a sua dis cus são. Mas abrir por ela o pri me i ro en sa io de re for ma 
cons ti tu ci o nal se ria expô-la, qua se com cer te za, ao ma lo gro, em tó pi cos a
res pe i to dos qua is é exe qüí vel, por aço da men to em re la ção a um pro ble ma
ain da não ma du ro, con tra o qual as exi gên ci as da or to do xia re pu bli ca na são 
até ago ra ir re du tí ve is. (Apo i a dos.) 

Não vou tão lon ge quan to elas. Não pen so, com o sr. Cam pos Sa les,
que o re gí men pre si den ci al seja “da es sên cia do go ver no re pu bli ca no, como 
o par la men tar da das mo nar qui as cons ti tu ci o na is”. Não. Na Fran ça o go ver no
re pu bli ca no se amol da ao re gí men par la men tar. Na Ale ma nha não se aco -
mo da à for ma par la men tar a mo nar quia cons ti tu ci o nal. Aqui não se tra ta
de um prin cí pio tão es sen ci al ao re gí men, quan to o que an te põe à Re pú bli -
ca uni tá ria a Re pú bli ca fe de ra ti va. A na tu re za de mo crá ti ca das nos sas ins ti tu i -
ções nada per de ria com a subs ti tu i ção do go ver no pre si den ci al pelo go ver -
no de ga bi ne te. O que eu, po rém, não sa be ria é de que modo con ci li ar com
este o me ca nis mo do sis te ma fe de ral. 
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Pri me i ra men te, com o sis te ma par la men tar, o mi nis té rio se te ria
de cons ti tu ir em “ga bi ne te”, na sig ni fi ca ção bri tâ ni ca do ter mo. Um ga bi ne te
su põe um mi nis tro pre pon de ran te, que en car ne a so li da ri e da de co le ti va do
cor po mi nis te ri al, e di ri ja o par la men to. Esse mi nis tro eclip sa ria a au to ri da de
pre si den ci al; o que bem se con ce be num me ca nis mo como o fran cês, onde o 
che fe do Esta do se no me ia por ele i ção das câ ma ras le gis la ti vas, mas não se ria
pos sí vel no me ca nis mo ame ri ca no, que ele ge o pre si den te da re pú bli ca
me di an te os su frá gi os da na ção. 

Da das as for mas par la men ta res na mo nar quia, ou na re pú bli ca, o 
ver da de i ro che fe do go ver no é ne ces sa ri a men te, o pri me i ro-mi nis tro; e as
con se qüên ci as des te re sul ta do, anu lan do po li ti ca men te a pre si dên cia, não
se con ci li am com a ín do le de um sis te ma, onde ela re pre sen ta a na ção com a 
mes ma re a li da de po si ti va que a le gis la tu ra. (Apo i a dos. Mu i to bem!) 

De po is, no go ver no de ga bi ne te, o ga bi ne te é res pon sá vel. Mas
res pon sá vel ante quem, sob uma cons ti tu i ção fe de ral? Nela não exis te uma
câ ma ra pre do mi nan te, como nas mo nar qui as par la men ta res. As duas ca sas
do con gres so têm po si ções eqüi pon de ran tes. Ora, um mi nis té rio não pode
ser res pon sá vel, jun ta men te, a duas câ ma ras do ta das de po der igual e ins pi -
ra das, mu i tas ve zes, em po lí ti cas di ver sas. Aque la que dis pu ses se da sor te
dos ga bi ne tes, se nho re a ria o Po der Le gis la ti vo, e ab sor ve ria o po der pre si -
den ci al. Ha ve rá, na Re pú bli ca fe de ra ti va, al gum dos dois ra mos do con gres so
a que se pu des se re co nhe cer tal as cen den te? 

São, bem o ve des, se nho res, in com pa ti bi li da des es sen ci a is. (Apo i a -
dos.) Não falo nos ma les do par la men ta ris mo. Tam bém os tem a so lu ção
opos ta. Uma se res sen te da ins ta bi li da de na ad mi nis tra ção; in con ve niên cia
de ma i or al can ce, que, ma ni fes ta da em Fran ça, en tre nós se agra va ria com a 
es tre i te za do nos so pe río do pre si den ci al. (Apo i a dos.) A ou tra, da au sên cia de 
res pon sa bi li da de, que, re du zi da, nas ins ti tu i ções ame ri ca nas, ao im pe ach ment
do che fe da na ção, não pas sa de uma ame a ça des pre za da e pra ti ca men te
in ve ri fi cá vel. (Apla u sos.) 

Nes te con fron to, as for mas par la men ta res le va ri am a me lhor;
por que mais vale, no go ver no, a ins ta bi li da de que a ir res pon sa bi li da de.
Mas com o sis te ma fe de ra ti vo, úni co ado tá vel no Bra sil, não se com pa de cem
as for mas par la men ta res. A ele, na re pú bli ca, se liga es sen ci al men te o pre si -
den ci a lis mo, a cu jos ví ci os con ge ni a is te mos de bus car, pois, o re mé dio nos
fre i os e con tra pe sos do me ca nis mo: a bre vi da de na du ra ção do po der su pre mo; 
a ine le gi bi li da de do pre si den te; a lar ga au to no mia dos Esta dos; a po si ção
ora cu lar da jus ti ça na apli ca ção da lei e nas ques tões de cons ti tu ci o na li da de. 
(Gran des apla u sos.) 

Eli mi na dos, as sim, es tes as sun tos do cam po, onde se de ve rá
exer cer a re vi são, nem pou cos nem de leve mo men to são os que a ela se lhe
ofe re cem, im pon do-se à con si de ra ção dos re for ma do res logo na pri me i ra
fase des se co me ti men to. Dela ex clu i rei, ain da, cer tas ma té ri as, aliás, no meu 
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sen tir in di vi du al, dig nas da ma i or con si de ra ção, mas a que pre ve jo, no es ta do
atu al das opi niões, re sis tên ci as in ven cí ve is: a ques tão das ter ras na ci o na is e
a da re vi são das ren das. So bre uma e ou tra bem co nhe ci da é a mi nha ma ne i ra
de pen sar. Não que ria, po rém, ar ris car-me a per der o pos sí vel, pou co que
seja, por fa zer do im pos sí vel ca pri cho sa ques tão. 

A es ses acres cem dois pon tos de li ca dos, que eu tam bém me não
ani ma ria a in di car à re for ma, bem que vo zes au to ri za das, há mu i to, a re que i -
ram. Já em 1893, ao or ga ni zar-se o Par ti do Re pu bli ca no Fe de ral, se con de -
na va o su frá gio di re to na ele i ção do pre si den te. Assim en ten día mos qua tro
anos an tes, os mem bros do Go ver no Pro vi só rio, tra çan do, para a es co lha do 
che fe do Po der Exe cu ti vo, a or ga ni za ção de um ele i to ra do es pe ci al, como
nos Esta dos Uni dos. Por ou tro lado, a ex pe riên cia do voto uni ver sal tem
sus ci ta do con tra ele vi vas re cri mi na ções, de ter mi nan do uma cor ren te de
idéi as, que põe na ins ti tu i ção de um cen so ele i to ral, mais ou me nos alto, o
meio de mo ra li zar as ur nas, e es co i má-las dos ele men tos de anar quia. Não
min guam fun da men tos a este voto. Mas do su frá gio uni ver sal, nos nos sos
tem pos, se me afi gu ra im pos sí vel re tro ce der. No que se deve cu i dar, por tan to,
é em edu cá-lo e cor ri gi-lo. De ou tra par te, quan to à ele i ção pre si den ci al,
em bo ra per sis ta em ter por su pe ri or ao nos so o al vi tre ame ri ca no, nu tro
hoje, es car men ta do pela ob ser va ção, re ce i os gra ves, de que a mu dan ça fa ci -
li tas se ain da mais ao man do nis mo re i nan te a ma ni pu la ção do ele i to ra do e o 
fa bri co dos pre si den tes. 

Pos tas es tas res tri ções e cir cuns cri ta, des tar te, a ope ra ção re vi so ra
às me di das, quan to a mim, de ur gên cia ou ne ces si da de ma ni fes ta, para as
qua is eu fol ga ria de co o pe rar, na ex ten são re ma nes cen te, onde ela se te ria
de exer cer, bem re le van tes são ain da os

TÓPICOS DA REVISÃO

1º) O prin cí pio da uni da de, que a Cons ti tu i ção im põe ao Có di go
Ci vil, Cri mi nal e Mer can til do país, co li de com o da mul ti pli ci da de, que
es ta be le ceu para as leis do pro ces so e or ga ni za ção da Jus ti ça. Apli ca dos
cada qual por vin te e um cor pos dis tin tos de ma gis tra dos, o Có di go Co mer ci al,
o Có di go Pe nal, a le gis la ção ci vil pa de cem, às mãos de ou tras tan tas in ter -
pre ta ções in de pen den tes e di ver sas, o mes mo nú me ro de adap ta ções e
trans mu ta ções, di ver gen tes e opos tas. (Apo i a dos.) Nin guém ig no ra, hoje em
dia, que a ju ris pru dên cia mo di fi ca in ces san te men te as leis de di re i to pri va do.
Toda a co di fi ca ção, ape nas de cre ta da, cen tra, sob o do mí nio dos ar res tos,
no mo vi men to evo lu ti vo, que, com o an dar do tem po, aca ba por so bre por à le -
tra es cri ta o di re i to vivo dos tex tos ju di ci a is. Na União Ame ri ca na, onde
cada Esta do é se nhor do seu di re i to subs tan ti vo, nada mais ló gi co do que
ser ele, ou tros sim, quem dis po nha do seu di re i to pro ces su al, e or ga ni ze a
ma gis tra tu ra, a que há de com pe tir a exe cu ção de um e ou tro. No Bra sil, onde
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o di re i to subs tan ti vo é um só, for ça era ser um só o sis te ma do pro ces so, e
ter o or ga nis mo ju di ciá rio um ca rá ter uno. (Apla u sos.) 

Ca mi nhan do nes te sen ti do, se gui re mos, além do mais, a di re ção, 
a que se ten de na Amé ri ca do Nor te, onde o mo vi men to de uni fi ca ção ju rí di ca
dia a dia se acen tua. Entre nós os ma les da va ri e da de na ju ris pru dên cia se
vão tor nan do in com por tá ve is. (Apo i a dos ge ra is.) Os mes mos pre ce i tos le gis la ti vos
pas sam, em vin te e uma ju di ca tu ras au tô no mas, por ou tras tan tas apli ca ções 
dis si den tes, de ge ne ran do a ju ris pru dên cia num aglo me ra do caó ti co de an ta -
go nis mos ir re du tí ve is, por fal ta de uma au to ri da de co mum que os eli mi ne.
(Apla u sos.) 

Para tais re sul ta dos não se com pre en de a an si e da de que ani ma
os apres sa do res da co di fi ca ção ci vil, pela qual, ago ra, até a pla ta for ma do
ma re chal se mos tra aço da da. Aliás, ali se pede “um có di go ci vil, que sa tis fa ça
as exi gên ci as do re gí men”; (Ri sa das) em pre i ta da cujo sen ti do só per ce be rá
quem te nha a hon ra de pri var com os se gre dos do can di da to mi li tar. Mas,
para so frer a tri tu ra ção des sas vin te e uma en tro sa gens, e re ce ber uma
her me nêu ti ca di fe ren te nos mol des de cada uma, não va le ria mu i to a pena
de co di fi car as nos sas ins ti tu i ções ci vis. Me lhor se ria pror ro gar mos a du ra ção
das exis ten tes, que da an ti ga jus ti ça re ce be ram, numa ju ris pru dên cia mais
ou me nos uni for me, a pos sí vel uni da de. (Apo i a dos ge ra is.) 

Entre gue ao ar bí trio dos po de res lo ca is, a ma gis tra tu ra ba i xou,
mo ral e pro fis si o nal men te, de ní vel. Pro fis si o nal men te, por que os ma gis tra dos 
es ta du a is não têm ho ri zon te. (Apo i a dos.) As fun ções mal re tri bu í das, a sua
car re i ra con fi na da, a sua es ta bi li da de pre cá ria ex clu em, em ge ral, do seu
qua dro as me lho res ca pa ci da des. Mo ral men te, por que aban do na da aos
in te res ses de pro vín cia, às suas re vo lu ções, às in to le rân cia dos seus par ti dos, a
ma gis tra tu ra lo cal tem de aca bar re sig na da ao pa pel de ins tru men to po lí ti co, e 
ve ge tar nes sa con di ção des mo ra li za da. (Apo i a dos.) 

A Cons ti tu i ção, por tan to, de ve ria ser re for ma da: 
1) para que se uni fi que o di re i to de le gis lar so bre o pro ces so; 
2) para que se uni fi que a ma gis tra tu ra. 
Se, to da via, à con se cu ção des te de si de ra tum ain da se opu se rem

em ba ra ços in su pe rá ve is, con sin tam-nos ao me nos, como tran si ção para essa 
re for ma ul te ri or, que se al te re a Cons ti tu i ção, con cen tran do no Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral toda a ju ris pru dên cia do país, me di an te re cur sos, para
esse tri bu nal, das sen ten ças das jus ti ças dos Esta dos em ma té ria de di re i to
ci vil, pe nal e mer can til. (Apo i a dos .) 

Para lhe dar for ças cor res pon den tes a este ar gu men to de en car gos,
se ria pro por ci o nal men te alar ga do o seu qua dro, mo di fi can do-se-lhe, ao
mes mo tem po, no to can te a es sas fun ções no vas, o mé to do e a dis tri bu i ção
do ser vi ço en tre os seus mem bros. 
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2º) Mas, re ti ran do aos Esta dos a com po si ção da ma gis tra tu ra,
cum pre, ao mes mo tem po, sub traí-la à ação do go ver no cen tral. É o meio de 
lhe as se gu rar a in de pen dên cia cor res pon den te à sua mis são, num re gí men
onde se im põe aos tri bu na is o de ver de ne ga rem exe cu ção aos atos ile ga is
da ad mi nis tra ção e aos atos in cons ti tu ci o na is do Po der Le gis la ti vo. Aos
tri bu na is su pe ri o res é que de ve rá ca ber não só o pro ces so e sus pen são dos
ma gis tra dos, mas ain da a sua es co lha. Des te modo vi re mos a sa tis fa zer uma 
as pi ra ção efi caz men te re ge ne ra do ra, ad vo ga da en tre nós, des de 1869, no
pro gra ma da opi nião ra di cal, e que aca ba rá por eman ci par da ação po lí ti ca
a nos sa ma gis tra tu ra. 

3º) A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, no art. 63, pres cre ve que “cada
Esta do se re ge rá pela Cons ti tu i ção e pe las leis que ado tar, res pe i ta dos os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is da União”. 

Nes ta dis po si ção há duas la cu nas sen sí ve is, a que ur gi ria su prir. 
Não se de fi ne, pri me i ra men te, o al can ce da in di ca ção “prin cí pi os 

cons ti tu ci o na is”. Qu an do se de ve rão con si de rar ofen di dos por uma Cons ti -
tu i ção de Esta do “os prin cí pi os cons ti tu ci o na is” da União? Cla ro me pa re ce
a mim que quan do, numa Cons ti tu i ção es ta du al, se en con trar uma cláu su la
que abra con fli to com os tex tos da Cons ti tu i ção Fe de ral, ou que nes ta não
pu des se es tar, sem lhe con tra di zer as ba ses es sen ci a is. 

Ma té ria, po rém, de re le vân cia ta ma nha, não con vém, num país
como o nos so, de i xá-la ao ar bí trio dos in ter pre ta do res. Impor ta que se de fi na,
e em ter mos que var ram de todo am bi güi da des. 

Em se gun do lu gar, omis so é o tex to do art. 63, em se não de ter -
mi nar a es pé cie de san ção apli cá vel no caso. No seu si lên cio, a ila ção é que
ali se não co gi ta se não uni ca men te da san ção ju di ciá ria. Mas esta nem sem pre
bas ta rá. E é o de que va mos ter amos tra, numa hi pó te se dig na aqui de par ti -
cu lar exa me. 

4º) Nin guém ig no ra quan to, em cons ti tu i ções e leis es ta du a is, se
tem ames qui nha do a in de pen dên cia da ma gis tra tu ra. (Apo i a dos.) Na Cons ti -
tu i ção da Re pú bli ca os ma gis tra dos fe de ra is são vi ta lí ci os, o go ver no os não 
pode sus pen der, e os seus ven ci men tos não são sus ce tí ve is de re du ção.
Mas, quan do uma Cons ti tu i ção ou uma lei es ta du al su je i ta a ma gis tra tu ra
do Esta do a nor mas di ver sas des sas, au to ri zan do a exo ne ra ção ad mi nis tra -
ti va dos ju í zes, a sua sus pen são dis cri ci o ná ria pelo go ver no, a di mi nu i ção
dos seus ven ci men tos, in cor re rá em que bra do art. 63? Dir-se-á que não;
por quan to o art. 57 ape nas se re fe re aos ju í zes fe de ra is. Mas, evi den te men te,
uma fe de ra ção onde os go ver nos es ta du a is dis pu se rem dos ma gis tra dos
pela sua sus pen são, sua de mis são, pela re du ção dos seus ven ci men tos, não
res pe i ta a for ma re pu bli ca na fe de ra ti va, as se gu ra da, até, pelo art. 6º, com o
re mé dio ex tre mo da in ter ven ção. 

Pro ble mas cons ti tu ci o na is des ta gra vi da de, po rém, não se hão de 
en tre gar à dis cri ção dos her me ne u tas. O tex to cons ti tu ci o nal mes mo os
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deve re sol ver. Se não qui se rem uni fi car a ma gis tra tu ra, ne ces sá rio será,
pois, quan do me nos, am pa rá-la com a égi de da União nos Esta dos, di tan -
do-lhes como re gra ge ral, quan to a ela, a vi ta li ci e da de, a in sus pen si bi li da de 
ad mi nis tra ti va e a ir re du ti bi li da de nos ven ci men tos dos ma gis tra dos. 

5º) Mas, acon te cen do que, es ta tu í do, na Cons ti tu i ção re vis ta, esse 
pre ce i to, ve nha a ser in frin gi do, va le ria aqui, só, por só, a san ção ju di ciá ria,
o sim ples re cur so para os tri bu na is fe de ra is? Evi den te men te não. Os tri bu na is
só in ter vêm por ação in di vi du al, e, de ci din do uni ca men te em es pé cie, só
em es pé cie obri gam a par te ven ci da. Assim que, não se dan do por ven ci do
o Esta do in fra tor se não a res pe i to de cada caso par ti cu lar, ne ces sá rio se ria
que a ma gis tra tu ra es ta du al toda re cor res se à jus ti ça, para que, na que la re gião, 
se res ta be le ces se a or dem cons ti tu ci o nal. Ora a res ta u ra ção des ta é de di re i to
pú bli co e de pú bli co in te res se. Logo, nes ta hi pó te se, como nas de ma is em
que a cons ti tu i ção de um Esta do con tra vi er a or dem re pu bli ca na fe de ra ti va
nas ba ses, cum pre con fe rir, de modo ex plí ci to, ao Con gres so Na ci o nal a
atri bu i ção de a re in te grar, avo can do a si a ques tão e re sol ven do-a le gis la ti -
va men te. 

6º) Com pe tên cia igual con vi ria re co nhe cer à le gis la tu ra da
União, para in ter vir nos con fli tos eco nô mi cos en tre os Esta dos, quan do es tes
se hos ti li za rem uns aos ou tros me di an te gol pes de im pos tos, guer ras de
ta ri fas, re ta li a ções tri bu tá ri as, que ame a çam a paz da União, pro mo ven do
en tre os seus mem bros uma de si gual da de ani qui la do ra. 

7º) Será para de se jar que me re ça aten ta con si de ra ção, en tre as
pri me i ras me di das re vi si o nis tas, a lei cons ti tu ci o nal so bre o es ta do de sí tio.
Re le va con sa grar nela, for mal men te, duas idéi as, a meu ver ali já con ti das,
mas so bre que a nos sa jus ti ça tem va ci la do: a de que os efe i tos do es ta do de
sí tio aca bam com a ces sa ção des te, e a de que a ele são imu nes os mem bros
do Con gres so. 

Impor ta, ou tros sim, que esta isen ção abran ja a ma gis tra tu ra. 
Para ob vi ar às te o ri as ab sur das, for ja das pe las ma i o ri as nas cri ses

de fu ror po lí ti co, a que tão acha ca dos são os nos sos par ti dos, e das qua is
te mos o ca rac te rís ti co exem plo na dou tri na, já sus ten ta da, en tre os nos sos
le gis la do res, por au to ri za dos che fes re pu bli ca nos, de que essa pro vi dên cia
ex cep ci o nal en vol ve o eclip se to tal da Cons ti tu i ção, ne ces sá rio será de ter mi nar 
ex pres sa men te que a fa cul da de ou tor ga da ao Con gres so, no art. 34, nº 21,
não o au to ri za a ou tras me di das re pres si vas con tra as pes so as, além das
par ti cu la ri za das no art. 80, § 2º, onde se acham li mi ta das ao ar bí trio de
pren der e des ter rar. 

8º) Se ria um de sa fo go para o cré di to na ci o nal e um be ne fí cio
ines ti má vel para os dos pró pri os Esta dos re gu lar tam bém, cons ti tu ci o nal -
men te, a fa cul da de, na tu ral a eles, como aos mu ni cí pi os, de con tra ir em prés -
ti mos ex ter nos, quan do es tes pos sam vir a em pe nhar a res pon sa bi li da de
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fe de ral, pro vo car in ter ven ções es tran ge i ras, e ar ris car a nos sa in te gri da de,
ou pre ju di car a nos sa re pu ta ção. (Apla u sos.) 

É uma su ges tão uti lís si ma, que en tre nós tem cap ta do ge ra is
sim pa ti as, e que, ain da a pou co, vi mos ado tar, no Rio Gran de do Sul, pelo
Par ti do Re pu bli ca no De mo crá ti co, no seu pro je to-pro gra ma. 

9º) De se ja ria eu que não hou vés se mos co pi a do aos Esta dos Uni dos
a ins ti tu i ção vice-pre si den ci al, ali ad mi ti da em sua ori gem, “gra ças aos
pe que nos Esta dos, por obra de es pí ri tos pe que ni nos, le va dos de pe que ni nos
mo ti vos”. Re pu to, como os ame ri ca nos, “iló gi ca, des ne ces sá ria e pe ri go sa”
essa cri a ção, em que aliás tive par te. Não faço, po rém, da sua eli mi na ção
ca pí tu lo de pro gra ma, por não sa ber se ga nha ría mos com a tro ca, ine vi tá vel,
em tal caso, des sa en ti da de es tá vel, con sa gra da a uma fun ção de ter mi na da,
pela su ces são ale a tó ria do vice-pre si den te do Se na do, do pre si den te da
Câ ma ra, do do Su pre mo Tri bu nal, ou dos mi nis tros, como se ins ti tu iu nos
Esta dos Uni dos por uma lei de há tre ze anos. 

10º) Em ma té ria fi nan ce i ra, bem van ta jo sas me pa re ce ri am duas
ino va ções, abo na das com o uso fre qüen te das cons ti tu i ções es ta du a is na
União Ame ri ca na: a pro i bi ção ao Con gres so de in se rir nas leis ânu as dis po -
si ções es tra nhas aos ser vi ços ge ra is da ad mi nis tra ção, ou a con sig na ção de
me i os para a ob ser vân cia de leis an te ri o res, e au to ri za ção ao go ver no de ve tar
par ci al men te o or ça men to da des pe sa, onde este co li dir com essa re gra
pro i bi ti va. 

Eis, no to can te à re vi são cons ti tu ci o nal, as idéi as, a que, se a Na ção
me hon ras se com a sua es co lha, no es cru tí nio de 1º de mar ço, eu mu i ta
sa tis fa ção te ria em me ser pos sí vel ser vir, acre di tan do, como acre di to, que
ain da mais im por tan te do que a es ta bi li da de, num sis te ma de go ver no, é a
sua duc ti li da de em se re for mar sem re vo lu ções. Se ria do me lhor agou ro,
para as nos sas ins ti tu i ções, que os es pí ri tos re al men te con ser va do res e os
nos sos ho mens de res pon sa bi li da de não con ti nu as sem a ta par os olhos a
este ru di men to de sen so po lí ti co, onde re si de o se gre do fá cil da lon ge vi da de
para to das as cons ti tu i ções li vres. (Apo i a dos.) Era, de cer to, esta a evi dên cia,
que atu a va no sr. Pru den te de Mo ra is, quan do, em 1893, ao ela bo rar-se o
pro gra ma pri mi ti vo do Par ti do Re pu bli ca no, no tó pi co em que este se vo ta va 
a sus ten tar a Cons ti tu i ção de 1891, su ge riu se acres cen tas se: “com as mo di -
fi ca ções que a ex pe riên cia vier a re cla mar”. 

Re je i tou-se esta emen da, a pre tex to de su pér flua. Sob esta eva si va, 
po rém, o que se ocul ta va era já o pa vor da re vi são, que, des de o ber ço do
re gí men, in qui e ta su pers ti ci o sa men te os or to do xos do re pu bli ca nis mo
bra si le i ro. Mas, como to das as exa ge ra ções em ma té ria de re li gião, di vi na
ou hu ma na, esta aca ba rá por ser fa tal ao es pí ri to e aos in te res ses do ver da -
de i ro cul to. 

Qu an do este pre con ce i to, po rém, nos con ti nue a opor a bar re i ra
do seu fa na tis mo, num as sun to em que não po de ría mos adi an tar nada sem
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o con cur so das par ci a li da des que do mi nam o Con gres so, te mos ali a nos
exi gir sa tis fa ção um gri to de re for ma, que in te res sa à pró pria cons ti tu i ção
do or ga nis mo re pu bli ca no, mas que, exer cen do-se prin ci pal men te no cam po
dos cos tu mes, e de pen den do, em gran de par te, do Exe cu ti vo fe de ral, se im põe 
ago ra com ener gia à aten ção do país, ao con si de rar mos nas can di da tu ras
pre si den ci a is. (Apo i a dos.) 

Alu do ao cla mor da opi nião na ci o nal con tra o a que se cha ma. 

AS OLIGARQUIAS

A usu a li da de atu al des te nome, não obs tan te ao seu aus te ro cu nho
clás si co, bem está dan do a sen tir a ex ten são do mal, que ele en tre nós de sig na.
Nun ca se viu me lhor exem pli fi ca do o acer to da pa rê mia la ti na, se gun do a
qual a cor rup ção das me lho res co i sas as de ge ne ra nas pi o res: cor rup tio op ti mi
pes si ma. À som bra da semi-so be ra nia, que as an ti gas pro vín ci as ad qui ri ram
com a fe de ra ção atu al, se im plan tou, em al gu mas de las, uma es pé cie de
sa tra pis mo ir res pon sá vel e oni po ten te, que as san gra, (Apla u sos) as exa u re,
(Bra vos) as ab sor ve, em pro ve i to de um gru po, de uma fa mí lia, ou de um
ho mem. Os go ver nos se re ve zam ali en tre meia dú zia de in di vi du a li da des
lí gi as do mes mo se nhor, ou fi li a dos na mes ma pa ren te la. (Apo i a dos.) As
cons ti tu i ções atra ves sam re for mas su ces si vas, para se adap ta rem às con ve -
niên ci as de uma ex plo ra ção or ga ni za da, cor tan do as asas às opo si ções,
aper tan do a ser vi dão às ma gis tra tu ras, au to ri zan do a re e le i ção dos go ver -
na do res, (Apla u sos) fa ci li tan do-lhes aos pa ren tes ou apa ni gua dos a su ces são 
ad mi nis tra ti va. (Pal mas.) 

Daí o le tar go des sas po pu la ções, apa ren te men te mor tas, que
ha bi tam vas tas re giões do Nor te, ina ni ma das, imó ve is, como ca dá ve res,
(Apla u sos) num pân ta no, co ber tos de san gues su gas. (Apla u sos.) Um tra ba lho 
con tí nuo de opres são, de cor rup ção, de mi sé ria de pri miu e ador men tou ali
uma raça in te li gen te, de gran de vi ta li da de, che ia, na His tó ria bra si le i ra, de
be las e glo ri o sas tra di ções. (Apla u sos pro lon ga dos.) A in di gên cia, o aban do -
no, a de ses pe ran ça con ver te ram es ses Esta dos em gle ba do pa ra si tis mo
cons ti tu í do, que os usu fru tua. Esma ga dos de im pos tos, as so ber ba dos de
em prés ti mos, cri va dos de dí vi das, hi po te ca dos nas suas ren das, com pro me -
ti dos do seu fu tu ro, vi vem, es ta ci o ná ri os ou re tro ce den tes, para o fun ci o na -
lis mo, a que já não têm com que pe gar, e a po lí ti ca a que pe ri o di ca men te fa -
zem o ser vi ço de com par sas nas en ce na ções ele i to ra is. (Apo i a dos ge ra is.) 

O in te res se do seu con tin gen te nes sas te a tra li da des do re gí men,
para o qual, de qua tro em qua tro anos, con cor rem, sob a fi gu ra de ele i to res
pre si den ci a is, as so ci ou a esse mir rar, a esse des vi ver, a esse ex tin guir-se de
tan tos mem bros da nos sa União, os po de res fe de ra is. A po lí ti ca dos go ver -
na do res em pe nhou nes ta cum pli ci da de o go ver no cen tral. Por que é da co -
ni vên cia des te, das suas sim pa ti as, dos seus bons ofí ci os, que se ali men ta o
mal des ta de ca dên cia pas mo sa. (Apo i a dos ge ra is.) 
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De i xe o Go ver no Fe de ral de ser o ami go so lí ci to, pres ti mo so, in te -
res se i ro dos maus go ver nos de Esta dos, e eles co me ça rão a ter, no es pí ri to
re nas cen te das po pu la ções o de vi do cor re ti vo. Sur di ram as re a ções sa lu ta res.
As opo si ções hoje in sus ten tá ve is, si ti a das como se vêem pela bas tar da ali an ça
da po lí ti ca fe de ral à po lí ti ca es ta du al, irão, pou co e pou co, re nas cen do, para 
exer cer a sua fun ção ben fa ze ja, in dis pen sá vel nas de mo cra ci as. Para tal
bas ta rá que os pre si den tes de re pú bli ca se que dem no seu de ver: não in ter -
ve nham, mas não fa vo re çam, não in va dam a es pe ra dos go ver nos es ta du a is,
mas tam bém não os cu bram da sua boa som bra. Ces se, em suma, a União
de ser o guar da-cos tas das oli gar qui as lo ca is, e es tas, den tro em bre ve, ex pi -
ra rão na tu ral men te, as fi xi a das na sua im pon tu a li da de.(Apla u sos.) 

Esta re for ma da mo ral re pu bli ca na, de ve mo-la, ins tan te men te,
não só ao in te res se da Na ção, mas ain da aos da hu ma ni da de, para com a
qual, na pes soa dos opri mi dos, o cris ti a nis mo e a ci vi li za ção nos exi gem, ao
me nos, que pra ti que mos. 

A JUSTIÇA

Anun ci ar, num pro gra ma, “a im par ci al dis tri bu i ção da jus ti ça”, a 
sua “boa, eqüi ta ti va e ri go ro sa dis tri bu i ção”, não vale nada, quan do o
co men tá rio da re a li da de o con tra diz com a fla grân cia mais fla gran te dos
atos. 

Uma po lí ti ca de ódio à jus ti ça, como a que se está pra ti can do em
be ne fí cio da can di da tu ra mi li tar, uma po lí ti ca des sa vi o lên cia os ten to sa,
que con vi da, no Se na do, as suas co mis sões a de sa u to ra rem as sen ten ças do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, num re gí men onde esse tri bu nal é o ár bi tro ir re -
cor rí vel da va li da de dos atos do Con gres so; que pro pa la, con tra os ju í zes,
ame a ças de pro ces so no Se na do, se aque la ma gis tra tu ra per sis tir nas suas
de ci sões acer ca do Con se lho Mu ni ci pal, man ten do a lei con tra as di li gên ci as
ofi ci a is, en vi da das para frus trar, no es cru tí nio de mar ço, a ex pres são do
hor ror da ca pi tal da Re pú bli ca ao mi li ta ris mo; (Apla-usos de li ran tes) que, no
Esta do cujo do mí nio o pre si den te atu al re i vin di ca par dro it de na is san ce, ten ta
cor rom per a toga em um tri bu nal su pe ri or, ali ci an do ali vo tos, para uma
ma i o ria de re a ção no jul ga men to dos re cur sos ele i to ra is; uma po lí ti ca de
tais ins tin tos, de tais ses tros, de tais pro e zas (Apla u sos) não pode fa lar em
jus ti ça; quan to mais in cul car-se des ve la da pela sua in de pen dên cia, pela sua 
in te i re za, pela sua in cor rup ti bi li da de. (Apla u sos.) 

Para ca la rem no âni mo da na ção, tão de si lu di da, en tre nós quan to 
a pro mes sas ele i to ra is, es ses cor te jos à jus ti ça, fora mis ter que os fa tos os
não con tra ri as sem. Gra ças a Deus, não pre ci so de ga lan te ar com fra ses essa
di vin da de, mal tra ta da qua se sem pre dos nos sos po lí ti cos, ten do, como te -
nho, no meu pas sa do todo, os do cu men tos vi vos de não ha ver de i xa do de a
ser vir e amar. (Apla u sos ge ra is.) 
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Dela já dis se de so be jo, para en cher um pro gra ma. Não pas sa rei,
to da via, sem de fi nir as mi nhas con vic ções e in ten ções, no que en ten de com
a dis tri bu i ção da jus ti ça lo cal à me tró po le do país. 

Sou pe los tri bu na is co le ti vos, em cuja pre fe rên cia de ve mos as sen tar
de fi ni ti va men te. A pu bli ci da de com que fun ci o nam, a sua de li be ra ção com
a as sis tên cia das par tes, a for ma ção na tu ral do ju í zo dos ma gis tra dos na
as sen ta da com o des do brar das pro vas e o cor rer dos de ba tes, a pro la ção
oral dos vo tos sob a im pres são viva do em ba te en tre as pre ten sões con ten den tes 
na cena do ple ná rio são ou tros tan tos ele men tos de res pon sa bi li da de, sin ce ri -
da de e mo ra li da de, que avan ta jam este sis te ma. 

A ele, po rém, se liga es sen ci al men te a abo li ção do pro ces so es cri to,
a ado ção do oral. Os au tos de vem re du zir-se a pro por ções ele men ta res,
con ten do uni ca men te os do cu men tos fun da men ta is da ação e da de fe sa.
Um re gis tro obri ga tó rio, ins ti tu í do es pe ci al men te com este mis ter, re ce be -
ria, me di an te exa ra ção es pe ci al, to das as pe ças do fe i to, das qua is, por tras -
la dos au tên ti cos, se da ria co nhe ci men to, si mul ta ne a men te, aos mem bros do
tri bu nal e aos re pre sen tan tes das par tes. São os li ne a men tos ca pi ta is do me -
ca nis mo, que, nos pa í ses adi an ta dos em ma té ria de or ga ni za ção pro ces su al,
cons ti tu em a es sên cia de um re gi me fá cil, in te li gen te e se gu ro. Alguns tra -
ços o de fi nem: sim pli fi ca ção, ra pi dez, se gu ran ça, ba ra te za, ho nes ti da de.
Adver so à chi ca na, fa vo rá vel ao de sen vol vi men to das ca pa ci da des na ad vo ca -
cia e na ma gis tra tu ra, sa tis fa tó rio na ga ran tia dos in te res ses dos li ti gan tes,
acre di to que a sua ina u gu ra ção, re a ni man do a con fi an ça na jus ti ça, res ti tu i -
ria a vida ao foro, ha bi tu an do o di re i to a re sis tir, em vez de se en tre gar, por
des cren te dos tri bu na is e de sa ni ma do com os ve xa mes do seu pro ces so. 

Entre es ses, avul tam em ini qüi da de e de for mi da de os odi o sos
pri vi lé gi os do fis co. Estra nha co i sa, que, dos tem pos co lo ni a is aos im pe ri a is, 
dos im pe ri a is aos re pu bli ca nos, atra ves san do os três re gi mens, guar das se
ele, até hoje, nas unhas o mes mo “vis co”, de que se lhe que i xa va o povo, há
dois sé cu los e meio, quan do se es cre veu, em Por tu gal, A Arte de Fur tar.
(Apla u sos ge ra is.) Esse po der aglu ti na ti vo tem a sua con sa gra ção ju rí di ca nas 
isen ções e de si gual da des le ga is, a que o erá rio se afer ra ain da hoje. Nas ce ram
elas, mui lo gi ca men te, do ab so lu tis mo ro ma no. Mui co e ren te men te se
pre ser va ram de ba i xo da co roa por tu gue sa, quan do o pa tri mô nio na ci o nal
se con fun dia com o de el-rei, nis so a que ele cha ma va “a mi nha real fa zen da”.
Mas já sob a mo nar quia par la men tar des to a vam tan to da igual da de cons ti -
tu ci o nal por ela es ta tu í da, que as idéi as li be ra is as co me ça ram a com ba ter.
E, ao pre sen te, no do mí nio de uma Cons ti tu i ção que aca bou com a jus ti ça
pri vi le gi a da para os fe i tos da Fa zen da, sub me ten do-a aos tri bu na is or di ná ri os
da União, re pre sen tam sub me ten do-a aos tri bu na is or di ná ri os da União
re pre sen tam um an ta go nis mo fla gran te, des co mu nal, in de co ro so com as
nos sas ins ti tu i ções. (Apla u sos.) 
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Tão mal as en ten dem, po rém, os seus in cul ca dos ser vi do res, que, 
jus ta men te de ba i xo des te re gí men, no vos re quin tes de fis ca lis mo têm vin do 
gal va ni zar es ses res tos fós se is do an ti go im pe ri a lis mo e da re a le za lu si ta na.
(Apo i a dos.) Sem pre me bati con tra o ana cro nis mo des sas ex tru ma ções, que o 
sen ti men to ju rí di co dos nos sos tem pos re pul sa, e que en tre os nos sos bons
ju ris con sul tos tem en con tra do va len tes ad ver sá ri os. Não sei di zer a ma goa
e o es pan to com que vi res sur gir ul ti ma men te a gros se i ra an ti gua lha da
ape la ção ex of fi cio nas sen ten ças con tra a Fa zen da, e a te o ria le o ni na de que
esta não tem pra zo ou ter mo para em bar gar as sen ten ças, onde for con de na da. 
Não que ro ex pri mir a in dig na ção, que me ins pi ra a lei de 28 de agos to do
ano pas sa do, me di da re vo lu ci o ná ria no ins ti tu to da pres cri ção, com que o
Te sou ro se deu a si mes mo qui ta ção ple ná ria con tra uma soma in cal cu lá vel
de le gí ti mos di re i tos, em cuja sa tis fa ção, ante as re gras da pro bi da mais
vul gar, o de vía mos ter por em pe nha do. O iní quo da mo ral de pra va da, que
en ver ni za es sas pre po tên ci as, (Apla u sos) não tem pa ra le lo se não no ri dí cu lo, 
em que che ga ri am a se abis mar, quan do, por exem plo, equi pa ram a opu lên cia
todo-po de ro sa da Fa zen da à con di ção dos me no res e in ter di tos, se de ba i xo
des ta zom ba ria não se adi vi nhas se o pri vi lé gio em toda a sua odi o si da de.
(Apo i a dos ge ra is.) 

Essas re ga li as, de ou tras épo cas, ou de ou tros re gi mens, ora de
na tu re za pro ces su al, ora de or dem subs tan ti va, al te ram to das pro fun da -
men te a nor ma da igual da de en tre o Esta do e o in di ví duo nas re la ções de
di re i to pri va do. Assim quan do con tra ta, como quan do ple i te ia, au to ra ou
ré, a Fa zen da se ni ve la aos par ti cu la res, nas obri ga ções, que com es tes con tra
e, nos atos em que com es tes en tra. Ora, este prin cí pio so fre es sen ci al men te, 
sem pre que o mais for te dos dois la dos se ar ro gue, a si mes mo, con tra o ou tro, 
prer ro ga ti vas e van ta gens, como es sas, que, ou aten tem con tra a subs tân cia
do di re i to, ou o po nham em in fe ri o ri da de nos me i os de sua de fe sa. Tudo
que o Esta do ga nhe em di nhe i ro com essa or ga ni za ção ofi ci al da de so nes ti -
da de, per de sem pre em res pe i ta bi li da de, em cré di to, em hon ra e, até pe cu -
ni a ri a men te, na se gu ran ça da pró pria fa zen da, mal guar da da fun ci o ná ri os e 
ju í zes que ela mes mo cor rom pe nes ta es co la de fra u du lên cia e bur la. (Estre -
pi to sos apla u sos.) 

Apa gue mos da le gis la ção re pu bli ca na os res quí ci os des sa tra di ção 
ob so le ta. 

Faz em pe nho o can di da to mi li tar na pro mul ga ção, já tan tas ve zes
adi a das, ob ser va ele, de um

CÓDIGO CIVIL

Esta re fe rên cia, com a in si nu a ção que aí se con tém, me obri ga a
al gu mas pa la vras so bre um as sun to, que não ti nha lu gar ne ces sá rio nes te
pro gra ma. 
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Qu e re ria o meu an ta go nis ta um Có di go Ci vil, “que sa tis fa ça às
exi gên ci as do re gí men”. (Ri sos.) Ima gi na ele, pois, que a mu dan ça de re gí men
al te rou o nos so di re i to ci vil. Não se po de ria fa zer mais pal pá vel de sa cer to
da idéia, que tem um có di go ci vil o meu com pe ti dor. (Apo i a dos.) Se essa lei
se hou ves se de ela bo rar sob a in fluên cia de tais no ções, me lhor se ria que
nun ca o ti vés se mos. 

A fra se, onde o ma re chal Her mes se re fe re à tar dan ça no con clu ir 
des se tra ba lho, en cer ra uma cen su ra, que me al ve ja. Não é, aliás, a úni ca
alu são a mim, nes se do cu men to. Fre chas que de tão alto vêm, e tão er ra das,
(Ri sa das) bem me re cem que as to me mos do chão, e lhes ve ja mos as far pas.
A hora é de ex pli ca ções ao país. Eu não me es qui vo a ne nhu ma. 

Não so li ci tei, nem ace i tei sem re pug nar, a in cum bên cia, que o Se -
na do me co me teu, de re ver, nes te as sun to, o pro je to da Câ ma ra dos De pu ta -
dos. De cli nei dela, com afin co, de cada vez que a co mis são es pe ci al da -
que la as sem bléia in sis ti ra em ma en car re gar. 

Ale guei, por evi tá-la, to das as es cu sas con ce bí ve is. Ale guei a
mi nha in com pe tên cia. Ale guei a in cons tân cia da mi nha sa ú de, a so bre car ga 
dos meus tra ba lhos, a im pos si bi li da de ma te ri al de me re par tir com esta
nova ta re fa, ab sor vi do como se acha o meu tem po en tre os en car gos da
mi nha pro fis são, a que não pos so re nun ci ar, e os de ve res da mi nha ca de i ra
na que la casa. Ale guei, en fim, a in com pa ti bi li da de re gi men tal en tre o meu
lu gar na co mis são do có di go e as fun ções do meu car go na pre si dên cia do
Se na do. Para ob vi ar a este em pe ci lho, re for ma ram o re gi men to da que le
ramo do Con gres so. Para cor tar pe las ou tras ale ga ções mi nhas, de cla ra ram
os meus co le gas, re i te ra das ve zes (do que te nho tes te mu nhas e do cu men tos),
não ha ver ques tão de tem po, fos se ele qual fos se, con tan to que eu ace i tas se
a mis são, para a de sem pe nhar quan do e como pu des se. Tive, cons tran gi dís -
si mo, de ce der. Mas, em cada co me ço de ses são ânua, me exo ne ra, e, a cada
ten ta ti va de exo ne ra ção, me opu nham a mais de sen ga na da re cu sa. 

Per deu-se, as sim, o ano de 1907, com a Con fe rên cia da Haia.
Per deu-se o de 1909 com a cam pa nha con tra a can di da tu ra mi li tar, en ce ta da 
logo em maio. Por essa oca sião ob je tei, ain da, que uma obra des sa na tu re za
exi gia um es pí ri to des pre o cu pa do, para a fa zer, as sim como um tri bu nal
de sa pa i xo na do, para a jul gar, e que nem o Con gres so atu al se acha va nes -
sas con di ções para co mi go, nem eu para com o tra ba lho, a que o Se na do me 
for ça va. Mas de bal de. Ain da uma vez tive de re sig nar. Onde, pois, a mi nha
res pon sa bi li da de? Onde, se, de mais a mais, nun ca ocul tei a mi nha opi nião
de que a fe i tu ra do có di go ci vil lu cra va em ser re tar da da, e o meu in ten to
de me não en tre gar a ela se não com a ma i or pa u sa? 

O que apres sou a co di fi ca ção ci vil, na mor par te das na ções, que
a em pre en de ram, foi a ne ces si da de pre men te da uni fi ca ção do di re i to
pri va do. Na Fran ça a re vo lu ção de 1789 o achou tal qual era sé cu los an tes,
nes se es ta do que Vol ta i re de fi nia, di zen do mu dar-se ali de leis, numa vi a gem,
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como se mu da va de ca va los. Na Itá lia a uni fi ca ção po lí ti ca de 1870 en con trou
em vi gor não me nos de seis le gis la ções ci vis di ver sas. Qu an do se es ta be le ceu,
de po is de 1870, o im pé rio ger mâ ni co, as suas po pu la ções es ta vam di vi di das 
en tre seis di fe ren tes sis te mas de di re i to ci vil: o ro ma no, o do Có di go Na po -
leão, o do aus tría co, o di na mar quês, o do Lan drecht prus si a no e o do Lan drecht
ba den se. Na Su í ça uma po pu la ção ape nas de dois mi lhões e meio de ha bi -
tan tes se dis tri bu ía en tre vin te e cin co le gis la ções can to na is dis tin tas sem
con so nân cia ne nhu ma en tre si, além dos cos tu mes, can to na is tam bém, di ver -
gen tes, em cada can tão, do seu pró prio di re i to ge ral; ha ven do al guns, até,
como o de Ber na e o de Sa int-Gall, onde, no mes mo ter ri tó rio, sub sis ti am
duas le gis la ções em co li são uma com a ou tra. 

Eis por que ali ur gia ace le rar a ela bo ra ção do có di go ci vil. Ain da
as sim, não foi em bo lan das a em pre i ta da. Na Su í ça, com efe i to, ape sar de já
exis ten te, des de 1881, o có di go fe de ral das obri ga ções, uma das se ções mais
im por tan tes no có di go ci vil, o fe i tio des te con su miu dez anos. Vin te e três
ab sor veu o do ale mão, com ser a Ale ma nha o vi ve i ro dos ma i o res ci vi lis tas
do mun do. Entre eles so bres sai Bluntschli, que, no en tan to, gas tou dez anos 
em re for mar o có di go ci vil, de um só can tão su í ço: o de Zu rich. Aí está o
que é esse la vor, de in com pa rá vel de li ca de za, para quem sou ber o que ele
deve ser. Gra ças a Deus, te nho o sen ti men to da mi nha res pon sa bi li da de
como ju ris ta, como pa tri o ta, como ho mem e, co nhe ço o caso, re la ta do em
Da mião de Góis, da que le Fer não de Pina, que, no sé cu lo quin ze, to man do,
por qua tro mil cru za dos, a em pre i ta da ur gen te de re no var as car re i ras os
ve lhos fo ra is, de i xou eri ça da obra de ques tões in so lú ve is. (Apo i a dos.) Ali -
vi em-me do en car go, e le van ta rei as mãos ao céu. Mas obri ga rem-me a fir mar
obra, em que eu não po nha toda a mi nha cons ciên cia, isso é que não. (Apo i a dos.)

Aliás, com a de lon ga, não hou ve, para nós se não be ne fí cio.
Abriu ela es pa ço a que vís se mos ul ti mar os tra ba lhos da co di fi ca ção hel vé ti ca,
en cer ra dos em de zem bro de 1907, e es te ja mos ven do es ten de rem-se os da
re vi são do có di go ci vil fran cês. São duas fon tes ines ti má ve is de ri que za
para a la vra da co di fi ca ção bra si le i ra, mas qua is não pou co ha ve rá que be ber,
se qui ser mos eri gir uma cons tru ção, que não en ve lhe ça de pres sa. Ser o úl ti mo, 
nes te caso, terá, para o Bra sil, a van ta gem de apro ve i tar com a ex pe riên cia
de to dos os que o pre ce de ram. E ao me nos este ser vi ço me con so lo eu de
ha ver pres ta do à mi nha ter ra. 

Da jus ti ça, aqui, pas sa rei, se nho res, por uma tran si ção na tu ral,
para a

INSTRUÇÃO PÚBLICA

Mas, nes te as sun to, não ha por que me de mo rar. As mi nhas idéi as,
am pla men te de sen vol vi das nos dois gran des pa re ce res par la men ta res de
1882, não des me re ce ram em atu a li da de. (Apo i a dos.) Elas mos tram a in ten si -
da de real da mi nha de vo ção à ca u sa do en si no po pu lar, e, en ca ran do to das
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as ques tões sus ci tá ve is a res pe i to da ins tru ção na ci o nal nos seus di fe ren tes
gra us, de i xam ver, so bre cada uma, o es pí ri to das so lu ções mais es cla re ci das.
Não te nho, pois, que es per di çar tem po e fra ses em ge ne ra li da des oci o sas. 

O en si no, como a jus ti ça, como a ad mi nis tra ção, pros pe ra e vive
mu i to mais re al men te da ver da de e mo ra li da de com que se pra ti ca, do que
das gran des ino va ções e be las re for mas, que se lhe con sa gram. (Apo i a dos.)
Entre nós to dos os go ver nos re for mam o me ca nis mo, e ne nhum bus ca re for mar 
os cos tu mes. Te mos tido có di gos de en si no, che i os, a mu i tos res pe i tos, de
ex ce len tes dis po si ções, mas qua se que uni ca men te para dar pas to ao ar bí trio
da ad mi nis tra ção, ofe re cen do-lhe azo, a cada pas so, de ex ce tu ar, re le var,
dis pen sar na se ve ri da de es cri ta dos tex tos. Não é as sim que se dão ver da de i ra -
men te ar ras de in te res se pe las ge ra ções no vas. Li son je ia-se-lhes a inex pe -
riên cia; mas o dano que se lhes ca u sa, é ir re pa rá vel. 

So bre to das as cou sas a ins tru ção pú bli ca, en tre nós, ca re ce de: 
con ti nu i da de na ob ser vân cia da lei; 
efe ti vi da de na dis tri bu i ção do en si no; 
re a li da de no exer cí cio da fis ca li za ção, es pe ci al men te no que toca

aos co lé gi os equi pa ra dos e às fa cul da des li vres. 
Tri vi a li da des? Sim. Mas des sas que, se nin guém con tes ta, nin guém 

res pe i ta. Des sas cujo des pre zo ar ru i na e mata, como o da hi gi e ne, o da ali men -
ta ção nor mal, o da mo ri ge ra ção nos cos tu mes. Tri vi a li da des, é cer to, mas
cada uma das qua is de nun cia uma la cu na fa tal na edu ca ção do país, e, cujo
re mé dio, se não se man ti ver em le tra mor ta, ina u gu ra rá, nes te ramo do
ser vi ço pú bli co, o co me ço da re a bi li ta ção. 

Con tra ela, nes ta ma té ria, como nas de ma is onde in ter vém o
ar bí trio ad mi nis tra ti vo, cons pi ra, numa das pri me i ras ca te go ri as a pre te ri ção
do me re ci men to e o fa vor dis pen sa do às in ca pa ci da des. (Apla u sos.) Ra ras
ve zes se exer ce a se le ção com im par ci a li da de, nes te sa cros san to do mí nio,
in va di do pe las con si de ra ções po lí ti cas e in te res ses par ti cu la res que si ti am o 
po der. Por ou tro lado, os con cur sos, de que sem pre fui ad ver sá rio, atu am,
com a sua in fluên cia me di o cri za do ra, para de pri mir o ní vel do ma gis té rio,
ar re dan do as su pe ri o ri da des, or di na ri a men te aves sas a cor re rem os aza res
da sor te numa exi bi ção, onde as qua li da des su per fi ci a is ten dem a eclip sar a
se ri e da de na ciên cia e no me re ci men to. 

Aqui não há lu gar, en tre tan to, para dis cu tir opi niões, se não uni -
ca men te para as in di car. 

Pre ci san do as mi nhas no con cer nen te às mo di fi ca ções do re gí men
em vi gor, a meu ver de se já ve is e opor tu nas, enu me ra rei: 

1º) O me lho ra men to do en si no se cun dá rio nos es ta be le ci men tos
fe de ra is. 
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2º) A re mo de la ção do en si no ju rí di co, obe de cen do a nor mas que
lhe dêem, a um tem po, mais ex ten são prá ti ca e mais es pí ri to ci en tí fi co,
se gun do os me lho res ti pos. 

3º) O de sen vol vi men to dos ga bi ne tes, la bo ra tó ri os, clí ni cas e es tu dos 
prá ti cos nas es co las de me di ci na.

4º) A man ten ça, cada vez mais ri go ro sa, da obri ga ção da fre -
qüên cia es co lar em tais es tu dos. 

5º) A cri a ção de uma uni ver si da de no Rio de Ja ne i ro, apro ve i -
tan do-se as es co las ali já exis ten tes, se gun do o tipo uni ver si tá rio do mi nan te
na Ale ma nha. 

A uni ver si da de ale mã tem, como se sabe, uma si tu a ção du pla:
ins ti tu i ção do Esta do, por uma par te, e, por ou tra, cor po ra ção ci en ti fi ca -
men te au tô no ma e au tô no ma na sua ad mi nis tra ção in te ri or. A ela per ten ce
a no me a ção dos fun ci o ná ri os aca dê mi cos, den tre os qua is a au to ri da de
su pre ma, o re i tor, se es co lhe, todo os anos, do seio do pro fes so ra do, pe los
seus vo tos. Por ele i ção igual men te se lhe cons ti tui, den tre o cor po dos len tes, o 
a que ali se cha ma o “Se na do”, es pé cie de co mis são ge ral exe cu ti va. Este
sis te ma de au to go ver no se re pro duz em cada uma das fa cul da des que
com põem o todo uni ver si tá rio. Cada qual ele ge anu al men te o seu de ca no, a 
que cha ma ría mos di re tor e pela sua con gre ga ção, se ad mi nis tra a si mes ma. 
A in de pen dên cia pro fis si o nal dos len tes é com ple ta. Cada um re ce be a mis são
de pro fes sar a sua dis ci pli na, ou es pe ci a li da de. Mas quan to à ma ne i ra de
con ce ber e le ci o nar, con tan to que não de i xe de re a li zar os cur sos pres cri tos
em cada se mes tre, quan to às li ções e exer cí ci os con ve ni en tes, à se le ção dos
tó pi cos, ao nú me ro e dis tri bu i ção das ho ras, bem como aos mé to dos adap -
tá ve is, tudo se con fia à com pe tên cia e à cons ciên cia do pro fes sor. 

É nes te exem plo que eu bus ca ria, com cer tas al te ra ções adap ta ti vas
e al guns me lho ra men tos in di ca dos na ex pe riên cia de ou tras na ções, os tra ços
ge ra is da nos sa fu tu ra uni ver si da de, caso o apo io do Con gres so Na ci o nal e
as nos sas cir cuns tân ci as fi nan ce i ras mo per mi tis sem. 

A ins tru ção do povo, ao mes mo tem po que o ci vi li za e o me lhora,
tem es pe ci al men te em mira ha bi li tá-lo a se go ver nar a si mes mo, no me an do 
pe ri o di ca men te, no mu ni cí pio, no Esta do, na União, o che fe do Po der Exe -
cu ti vo e a le gis la tu ra. Este as sun to é, pois, o que, em se gui da, se im põe ao
meu pro gra ma. Este se res sen ti ria de im per doá vel omis são, se eu vos não
dis ses se como com pre en do os me i os mais pró xi mos de acu dir com a ur gên -
cia pre ci sa, a uma das nos sas ma i o res as pi ra ções de mo crá ti cas, re a li zan do
se riamen te 

A REFORMA ELEITORAL

Este de si de ra to, vital para o sis te ma re pre sen ta ti vo, de pen de, a
meu ver, de três con di ções fun da men ta is. 
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A pri me i ra está em as se gu rar a in vi o la bi li da de ao di re i to do ele i tor. 
Mas in vi o la bi li da de, aqui, na acep ção ca bal do vo cá bu lo, quer di zer eli mi -
na ção to tal do ar bí trio na ve ri fi ca ção do di re i to, e per pe tu i da de real des te,
uma vez re co nhe ci do e de cla ra do. 

Ora, para ali che gar, não me pa re ce di fí cil o ca mi nho. É o que, há 
qua tro anos, nos in di ca va um emi nen te pu bli cis ta eu ro peu, es tu dan do “As
Ga ran ti as das Nos sas Li ber da des”. 

“Por que não acres cen tar”, diz ele, “aos re gis tros de nas ci men -
tos, ca sa men tos e óbi tos, um quar to re gis tro, o re gis tro ele i to ral? Ao for mar
a lis ta dos na tu ra is da co mu na, que che ga rem à ida de para o ser vi ço mi li tar, 
a au to ri da de mu ni ci pal la vra ria a res pe i to de cada um dos que cum pris sem 
os vin te um anos, num como ato de nas ci men to po lí ti co. Inde pen den te men te
de pe ti ção, ins cre ve ria esse ato no re gis tro ele i to ral. A lei não lhe re que re ria
ou tra ini ci a ti va, e ao ofi ci al do re gis tro ci vil se ria ve da do ope rar no re gis tro
ele i to ral mo di fi ca ções, adi ta men tos ou ra su ras de na tu re za al gu ma, sal vo
me di an te de ci são do juiz de paz. Essa es ta bi li da de no ato ini ci al cons ti tu i ria 
para o ele i tor a ma i or das ga ran ti as. Qu an do mu das se o seu do mi cí lio, pro -
ce de ria ele, ante o juiz de paz, à jus ti fi ca ção da mu dan ça, pro fe rin do esse
ma gis tra do a sen ten ça de eli mi na ção e ins cri ção, que se trans cre ve ria nas
duas mu ni ci pa li da des. O re gis tro se ria as sim, de ora avan te, a ma triz ele i to ral.
Em qual quer épo ca do ano se per mi ti ri am as re ti fi ca ções, in ter vin do sen ten ça
do juiz de paz; e, des tar te, já não ha ve ria pe río dos de in tan gi bi li da de nas
ins cri ções, obs tan do, por es pa ço de me ses, ao exer cí cio do di re i to ad qui ri do.”

Subs ti tu am-se ago ra, en tre nós o fun ci o na men to mu ni ci pal e o
juiz de paz, ali in di ca dos, por uma só au to ri da de, a do ma gis tra do, a quem
to que, aqui, re co nhe cer a ma i o ri da de ci vil. A este, como se al vi tra no pla no
do dr. Assis Bra sil, com pe ti rá igual men te de cla rar a ma i o ri da de cí vi ca. Esta rão,
as sim, abo li das as qua li fi ca ções e re vi sões. Com o seu tí tu lo de ca pa ci da de
ele i to ral, ex pe di do pelo juiz, de pla no, ante o do cu men to da ida de le gal e a
pro va do sa ber ler e es cre ver, com esse tí tu lo inal te rá vel, uma vez exi bi do,
terá o ele i tor o di re i to ao voto. Este di re i to, au ten ti ca do que seja, ope ra rá
logo to dos os seus efe i tos, in de pen den te men te da pe ri o di ci da de atu al, que
ex clui da ele i ção, hoje, mas sas con si de rá ve is de ele i to res, cuja ca pa ci da de
não exis tia ou se não re co nhe ceu nos pra zos le ga is de alis ta men to. Até à
vés pe ra da ele i ção, o ci da dão bra si le i ro po de rá re ce ber o seu tí tu lo de ele i tor, e 
com ele usar do su frá gio ao ou tro dia. 

A se gun da exi gên cia da nos sa mo ra li za ção ele i to ral con sis te em
ex tin guir ra di cal men te a pu bli ci da de no voto. No dia em que hou ver mos
es ta be le ci do o re ca to im pe ne trá vel da cé du la ele i to ral, te re mos es co i ma do a 
ele i ção das suas duas gran des cha gas: a in ti mi da ção e o su bor no. A pu bli ci -
da de é a ser vi dão do vo tan te. O se gre do, a sua in de pen dên cia. (Apo i a dos.) 

Para a con quis tar mos, cum pre tor nar obri ga tó rio, ab so lu to, in de -
vas sá vel, o si gi lo do voto, ado tan do, com as mo di fi ca ções por que tem
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pas sa do, o sis te ma aus tra li a no. Nes te as sun to a ex pe riên cia é uni ver sal, e
uni ver sal o con sen so. O es cru tí nio se cre to re i na hoje em toda a par te: na
Aus trá lia, nos Esta dos Uni dos, na Ingla ter ra, na Su é cia, na No ru e ga, na
Di na mar ca, no Impé rio Ale mão, na Ba vi e ra, no Grão-Du ca do de Ba den, na
Áus tria, na Bél gi ca, na Fran ça, na Espa nha, em Por tu gal, na Itá lia, na Sér via,
na Ru mâ nia, na Gré cia, no Ca na dá, no Chi le. Res tos do voto pú bli co só se
en con tram ago ra na Rús sia, na Hun gria, em al guns can tões da Su í ça e em
al guns Esta dos da Ale ma nha. 

A ter ce i ra con di ção da re for ma está na abo li ção do voto cu mu la -
ti vo, cu jas pro vas, en tre nós, são mi se ran das, es ta be le cen do-se a re pre sen ta ção
pro por ci o nal me di an te aque le, den tre os vá ri os sis te mas co nhe ci dos, que
mais ra ci o nal e pra ti ca men te a efe tue. Com pli ca da e téc ni ca, a dis cus são da
pre fe rên cia en tre eles não é as sun to que pos sa ca ber na oca sião e nas di men -
sões de um pro gra ma des ta na tu re za. Bas ta fir mar aqui o prin cí pio da
pro por ci o na li da de, ga ran tia ne ces sá ria do di re i to das mi no ri as, re ser van do-se
para a opor tu ni da de a de ci são en tre as di ver sas fór mu las apli ca ti vas, até
hoje in di ca das ou en sa i a das. 

Den tre os as sun tos jun ta men te mo ra is e po lí ti cos, de que as cir -
cuns tân ci as, mi nhas e do país, me obri gam a tra tar, ain da me res ta por to car 
um, com o qual será, de cer to, a pri me i ra vez que se ocu pe, no Bra sil, uma
can di da tu ra pre si den ci al: a ques tão da in te li gên cia con ve ni en te, sob o re gí men 
da nos sa Cons ti tu i ção, às re la ções en tre 

O ESTADO E OS CULTOS

A este pro pó si to se le van tam, ante a mi nha can di da tu ra, duas
ques tões opos tas. 

De um lado é a cons ciên cia ca tó li ca a in qui rir dos meus sen ti -
men tos re li gi o sos, que se têm por mal de fi ni dos. 

Do ou tro, as con fis sões dis si den tes e os li vres-pen sa do res a re ce a -
rem da mi nha fi li a ção no ca to li cis mo uma ati tu de par ci al em be ne fí cio des te,
con tra as nor mas cons ti tu ci o na is da igual da de re li gi o sa. 

Nem de uma nem de ou tra par te há ra zão. (Apo i a dos.) 
Nun ca ocul tei que a mi nha fé hou ves se fra que a do mu i tas ve zes.

Mas tam bém nun ca me sen ti cons tran gi do em pro fes sar, atra vés des sas
va ci la ções, a mi nha fi de li da de à re li gião dos meus an te pas sa dos. Ca tó li co,
no en tan to as so ci ei sem pre à re li gião a li ber da de, bati-me sem pre, no Bra sil, 
en tre os mais ex tre ma dos, pela li ber da de re li gi o sa, fui, no Go ver no Pro vi só rio, 
o au tor do ato que se pa rou a igre ja do Esta do, e com sa tis fa ção ín ti ma re i vin -
di co a mi nha par te na so lu ção cons ti tu ci o nal, que eman ci pou, em nos sa ter ra, 
a cons ciên cia cris tã, dos vín cu los do po der hu ma no. (Pal mas .) 
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Já se vê que, sob um go ver no meu, não cor re ria ris co se de rom per
o es cu do tu te lar des sa le ga li da de, com que tan to con cor ri, para abro que lar
as mi no ri as re li gi o sas. 

Por ou tro lado, po rém, sob a mi nha in fluên cia, ou com a mi nha
san ção, não é que se au to ri za ria a ex pres são an ti ca tó li ca ou atéia, que cer tas 
ma ni fes ta ções da in cre du li da de, en tre nós, têm que ri do im pri mir à so lu ção
bra si le i ra do pro ble ma re li gi o so. Se esta so lu ção não amor da ça o ate ís mo,
nem por isto lhe con fe re o pri vi lé gio de tin gir da sua cor a im par ci a li da de
cris tã das nos sas ins ti tu i ções. Deus não re cu sa a li ber da de aos seus pró pri os 
ne ga do res. Mas, por isto mes mo, no fun do mais in vi o lá vel de toda a li ber -
da de está Deus, a sua ga ran tia su pre ma. (Apo i a dos.) 

O prin cí pio das igre jas li vres no Esta do li vre tem duas her me -
nêu ti cas dis tin tas e opos tas: a fran ce sa e a ame ri ca na. Esta, sin ce ra men te
li be ral, não se as sus ta com a ex pan são do ca to li cis mo, a mais nu me ro sa,
hoje, de to das as con fis sões nos Esta dos Uni dos, que nela vêm um dos gran des 
fa to res da sua cul tu ra e da sua es ta bi li da de so ci al. Aque la, ob ses sa do eter no
fan tas ma do cle ri ca lis mo, gira de re a ção em re a ção, in qui e ta, agres si va,
pros cri to ra. Com uma, sob as for mas da li ber da de re pu bli ca na, as sis te o
sé cu lo vin te ao tre men do aces so de re ga lis mo, que ba niu do país, em Fran ça,
to das as con gre ga ções re li gi o sas. Sob a ou tra se re ú nem, na Amé ri ca do
Nor te, os pró fu gos da per se gui ção ul tra ma ri na, e as co le ti vi da des re li gi o sas 
se de sen vol vem, tran qüi las, prós pe ras, fru ti fi ca ti vas, sem a mais li ge i ra nu vem 
no seu ho ri zon te. Na me lhor cor di a li da de os pre la dos ro ma nos e os mem bros
do sa cro co lé gio se sen tam à mesa de Ro o se velt, o pro tes tan te, que, não fal ta
um só do min go, no tem plo do seu cul to, aos de ve res do ser vi ço di vi no. 

Foi esta a li ber da de re li gi o sa que nós es cre ve mos na Cons ti tu i -
ção bra si le i ra. Esta ex clui do pro gra ma es co lar o en si no da re li gião. Mas
não con sen te que o en si no es co lar, os li vros es co la res, pro fes sem a ir re li gião 
e a in cre du li da de, nem obs ta, quan do exi gi do pe los pais, ao en si no re li gi o so 
pe los mi nis tros da re li gião, fora das ho ras es co la res, no pró prio edi fí cio da
es co la. Exi me o sol da do e o ma ri nhe i ro à ob ser vân cia obri ga tó ria dos de ve -
res cul tu a is. Mas não exo ne ra o go ver no de pro por ci o nar ao ma ri nhe i ro e
ao sol da do, im par ci al men te, os be ne fí ci os do mi nis té rio sa gra do. Veda ao
Esta do o for ne cer a ins tru ção re li gi o sa. Mas não o pri va de ani mar in di re ta -
men te as van ta gens mo ra is do en si no re li gi o so, fa vo re cen do com imu ni da -
des tri bu tá ri as as ca sas con sa gra das ao cul to. 

É as sim que se pra ti ca nos Esta dos Uni dos essa ne u tra li da de en tre
as re li giões, que nun ca se en ca rou ali como pro fis são na ci o nal do ag nos ti cis mo 
ou ma te ri a lis mo do Esta do, se não so men te como a ex pres são da sua in com -
pe tên cia e do seu res pe i to en tre as vá ri as de no mi na ções re li gi o sas. 

A Cons ti tu i ção bra si le i ra be beu ali, não em Fran ça. Não em Fran ça, 
mas ali é que lhe ha ve mos de ir bus car as li ções, as de ci sões, as so lu ções,
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ir ri tan tes, re a ci o ná ri as, vi o len tas na po lí ti ca fran ce sa e, na ame ri ca na, eqüi -
ta ti vas, be né fi cas, pa-ci fi ca do ras. (Apo i a dos.) 

As mi nhas idéi as, a este res pe i to, são as que, há seis anos, de sen -
vol vi no Co lé gio Anchi e ta, em um dis cur so aos seus alu nos. Da qui as ra ti fi co 
so le ne men te. Em pou cas pa la vras se con den sam. Obser vân cia da igual da de 
le gal en tre to das as cren ças. Impar ci a li da de em re la ção a to das, no exer cí cio 
das fun ções do Esta do. 

De fe sa da ma i o ria ca tó li ca nos seus di re i tos cons ti tu ci o na is, con tra 
as in to le rân ci as da ir re li gi o si da de. Pro te ção das mi no ri as re li gi o sas con tra os
ex ces sos da ma i o ria. Be ne vo lên cia e sim pa tia para com o de sen vol vi men to
da cul tu ra mo ral pe los me i os su pe ri o res da ação re li gi o sa, guar da da in va ri a -
vel men te, en tre to dos os cul tos, a ne u tra li da de cons ti tu ci o nal. (Apo i a dos.) 

Entran do ago ra no pla no dos nos sos in te res ses ma te ri a is, con si -
de ra rei bre ve men te . 

A QUESTÃO FINANCEIRA

Há al guns dias, quan do se pro mul gou o ex ce len te ato do go ver no
atu al, que adi an tou ano e meio o ter mo da mo ra tó ria ou tor ga da ao Bra sil no 
fun ding loan, A Impren sa, do Rio de Ja ne i ro, no seu pos to de vi gi lân cia con tra 
a can di da tu ra ci vil, re cor dou ime di a ta men te a mi nha hos ti li da de, sob o
go ver no Cam pos Sa les, a essa ope ra ção con tra ta da pelo seu an te ces sor. No
mes mo dia, a edi ção ves per ti na do Jor nal do Com ér cio, cujo di re tor foi par te
con si de rá vel nes se acor do, res pon dia ao ór gão her mis ta, lem bran do-lhe
que não me nor po si ção de sen vol ve ra ao con vê nio de 1898 O País, com a co -
la bo ra ção do dr. Ma nu el Vi to ri no e sob a di re ção do sr. Qu in ti no Bo ca i ú va. 

A ma lig ni da de que tran su da nes sa re cri mi na ção do re da tor d’A
Impren sa me leva a re me mo rar o ju í zo, que, há pou co mais de um ano, em 5
de no vem bro de 1908, es cre via, na mes ma fo lha, o bri lhan te jor na lis ta, so bre 
o meu pa pel fi nan ce i ro nes te re gí men. Per mi ti-me, Se nho res, re ler-lhe as
pa la vras: 

“Cou be ao sr. Rui Bar bo sa, no Go ver no Pro vi só rio, o pos to mais
ár duo e mais pre cá rio. Ago ra, que já se re na ram as pa i xões, e já exis te uma
ge ra ção ca paz de jul gar os ho mens e as co i sas da que la épo ca, pode-se bem
aqui la tar da soma de di fi cul da des e em ba ra ços, que ti nha de ven cer o mi nis tro 
da Fa zen da do Go ver no que to ma va so bre os om bros a mis são ex tra or di ná -
ria de li qui dar as fi nan ças do Impé rio cen tra lis ta e de or ga ni zar as do
novo re gí men, e que, pe los seus com pro mis sos an te ri o res, es ta va obri ga -
do a re mo de lar tudo, a cri ar um mun do novo, em que a li ber da de fos se a
égi de do tra ba lho. Gran de e vá ria era, na tu ral men te, a mas sa de in te res ses,
que as sim se ha vi am de fe rir, que as sim se ha vi am de cri ar, que as sim se
ha vi am de en tre cho car. Cho vi am ra i os so bre a ca be ça do mi nis tro da Fa zen -
da; mas é fá cil a to dos ve ri fi ca rem hoje a re sig na ção, a no bre za, o des pren -
di men to, com que ele so fria es ses ata ques tre men dos, pros se guin do com se -
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re ni da de o pla no, que se tra ça ra, com o es pí ri to pru den te de ho mem de go -
ver no, que sabe ce der nos de ta lhes, que sabe re cu ar na opor tu ni da de, que
sabe avan çar, quan do con quis ta da a opi nião. Os re pu bli ca nos que to ma ram
a res pon sa bi li da de da or ga ni za ção da Re pú bli ca pra ti ca ram o erro de aban -
do nar os seus pos tos, an tes do mo men to em que isto lhes se ria lí ci to, de i -
xan do, as sim, em meio a obra, que em pre en de ram, e que só eles po di am
con clu ir. A se gun da fase do go ver no di ta to ri al do ín cli to ma re chal De o do ro 
ca rac te ri za-se pela des tru i ção obs ti na da e sis te má ti ca do que fez a pri me i -
ra. Se, no ter re no po lí ti co, foi isto que ge rou a sé rie an gus ti o sa de gol pes de 
mão e re vo lu ções ar ma das, que en che ram dez anos da vida da Re pú bli ca, no 
ter re no fi nan ce i ro foi isto que de ter mi nou a ru í na, em que nos vi e mos en -
con trar em 1898, e da qual só lo gra mos sair, vo tan do aqui lo que cons ti tu ía a 
me di da ca pi tal do pro gra ma Rui Bar bo sa: O Impos to em ouro. O pla no
que ele con ce be ra, tra ça ra e en tra ra a exe cu tar, des tro çou-o logo o go ver no,
que su ce deu ao da re vo lu ção, e aca ba ram de des truí-lo os go ver nos se guin tes, 
quan do, acos sa dos por ne ces si da des im pe ri o sas, que não sou be ram evi tar, 
nem re me di ar, ab sor vi am os las tros das emis sões, de po si ta dos no Te sou ro, e
trans for ma vam a Ca i xa de Amor ti za ção em cor nu có pia, don de cor ri am,
aos mi lha res de con tos, no tas do Te sou ro, emi ti das sem las tro, nem ga ran -
tia. A in jus ti ça das pa i xões, quan do se sen ti am as con se qüên ci as des ses er -
ros, pre ten deu dar a res pon sa bi li da de de les ao mi nis tro da Fa zen da do Go -
ver no Pro vi só rio; mas, como não se faz a his tó ria com a men ti ra, esse jul ga -
men to foi im pug na do, e a iní qua sen ten ça foi re vis ta; os fa tos e as ci fras, as
cir cuns tân ci as e as la tas ali es tão, para lhe tes te mu nha rem a ini qüi da de.”

Enga na va-se o ilus tre pu bli cis ta, ao hon rar-me com es tas li nhas.
“A in jus ti ça das pa i xões” não ex pi ra ra: hi ber na va, para me sal te ar mais
vi ru len ta. Se a his tó ria não se faz com a “men ti ra”, a po lí ti ca, de or di ná rio,
não se faz se não com a im pe ni tên cia da mal da de. Na hora das efu sões pela
boa es tre la do fun ding loan, em cujo prog nós ti co, se me en ga nei, foi em boa
com pa nhia, com al guns atu a is co ri fe us do her mis mo, e in du zi do por con si -
de ra ções, que não eram nem pes so a is, nem des pi ci en das, os en tu si as tas da
si tu a ção, se, de con ten tes, não hou ves sem alhe a do a eqüi da de, não per de ri am
de vis ta o con tin gen te, com que para o su ces so ven tu ro so des sa ar ris ca da
ope ra ção en trou esse im pos to em ouro, a que se re fe ria com tan to en ca re ci -
men to, não há mais de qua tor ze me ses, o re da tor d’A Impren sa. (Apo i a dos.) 

Não se achas se o go ver no, por esse re cur so, cuja ins ti tu i ção, no
seu co me ço, me cus tou as amar gu ras de uma hos ti li da de ge ral, mas cuja
im por tân cia, nos úl ti mos exer cí ci os fi nan ce i ros, su biu de 58.869 con tos de
réis a 97.909, não se achas se, re pi to, o go ver no de sas som bra do, por essa
ino va ção mi nha, da pres são do mer ca do cam bi al, e não se te ria vis to ago ra
fol ga do, para se an te ci par de zo i to me ses ao ter mo da mo ra tó ria, adi an tan do
esse mi lhão es ter li no, que ain da não éra mos obri ga dos a de sem bol sar. 
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Não vá, po rém, tão lon ge a exul ta ção ago ra, que de sa ten te mos
na mas sa enor me do nos so dé bi to ex ter no, en gros sa do, ao cabo des se fe liz
ex pe di en te, pe las acu mu la ções que ele en glo bou na mole an te ri or das nos sas
res pon sa bi li da des, ele va das, pre sen te men te, de qua ren ta e seis mi lhões
es ter li nos, em 1898, a cer ca de cen to e trin ta e um mi lhões. 

Na tu ral era que o pros pec to des ta si tu a ção, aliás agra dá vel pelo
abu so com que, de en tão para cá, se tem re cor ri do ao cré di to, ins pi ras se
re ce i os aos que re pu ta vam te me rá ria essa me di da. De po is, uma mo ra tó ria é 
sem pre uma mo ra tó ria. (Apo i a dos.) 

Uma na ção que ain da lhe não ex pe ri men ta ra o cons tran gi men to,
não o po dia en ca rar sem cer to mo vi men to ins tin ti vo de re pul sa. Nada me nos
es tra nho, pois, do que ir ri tar-se, me lin dra da, a sen si bi li da de pa trió ti ca,
tol dan do-me a se re ni da de, a isen ção do ju í zo, com o re fle xo de im pres sões
des fa vo rá ve is, es ti mu la das e exa cer ba das pelo ca lor da luta em que eu me
em pe nha va con tra o Go ver no Fe de ral des de as três pre si dên ci as an te ri o res. 

Tra ta va-se, en fim, de uma com bi na ção fi nan ce i ra, cu jas an te ce -
dên ci as, en tre os Esta dos que nos pre ce de ram nes se ter re no, não eram ani -
ma do ras. Ain da hoje os seus me lho res pre co ni za do res de en tão, acen tu am
que, até ago ra, o Bra sil é o úni co país que, em cir cuns tân ci as se me lhan tes,
“deu cum pri men to ri go ro so às obri ga ções con tra í das”. Ra zão era, por tan to, 
que nos so bres sal tás se mos; e, se nos opu se mos a um ato, gra ças a Deus bem 
su ce di do, mas que tan tos mo ti vos nos le va vam a su por te me ri da de, não foi
se não ce den do a con si de ra ções de pru dên cia, es crú pu lo e ci vis mo não me nos
dig nas que as dos au to res da me di da. (Apo i a dos.) 

Ven ci do, eu me dou, como bra si le i ro, os pa ra béns do seu tri un fo. 
Nele, po rém, não vejo se não uma des sas sur pre sas, com que a vi ta li da de
ma ra vi lho sa des ta ter ra ex ce de, às ve zes, os cál cu los do mais ri so nho oti -
mis mo. Mas, sal vo o lou vá vel zelo da pre si dên cia Cam pos Sa les e do mi nis -
té rio Jo a quim Mur ti nho na obe diên cia às es ti pu la ções li be ra is do con tra to, o 
com que para a ven tu ra des te re sul ta do con cor reu a obra da po lí ti ca re pu -
bli ca na, temo-lo des cri to no qua dro fi nan ce i ro e eco nô mi co da atu a li da de,
cuja pin tu ra de ve mos à ma es tria do jor nal mais as si na la do, em 1898, na
de fe sa do fun ding loan, A No tí cia, do Rio de Ja ne i ro. 

“Com pa ra dos”, es cre ve ela, ce le bran do a vi tó ria des sa ope ra ção,
“com pa ra dos os aper tos des ses dias com a si tu a ção atu al, será fa cil men te
ve ri fi ca da uma di fe ren ça enor me. A des pe sa pú bli ca au men tou em cer ca de 
80%; já ti ve mos de fi cits de 50 mil con tos; não se re du ziu ne nhum dos im pos tos, 
pe di dos ao con tri bu in te para sal var a hon ra na ci o nal, pre sa nos gri lhões de
uma mo ra tó ria; fo ram cri a dos no vos im pos tos; e es ta mos na cu ri o sa si tu a ção
ar ti fi ci al, em que pas se i am jun tos um Te sou ro rico e uma po pu la ção pa u -
pér ri ma, um Te sou ro que an te ci pa o pa ga men to de suas dí vi das, e um povo 
que au men ta pro di gi o sa men te a cli en te la dos ta be li o na tos de pro tes tos.
Cer to um país não pode pa rar; mas o es pí ri to per gun ta in sen si vel men te se
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en tre essa ata xia e as ver ti gens da mar cha ace le ra dís si ma que to ma mos, não 
ha ve ria um meio ter mo, que im pe dis se dis si pa ções.”

Assim ecoa nos es pí ri tos mais in sus pe i tos de eiva opo si ci o nis ta a 
im pres são que, há qua tro me ses, di ta va ao emi nen te re la tor do or ça men to
da re ce i ta na Câ ma ra dos De pu ta dos, o sr. Ga leão Car va lhal, esta ad ver tên cia
te me ro sa: 

“Os da dos ofi ci a is, com os seus qua dros de mons tra ti vos da re ce i ta
e des pe sa nos úl ti mos exer cí ci os fi nan ce i ros, e prin ci pal men te no exer cí cio
vi gen te, ca u sam as mais sé ri as apre en sões ao ad mi nis tra dor pa tri o ta. Sen do 
qua se per ma nen te o de se qui lí brio or ça men tá rio, é ur gen te que o Con gres so 
Na ci o nal e o Po der Exe cu ti vo, em uma ação con jun ta, evi tem des pe sas no vas,
e su pri mam dis pên di os, que são as ca u sas do de se qui lí brio. Sem o co nhe ci -
men to exa to dos en car gos não é pos sí vel uma ges tão fi nan ce i ra fir me, se gu ra
e pro ve i to sa. A ex pan são das for ças eco nô mi cas pa re ce es tar pa ra li sa da. Ao 
au men to da ren da adu a ne i ra, no exer cí cio de 1907, ‘su ce deu ver ti gi no sa men te 
o re tro ces so, sem que se efe tu as se mu dan ça na ori en ta ção go ver na men tal’.”

A ori en ta ção go ver na ti va, com efe i to, “não muda”; os dis pên di -
os es cu sa dos não ces sam. “As dis si pa ções” ten dem, até, a cres cer, mes mo
“sob o go ver no atu al”, cu jos atos de fa vo ri tis mo, nas úl ti mas con ces sões re -
la ti vas a ca mi nhos de fer ro, im por tam, se gun do as de mons tra ções ine lu tá -
ve is, quer do Jor nal do Comér cio e do Cor re io da Ma nhã, quer de al guns re pre -
sen tan tes da Na ção no Con gres so, em des me di dos pre ju í zos, de de ze nas de 
mi lha res de con tos ao Te sou ro Na ci o nal. (Apo i a dos.) 

Ao mes mo pas so a ren da na ci o nal re tro ce de “ver ti gi no sa men te”. 
Ali men ta da, prin ci pal men te, das im por ta ções, qui se mos fa vo re cê-la com
um sis te ma, que di mi nu in do-as em quan ti da de, me di an te o aco ro ço a men to 
da pro du ção in te ri or, lhes ar gu men tas se ao mes mo tem po o ren di men to fis cal, 
pela agra va ção ex ces si va dos ônus tri bu tá ri os so bre o in gres so da pro du ção 
es tran ge i ra. 

Qual o re sul ta do? Ain da há pou co, o mos tra va do cu men tal men te o 
dr. Assis Bra sil: 

“O Bra sil é, atu al men te, o país do mun do que co bra mais al tos
im pos tos de im por ta ção, e é, igual men te, de todo o mun do, o país que me nor
soma re co lhe ao Te sou ro, de tais im pos tos, em re la ção ao nú me ro dos seus
ha bi tan tes.”

Enquan to, no Rio da Pra ta, a por cen ta gem mé dia nos di re i tos de
im por ta ção ad va lo rem é de 30%, no Bra sil, ela se ele va a mais de 100%. Gra ças
a este sis te ma, de fi ni do em um caso que nos re la ta o ilus tre rio-gran den se,
um par de lu vas de se nho ra, de cer ta qua li da de, cus ta, em Pe lo tas, 27$000,
quan do, em San ta na, ou tro se me lhan te, mas de gê ne ro ain da su pe ri or, se
ob tém ape nas por 7$000, isto é, pela quar ta par te do em que en tre nós se
im por ta. (Apo i a dos.) 
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Evi den te men te, um tal re gí men in ci ta, cria, le gí ti ma o con tra ban do. 
Tor na-o em ne ces si da de, as se gu ra-lhe sim pa ti as ge ra is, ele va-o a ins ti tu i ção 
ben fa ze ja. Ao mes mo tem po, com ele, em vez de pros pe rar eco no mi ca men te, 
a na ção des me dra. (Apo i a dos.) 

Tudo nas ce, da ilu são en tre ti da pela te o ria da ba lan ça co mer ci al,
que a nos sa ex pe riên cia de sa u to ra es tron do sa men te, mas que, ago ra mes mo,
aca ba de re ce ber nova con sa gra ção in dí ge na no pro gra ma do can di da to
mi li tar. (Apo i a dos.) A este res pe i to o pa re cer, a que já me re fe ri, do re la tor
do or ça men to da re ce i ta na Câ ma ra dos De pu ta dos en cer ra uma pro di gi o sa 
mina de ver da des e de sen ga nos. Tan to que a nos sa es ta tís ti ca en trou a fun -
ci o nar, para logo se apu rou que a nos sa ex por ta ção ex ce dia a im por ta ção. A 
esta con ti nu ou aque la a so bre le var cons tan te men te. A im por ta ção não di -
mi nu iu, como se pre ten dia. A ex por ta ção avul tou. A ba lan ça de uma com ou -
tra nos re gis trou sem pre sal dos fa vo rá ve is. Mas o va lor da ri que za pú bli -
ca es ta ci o nou, e de ca iu. As fon tes na tu ra is de pro du ção es mo re ce ram. De fi -
nhou o co mér cio. A vida eco no mi ca men te des fa le ceu. (Apo i a dos ge ra is.) 

Ante a li ção in ques ti o ná vel dos fa tos, en tre nós, já se não pode
re sis tir à evi dên cia da con clu são, que, na que le do cu men to par la men tar, as sim
se ex pri me elo qüen te men te: 

“O pro gra ma pro te ci o nis ta, apli ca do como sis te ma, vi san do
im pe dir a en tra da de mer ca do ri as es tran ge i ras, só con se gue o de si de ra tum
al me ja do, quan do a eco no mia na ci o nal des fa le ce, quan do o País, no co mér cio
in ter na ci o nal, re a li za pre ju í zos, como tem acon te ci do no Bra sil, du ran te a
cri se que tem atra ves sa do. Imbu í dos dos mes mos pre con ce i tos, al guns eco -
no mis tas bra si le i ros pen sam que o fato de não pre ci sar mos im por tar di ver sos
ar ti gos deve con cor rer para di mi nu ir a im por ta ção na equi va lên cia dos que
es ta mos pro du zin do. Erro ma ni fes to. O que de i xar mos de im por tar na que les
ar ti gos, ha ve mos de im por tar, for ço sa men te, em ou tros, e ain da em ma i or
va lor, se os que ex por ta mos nos de rem lu cros, em vez de pre ju í zos, lu cros
efe ti vos no pon to de vis ta na ci o nal.”

Os so fri men tos eco nô mi cos do país vão der ra man do luz so bre
es tas no ções pre ci o sas. Só os ce gos em ma té ria eco nô mi ca ace i ta rão hoje, no 
Bra sil, o equí vo co de que a ri que za na ci o nal as sen ta nos sal dos da ex por ta ção
so bre a im por ta ção. Em ver da de “não são po bres, fi nan ce i ra men te con si de -
ra dos, os pa í ses que im por tam mais do que ex por tam”, an tes, o são “os que
ex por tam mais do que im por tam”. Não é um país ar ru i na do a Ingla ter ra,
como se de ve ria con si de rar, se gun do a te o ria mer can til, es tan do a este res pe i to,
sem pre em de fi cit, como está. Nem, es tan do em sal do como tem es ta do, se
po de ri am con si de rar pa í ses ri cos a Espa nha, a Gré cia, o Peru. 

Re cu ar des te en ga no in ve te ra do não quer di zer que de sor ga ni -
ze mos, “do pé para mão, todo um con jun to de in te res ses do ca pi tal e do sa -
lá rio”, “toda uma sis te ma ti za ção de ati vi da des e ri que zas”. Não; to das as
ri que zas e ati vi da des le gí ti mas são res pe i tá ve is, e de vem ser eqüi ta ti va men te 
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pro te gi das. Mas, quan do a sua pro te ção im por ta em de si gual da de e de sen -
vol vi men to de uma clas se à cus ta das ou tras, há li mi tes, que se não po dem
trans por sem con se qüên ci as ru i no sas para a co mu ni da de. Mu i to há que
ex ce de mos, e sem modo, em ma té ria de tri bu ta ção adu a ne i ra, essa me di da.
Ago ra não cabe, se não re cu ar, to man do por nor ma le gis la ti va, na ór bi ta
des ses in te res ses, a ver da de, que o sr. Cam pos Sa les ex pri miu com in ve já vel 
cla re za numa das suas men sa gens pre si den ci a is: 

“É tem po de to mar a ver da de i ra ori en ta ção; e, para isso, o que
nos cum pre é tra tar de ex por tar tudo quan to pu der mos pro du zir em me lho res 
con di ções que os ou tros po vos, e pro cu rar im por tar o que eles pos sam
pro du zir em me lho res con di ções que nós.”

Estas de mons tra ções, es tes con ce i tos, es tes pro tes tos não é de
ago ra que se re pe tem. Já ago ra, po rém, quan do ve mos qua se tri pli ca da, em
onze anos, a nos sa dí vi da ex ter na, ame a ça das as fon tes da pro du ção na ci o nal
pela imi nên cia de ri va li da des es tran ge i ras, cres cen tes as nos sas des pe sas e
em de ca dên cia a nos sa ren da, se ria, de to das as im pru dên ci as, a mais al ta -
men te cri mi no sa não to mar à le tra o com pro mis so de re ver se ri a men te o
sis te ma tri bu tá rio da União, ado tan do, para a re vi são das nos sas ta ri fas
adu a ne i ras um cri té rio ener gi ca men te li be ral, onde, guar da da, para com as
in dús tri as se ri a men te cons ti tu í das, a con si de ra ção, que em ter mos ra zoá ve is se 
lhes deve, eman ci pe mos a nos sa exis tên cia da ti ra nia eco nô mi ca, em cuja
at mos fe ra nos as fi xi a mos. (Pal mas.) 

Nem o de sen vol vi men to da in dús tria par ti cu lar nem o das ren das
pú bli cas se de vem bus car na exa ge ra ção dos im pos tos. Fu gir da agra va ção
dos tri bu tos, re du zi-los com in te li gên cia e dis tri buí-los com equi da de. 

Daí de pen de o nos so fu tu ro eco nô mi co e a sal va ção das nos sas
fi nan ças. 

Des tas, po rém, al gu ma co i sa te rei ain da que di zer, ocu pan -
do-me, em li ge i ras ob ser va ções, com 

O MEIO CIRCULANTE E O CÂMBIO

A este res pe i to, se for mos ca pa zes de te na ci da de e vi gor, para
cor tar sis te ma ti ca men te por to dos os gas tos des ne ces sá ri os e im pro du ti vos,
con di ção aci ma de to das es sen ci al à nos sa re ge ne ra ção fi nan ce i ra, só nos
res ta, ago ra, de i xar mo-nos es tar no rumo, por onde se acha ori en ta da a
so lu ção do pro ble ma, aguar dan do os re sul ta dos gra du a is da ação dos três
ele men tos, a que se con fi ou a va lo ri za ção do meio cir cu lan te e a es ta bi li da de
cam bi al: o fun do de ga ran tia, o de res ga te, e a Ca i xa de Con ver são. 

Se a pre si dên cia atu al se en cer rar em paz, e em paz co me çar a
ou tra, se a or dem ci vil não for subs ti tu í da pela or dem mi li tar, como su ce de rá,
ne ces sa ri a men te, com a vi tó ria da can di da tu ra de maio, a ati tu de que se
in di ca a uma pru den te ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, no to can te a este me lin -
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dro so as sun to, é a de ob ser va ção, ex pec ta ti va, res pe i to aos com pro mis sos
as su mi dos, ob ser vân cia das nor mas já tra ça das. Das ino va ções é que nos
de ve mos re ce ar. Pou co nos im por ta, por ago ra, é que nos de ve mos re ce ar.
Pou co nos im por ta, por ago ra ao me nos, a ele va ção da taxa cam bi al. O que
nos in te res sa é sua es ta bi li da de. (Apo i a dos.) 

Dada a re du ção na pro cu ra das cam bi a is, já pelo Te sou ro, já pela 
in dús tria par ti cu lar, de 1898 a 1904, atra ves sa mos, no de cur so des se pra zo,
três anos de cons tân cia na taxa, apro xi ma da men te, de 12 di nhe i ros. Com a
di mi nu i ção con si de rá vel da sa fra do café em 1904, e a gran de alta daí re sul -
tan te nos seus pre ços, teve a la vou ra um be ne fí cio, que se es ti ma em 57.000
con tos. No vos sal dos se lhe ofe re ce ram em 1905 e 1906. Me di an te o con cur so
de les, mas so bre tu do gra ças à ação dos em prés ti mos ex ter nos, cu jas cam bi a is 
ex ci ta vam en tão o mer ca do, se lo grou sa tis fa zer a an si e da de que ani ma va
as re giões ofi ci a is, pela ele va ção ace le ra da no câm bio. 

O de 12 e 1/2 era, evi den te men te, o que re pre sen ta va o equi lí brio
eco nô mi co, de fi ni do pela má xi ma al tu ra a que o ní vel das me lho res co lhe i tas,
no pro du to que re i na so bre as nos sas fi nan ças, le va rá na tu ral men te as ta -
xas. Nes te as sun to um en go do sin gu lar exal ta, há mu i to, en tre nós, as ca be -
ças mais fri as. A pre o cu pa ção das gran des al tas cam bi a is apa i xo na cer tos fi -
nan ce i ros nos sos. Não se tra ta de ob ter, na co lu na ter mo mé tri ca da va lo ri -
za ção da nos sa mo e da, a su bi da gra da ti va, pa u la ti na e se gu ra, que o me lho -
ra men to real das nos sas con di ções eco nô mi cas deve tra zer; co i sa que se não 
im pro vi sa. Fes te jam-se com al vo ro ço as al tas aci den ta is, que, des de 1888, e
já an tes, não tem as si na la do se não a one ro sa adi ção de no vas di vi das ao
acer vo das nos sas res pon sa bi li da des para com o ca pi tal es tran ge i ro. 

Aos em prés ti mos ex ter nos de ve mos a ele va ção cam bi al de 1904 a
1905. De 12 13/32, em no vem bro de 1904, o câm bio sal ta ra, em agos to de 1905, 
a 17 1/2; ao pas so que o va lor do café, no por to de San tos, des cia de 5$452, em
no vem bro de 1904, a 3$980 em agos to 1905, na ma i or for ça da sa fra, con ti nu -
an do sem pre des ci do até hoje. Sa be is o re sul ta do? A alta cam bi al con su miu;
em boa par te, o sal do, que da co lhe i ta de 1904 se apu ra va para a la vou ra, con -
ti nu ou de vo ran do, na sua to ta li da de, o sal do, que de i xa ra a pro du ção de 1905,
e, aca bou por tra gar ain da, em gran de par te, o sal do que re sul ta va da sa fra de
1906, até se en ce ta rem as emis sões da Ca i xa de Con ver são.

Nas 16.472.800 sa cas de café ex por ta das, a con tar de ja ne i ro, em
1905, até no vem bro de 1906, in clu si ve, a la vou ra do café, com a taxa cam bi al
de 12, que os em prés ti mos ex ter nos ar ti fi ci al men te ele va ram a 17 1/2, te ria
em bol sa do mais 8$000 por cada uma, ou ao todo, 130.000 con tos. Tal o
pre ju í zo que a su bi da im pre vis ta e vi o len ta no va lor do nos so meio cir cu -
lan te in fli giu, sob a for ma de di fe ren ças de câm bio, ao nos so prin ci pal ramo 
de pro du ção. Fo ram 130.000 con tos de re du ção, que se de i xa ram de efe tu ar
nos com pro mis sos da agri cul tu ra, já en gra ve ci dos com os ba i xos pre ços de
1902 a 1903. 
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Sob a mi nha ad mi nis tra ção fi nan ce i ra, de no vem bro de 1889 a
de zem bro de 1890, ba i xa ra o câm bio de 27 1/4 a 22. Era uma di fe ren ça,
para me nos, de cin co di nhe i ros (des pre za da a fra ção), em qua tor ze me ses. E
ain da até hoje nela se não ces sou de fa lar. Pois bem: com a alta de no vem -
bro de 1904 a agos to de 1905, ti ve mos uma di fe ren ça, para mais, de cin co di -
nhe i ros, mas no lap so, mu i to mais bre ve de dez me ses, e so bre uma base de
pro por ção mu i to mais es tre i ta. Di fe ren ça para mais ou di fe ren ça para me -
nos, o per ni ci o so re sul ta do, quan to à pro du ção do país, é o mes mo. Num
caso, po rém, se aba tem cin co pen ce so bre 27. No ou tro é a 12 pen ce que se
acres cen tam os cin co. Ora cin co di nhe i ros sob 12 re pre sen tam qua se 42%,
ao pas so que os mes mos cin co so bre 27 cor res pon dem a 18% ape nas. Na di -
fe ren ça en tre 18 e 42% se de fi ne arit me ti ca men te a que vai dos pre ju í zos ca -
u sa dos à pro du ção na ci o nal pela alta de 1905 a 1906 aos que ela deve ter so -
fri do com a ba i xa de 1889 a 1890. Os pri me i ros, de que nin guém se ocu pa,
mon tam em mais do do bro dos se gun dos, que, há de ze no ve anos, ali men -
tam as bla te ra ções in ces san tes con tra as fi nan ças da re vo lu ção. 

O de que ne ces si tam, pois, en tre nós, as clas ses la bo ri o sas e
pro du to ras, não é câm bio mais alto, se não de câm bio fir me. Esque ça mos,
por en quan to ao me nos, o ído lo do câm bio a 27, que, ape sar do bra ço es cra vo,
o Impé rio nun ca ob te ve se não tran si to ri a men te. De ja ne i ro de 1876 a ou tu bro
de 1888, isto é, du ran te 13 anos, as ta xas cam bi a is se co ta vam sem pre aba i -
xo de 27, atin gin do a este grau, a in ter va los pas sa ge i ros, em 1858, 1859,
1860, 1862, 1863, 1864, 1865, em seis me ses e meio no ano de 1875, nos úl ti -
mos três de 1888 e, em 1889, du ran te oito me ses. Assim, a as pi ra ção fi nan ce -
i ra do nos so bom sen so deve ter por alvo “o câm bio do equi lí brio eco nô mi -
co.”. É o de ter mi na do nor mal men te pe las for ças da pro du ção. É o câm bio na -
tu ral. Será, por tan to, o úni co es tá vel. (Apo i a dos.) 

Jul ga da se gun do este cri té rio, a taxa da Ca i xa de Con ver são não
é ba i xa. Não fos sem as abun dan tes co lhe i tas de São Pa u lo em 1906, 1908 e
1909, avan ta ja das nos seus be ne fí ci os por uma re du ção enér gi ca no cus to da 
pro du ção, aque le es ta be le ci men to não te ria al can ça do tão ra pi da men te a
si tu a ção, a que che gou. Nos dez mi lhões de sa cas (10.216.541) em bar ca das
por San tos de ju lho a de zem bro do ano pas sa do, to cam à la vou ra, em lu cros 
lí qui dos, 1$900 réis por ar ro ba, 7$600 por saca, ou, en glo ba da men te, so bre o 
to tal, 76.900 con tos, e ao co mér cio, en tre co mis sá ri os, im por ta do res e re ta -
lhe i ros, uma van ta gem cal cu la da, no mí ni mo, em 15 mil con tos. Soma:
91.000 con tos ou £ 5.687.500, de be ne fí cio, que, nes se ano, re a li za ram, em
São Pa u lo, as clas ses la bo ri o sas, re ce bi dos, por efe i to das cam bi a is de San tos,
me di an te a im por ta ção de ouro, que en trou na Ca i xa de Con ver são. Ali se
ava lia, pois, na es ti ma ti va das me lho res au to ri da des co mer ci a is (não le va das
em con ta as eco no mi as ou ren di men tos do ca pi tal em pre ga do em em pre sas
de trans por te ou pro pri e da des ur ba nas), que, de todo o ouro, en tra do na
Ca i xa de Con ver são, mais de £ 5.687.000 re pre sen tam a pro du ção pa u lis ta. 
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O pros pec to das sa fras, para 1910 e 1911, é, ao que se orça, mo de -
ra do e in fe ri or ao con su mo. Li mi ta da, as sim, a ofer ta do gê ne ro, ne ces sa ri a -
men te mais re mu ne ra ti vos se rão os pre ços; e, sen do me nor o vo lu me da
pro du ção, o cus to da re co lhen ça mais o trans por te será me nor, e ma i o res,
por con se guin te, as so mas eco no mi za das pelo agri cul tor so bre o pro du to da 
ven da. Assim que, se a or dem pú bli ca se não al te rar, e al gu ma te me ri da de,
na po lí ti ca ou nas fi nan ças da União, não tur var a essa pers pec ti va a sua
lim pi dez e con ti nu i da de, bem de crer é que a ba lan ça eco nô mi ca se nos
man te nha pro pi cia, e con ti nue a se ma ni fes tar pela con ser va ção, tal vez pelo 
au men to, dos de pó si tos da Ca i xa. 

Tudo nos in duz a su por que o de sen vol vi men to das suas emis sões
con ver sí ve is so bre os sal dos em ouro da pro du ção, es ti mu lan do a ini ci a ti va
in di vi du al, sus ci ta rá na tu ral men te a or ga ni za ção de no vas cul tu ras, que se
es ta be le çam pa ra le la men te à do café, até hoje a úni ca or ga ni za da. A fim de
não ocor rer, po rém, o des vio des sas eco no mi as, avul ta das como são, para
as es pe cu la ções de bol sa, con vém, me di an te os ele men tos pro gres sis tas
na im pren sa, na in dús tria, no go ver no, atra ir ho mens de com pe tên cia prá ti -
ca, ha bi li ta dos na ex pe riên cia dos sis te mas de or ga ni za ção agrí co la, que
tem pros pe ra do a co lo ni za ção de ou tras na ções, para que tra gam à nos sa
o im pul so de for ças no vas, em pe nhan do-se na mul ti pli ca ção de con tra tos,
que cha mem o ca pi tal e a mão-de-obra a co la bo ra rem com re sul ta do na
cul tu ra da ter ra. Nada, po rém, nes te sen ti do, se lo gra rá, em es ca la con si de -
rá vel, sem que os po de res pú bli cos en trem com o con tin gen te, es sen ci al e
fun da men tal, de uma le gis la ção, que im pri ma a es sas re la ções con tra tu a is a
ini lu di bi li da de, e de uma jus ti ça ao al can ce de to dos, sin ge la, su má ria,
in sus pe i tá vel, que as as se gu re efi caz men te. (Apo i a dos.)

Tais in cen ti vos não se ri am bal da dos, par tin do, com es sas ga ran ti as, 
dos es ta dos onde boas em pre sas de trans por tes abram sa í da aos pro du tos
do solo. Da co lo ni za ção, co pi o sa men te gran je a da por tais me i os, re sul ta ri am
vi ve i ros de pro pri e tá ri os e ar ren da tá ri os agrí co las, com o con cur so de cu jas
eco no mi as ve ría mos au men tar em pro por ções in cal cu lá ve is o aflu xo para a
nos sa Ca i xa de Con ver são. 

Ora, re du zi dos a so be ra nos, os de pó si tos atu a is da Ca i xa de
Con ver são em vá ri as es pé ci es de mo e da, já se es ti mam em cer ca de qua tor -
ze mi lhões es ter li nos. Mais seis, ter mo de que, re la ti va men te, não es ta mos
lon ge, e te re mos to ca do a meta, onde o de cre to de 6 de de zem bro de 1906
pôs a ex tre ma das emis sões. De modo que, da qui a al guns anos, dois ou
três, quan do es sas eco no mi as do ra van te se me a das nas in dús tri as e em no vos
ten ta mens agrí co las, en tra rem a fru ti fi car para os seus do nos, isto é, co me -
ça rem a lhos re mu ne rar, es ta rá para eles es te ri li za da a Ca i xa de Con ver são,
cu jas fa cul da des emis so ras, a esse tem po, se te rão re ti ra do. (Apo i a dos.) 

A ló gi ca do sis te ma, na sua ex pan são na tu ral exi ge, pois, que se
re mo va esta bar re i ra, a sa ber, que o Con gres so Na ci o nal com a an te ci pa ção

642 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



con ve ni en te para ani mar o es pí ri to de ini ci a ti va na di re ção des ses co me ti -
men tos, au to ri ze as emis sões con ver sí ve is além do li mi te ago ra pres cri to. 

Este o meu voto, e a ele jun to o de que se não al te re a taxa de 15.
A ga ran tia de con ser va ção e pros pe ri da de para os ca pi ta is en vol vi dos em
tais em pre sas, sob o es tí mu lo da con fi an ça que a Ca i xa de Con ver são che gou a 
ins pi rar hoje, está, in dis pen sa vel men te, na se gu ran ça de que essa taxa, que
pa re ce ex pri mir, nas con di ções atu a is, o ní vel eco nô mi co do país, o equi lí brio 
na tu ral en tre os seus com pro mis sos e os seus re cur sos, te nha uma du ra ção
pro lon ga da. Esta fi xi dez vale mais do que a con tin gên cia das al tas, cuja ele va -
ção não com pen sa os in con ve ni en tes da va ri a ção e os ris cos da ins ta bi li da de. 

Nas con si de ra ções até aqui de sen vol vi das já se en cer ram al guns
dos ele men tos ca pi ta is para a so lu ção de ou tros gran des pro ble mas eco nô -
mi cos, em que a já de ma si a da ex ten são des te es bo ço de um pla no de go ver no
mal me de i xa to car. Tal o 

DA IMIGRAÇÃO

Ain da há pou co, dei a ver as re la ções, que com ela tem a ques tão
da jus ti ça. 

Ocu pei-me, ou tros sim, com a ca res tia in su por tá vel da vida, efe i to
prin ci pal men te da exa ge ra ção dos tri bu tos. Não pode ha ver obs tá cu lo mais
in su pe rá vel à con cor rên cia do tra ba lho es tran ge i ro. 

Acres cen tai a es tes dois re qui si tos a fa ci li da de ge ral dos trans -
por tes, me di an te a aber tu ra e cons tru ção de es tra das, pe las qua is os cen tros
pro du to res es te jam em co mu ni ca ção cô mo da com os mer ca dos, os por tos,
os cen tros con su mi do res, e te re mos in di ca das as três con di ções, da das as
qua is as cor ren tes imi gra tó ri as não tar da rão em se di ri gir, lar ga e es pon ta -
ne a men te, para o Bra sil. (Apo i a dos.) 

Esse re sul ta do não de pen de se não des tas três pre mis sas eco nô -
mi cas e so ci a is: 

Jus ti ça se gu ra; 
Sub sis tên cia ba ra ta; 
Vi a ção su fi ci en te. 
Em ma té ria de vi a ção não me ani ma rei a pro me ter-vos para o

Bra sil “es tra das de ro da gem ele tri fi ca das”. (Ri sa das.) Pre su mo que mu i to
mais cedo te re mos a guer ra no es pa ço aé reo pe los ae ro pla nos e di ri gí ve is.
(Riso.) Eli mi na da, po rém, a ele tri fi ca ção, não re cu so o meu voto aos ca mi nhos
de ro da gem. Evi den te men te são in dis pen sá ve is. Mas, a cir cu la ção ar te ri al,
de que de pen de a vida nos Esta dos mo der nos, es pe ci al men te nas inú me ras
ex ten sões ter ri to ri a is de pa í ses como o Bra sil, não se faz se não pe las es tra das
de fer ro. Nes te par ti cu lar, tudo quan to lo gre mos adi an tar, com li be ra li da de, 
sis te ma e co ra gem, mas, ao mes mo tem po, com ju í zo, es co lha e cu i da do,
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me re ce as nos sas bên ções. Nes te sen ti do gran des atos se de vem ao go ver no
Afon so Pena. 

Infe liz men te, po rém, di ri gin do-me hoje a um au di tó rio ba i a no,
de plo ro não me seja pos sí vel in clu ir nes se ati vo de ser vi ços ao nos so pro -
gres so a so lu ção do pro ble ma fer ro viá rio na Ba hia. Por ela me es for cei em
lon gas co mu ni ca ções epis to la res com o ma lo gra do pre si den te, em con fe rên ci -
as ora is com ele, em ma ni fes ta ções pú bli cas de cer ta so le ni da de. Mas em
vão. Não se ope rou a uni fi ca ção das nos sas es tra das, com os pro lon ga men -
tos e ra ma is que as de ve ri am li gar e es ten der. O que se fez, não re sol veu,
nem de lon ge, a ques tão: mu ti lou-a, in ver teu-a, di fi cul tou-a, trans tor nou-a.
Não só como fi lho e ami go da Ba hia, se não como bra si le i ro, o las ti mo. Por -
que a me di da era fá cil, ti nha o seu as sen to em lei, e os seus efe i tos eram de
in te res se na ci o nal. Se ela se hou ves se re a li za do, como po dia ser, as so ci a da,
para a em pre sa con ces si o ná ria, à obri ga ção de po vo ar as mar gens de cer tas li -
nhas, te nho por cer to que em bre ve as sis ti ría mos à pe ne tra ção dos ser tões
ba i a nos pelo tra ba lho agrí co la, na ci o nal e es tran ge i ro. 

Con ver sei com ho mens com pe ten tes, de pa í ses onde se tem acu -
mu la do a ex pe riên cia des ta es pe ci a li da de, nas fer ro vi as e na imi gra ção.
Ha vi am per cor ri do o in te ri or des te Esta do, e tra zi am uma im pres são es tra nha. 
A nos sa vi a ção lhes pa re cia tra ça da, como acin te men te, pe las úni cas zo nas
ru ins do ter ri tó rio da Ba hia. Ge ral men te as es cas sas re giões cor ta das por es ses
ca mi nhos não pres tam. Fora de las tudo é ma ra vi lho so. Sis te ma ti za dos e
am pli a dos pela uni fi ca ção, uma vida nova os per cor re ria, tra zen do a esta
ca pi tal as inex plo ra das e in cal cu lá ve is ri que zas do solo, tal vez, mais opu -
len to do Bra sil. Con tan to, po rém, que, par a par com es sas li nhas, ca mi -
nhas se para o cen tro a co lo ni za ção. E é o que não era nada ir re a li zá vel,
como ouvi a au to ri da des prá ti cas es tran ge i ras, di re ta men te ins tru í das no
co nhe ci men to dos nos sos ser tões, não era nada ir re a li zá vel, in sis to, des de
que os tre chos por cons tru ir bus cas sem as ex ce len tes pa ra gens, que o co ra ção
des te Esta do lhes ofe re ce. 

Ampli e mos esta no ção ao res to do país, e te re mos o prin cí pio
ele men tar nes te as sun to. Imi gra ção e vi a ção fér rea são, no Bra sil, dois ter mos
de uma equa ção ne ces sá ria. Um não se pode se pa rar do ou tro. (Apla u sos ge ra is.) 

Pelo que res pe i ta à ca res tia da vida, nin guém di ria me lhor do
que o dr. Assis Bra sil o fez ul ti ma men te em bre ves pa la vras. O pre ço das
mer ca do ri as, en tre nós, nota ele, “é sem igual no mun do, a não ser nas mi nas 
de Rand ou do Klon di ke. É ab sur do ao pon to de ha ver, até, des mo ne ti za do
as pe ças de co bre”, que, aqui, não com pram “uma só mer ca do ria”, e até os
men di gos re cu sam com in dig na ção. Os mes mos vi a jan tes ri cos, nos gran des 
por tos ma rí ti mos do Bra sil, se as som bram do cus to dos gê ne ros de pri me i ra 
ne ces si da de e dos ser vi ços mais co me zi nhos. Ora, o ba ra te a men to da vida,
em gran de par te, de pen de rá da re du ção nos en car gos tri bu tá ri os, cujo
au men to cego, no Bra sil, não co nhe ce jus ti ça nem siso. Para de sen ca re cer a
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sub sis tên cia, te mos de cor tar à lar ga no nos so re gí men exa ge ra da men te
pro te ci o nis ta. Imi gra ção e alí vio na mas sa dos im pos tos são idéi as in di vor -
ciá ve is. Enquan to nos não aco mo dar mos à se gun da, não po de mos co gi tar
se ri a men te da pri me i ra. (Apo i a dos.) 

Não in te res sa me nos o po vo a men to do nos so ter ri tó rio por es sas
ra ças es tran ge i ras, que fi ze ram os Esta dos Uni dos, e es tão fa zen do a Argen -
ti na, a cláu su la da boa jus ti ça, da jus ti ça hon ra da e pron ta, ba ra ta e com pe -
ten te. A nos sa, in fe liz men te, como a de to das as re pú bli cas la ti no-ame ri ca nas,
ba i xou em re pu ta ção, no es tran ge i ro, a um grau de qua se inex ce dí vel de ses -
ti ma, cuja me di da nos dá um vi a jan te in glês o sr. Percy Mar tin, es cre ven do:
“No Bra sil se ven de e paga a jus ti ça como qual quer ar ti go de mer ca do”. A
apre ci a ção não con sul ta a ver da de. Entre os nos sos ma gis tra dos a pro bi da de
ain da cons ti tui a re gra ge ral. Mas, a este res pe i to mes mo, exis tem gran des,
cons pí cu as e cí ni cas ex ce ções. Na pró pria ca pi tal da Re pú bli ca a opi nião ge ral
in di gi ta he di on dos ca sos des sa le pra; e são na tu ral men te es ses e ou tros, de
alto re le vo por sua si tu a ção mais vi sí vel, os que de ter mi nam a nos sa in fa -
ma ção, en tre os es tran ge i ros. 

O Impé rio viu-se obri ga do a sair da lei mais de uma vez, para
mun di fi car os tri bu na is des tas cha gas. Na Re pú bli ca, os que as ex plo ram
vão go zan do qui e ta men te da im pu ni da de. Su je i tai-as à in ter ven ção ci rúr gi ca,
de que se uti li zou a co roa no ou tro re gí men, nin guém o acon se lha ria, nem o 
apro va ria. Mas para mim, te nho que não se ria de todo im pos sí vel a res pon -
sa bi li da de ju di ci al dos cul pa dos, se as ví ti mas se tais ma ze las con tas sem
com o es tí mu lo da sim pa tia nas re giões do po der, que en tre nós faz o sol e a 
chu va. (Apo i a dos.) 

Por nos so mal, o po der, ge ral men te, em nos sa ter ra, pou co se
im por ta de que a ma gis tra tu ra seja boa ou ruim. Não se lhe dá, con tu do,
mu i tas ve zes, de in ter fe rir na de ci são de li tí gi os pen den tes, mas quan do
lhe con vém, ou para sa tis fa zer as in cli na ções de cer tos mi nis tros, ou para 
de fen der o Te sou ro de cer tas res pon sa bi li da des. Te mos, jus ta men te em
re la ção a com pa nhi as es tran ge i ras, na ca pi tal fe de ral, no tá ve is exem plos
num ou tro sen ti do. A aten ção eu ro péia, mais vi gi lan te das nos sas co i sas,
a cer tos res pe i tos, do que nós mes mos, se gue, re gis tra, co men ta es ses es -
cân da los de pros ti tu i ção clan des ti na da jus ti ça, e des sas im pres sões re ce -
be cada vez mais car re ga das co res a má no me a da, que nos des lus tra.
(Mu i to bem!).

Num país onde em pre sas opu len tas, as so ci a ções de ca pi ta is
po de ro sos têm a sor te do seu di re i to à mer cê, por essa ma ne i ra, do ca pri cho 
de von ta des ar bi trá ri as ou in te res ses ir res pon sá ve is, em que é que se há de
fiar o po bre, o des va li do imi gran te? Nem a to dos afu gen ta a ca res tia da
vida. A so bri e da de ha bi li ta cer tas ra ças a ar ros ta rem es ses in con ve ni en tes,
re du zin do-se a pri va ções, que lhes não cus tam. Com pou co mais de duas
par cas ra ções de ar roz por dia se nu tre o co lo no ja po nês. Mas de um país

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  645



sem jus ti ça fo gem os mais tem pe ran tes, os mais am bi ci o sos e os mais au da zes. 
Por que a au dá cia, a am bi ção e a tem pe ran ça tra ba lham para a eco no mia, e a 
eco no mia vive da se gu ran ça, cuja base é a jus ti ça. (Pal mas.) 

A com pre en são des ta ne ces si da de se de vem às me di das ten ta das 
para ga ran tir ao tra ba lha dor ru ral a cer te za do seu sa lá rio. A Lei nº 1.150,
de 1904, gra du ou en tre os cré di tos pri vi le gi a dos, aba i xo ou da hi po te ca e do 
pe nhor agrí co la, os sa lá ri os dos co lo nos. A Lei nº 1.607, de 1906, su je i tou ao
pa ga men to de les, com pri ma zia a qua is quer ou tros cré di tos, as co lhe i tas
pen den tes. Pra ti ca men te, po rém, es sas re for mas, bem as sim quan tas do
mes mo gê ne ro se que i ram mul ti pli car, ain da não acer tam no pon to vi tal.
Con sis te ele na efe ti vi da de ri go ro sa des sas ga ran ti as, isto é, na cri a ção de
uma jus ti ça chã e qua se gra tu i ta, à mão de cada co lo no, com um re gí men
im bur lá vel, im pro te lá vel, in chi ca ná vel. Toda a for ma lís ti ca, em pen dên ci as
en tre co lo no e o pa trão, im por ta em de lon ga, em in cer te za, em pre ju í zo, em
de sa len to. Nes ta ca te go ria de dé bi tos, não sen do fa cí li ma, o mes mo é que
não ser exe qüí vel a co bran ça. (Apo i a dos.) 

Su ge riu-se que o juiz mais aces sí vel, o de di re i to, ou o de paz, re -
ce ba a que i xa e pro ce da ex of fi cio, de pla no, qua se ad mi nis tra ti va men te,
como nos ca sos po li ci a is as au to ri da des res pec ti vas, me di an te su ma ri ís si ma 
in qui ri ção, com sim ples au diên cia da ou tra par te. Seja como for, ou se abra ce
este al vi tre, ou al gum ou tro equi va len te, o es sen ci al está em co me ter este
gê ne ro de ple i tos a uma ju di ca tu ra, que ins pi re con fi an ça ao es tran ge i ro
des pro te gi do, e li qui dá-los me di an te um pro ces so li ge i ro, cor ren tio, ru di -
men tar, mas cla ro, jus to e se gu ro. 

O aco lhi men to com que a nos sa po lí cia ma rí ti ma re ce be os
pas sa ge i ros de ter ce i ra clas se, con tras ta com as mais ób vi as in di ca ções
do bom sen so quan to à ne ces si da de, que se nos im põe, de atra ir imi gran -
tes. A essa gen te, com ru de za, gros se ria e vi o lên cia, “se lhe le van ta o ca -
sa co, se lhe de sa bo toa o co le te, se lhe mete as mãos nos bol sos, se lhe
apal pa até o cano das bo tas”. Em se lhes en con tran do meia dú zia de len -
ços de seda e al guns cha ru tos, são ca pi tu la dos em con tra ban dis tas os
seus por ta do res, e afer ro lha dos no xa drez por tem po in de fi ni do, até que
se fa çam no di nhe i ro ne ces sá rio para em bol sar o fis co as mul tas do pre -
ten so con tra ban do. 

Vive des sas mi sé ri as o es tú pi do sis te ma adu a ne i ro, que nos
en xo va lha e ar ru i na. (Apo i a dos ge ra is.) O va dio, o per di do, o la rá pio, a quem 
se dis tri bui aco lhi da tal, não se in co mo da rão. Qu an do lhes abri rem as por tas
da cla u su ra fis cal, vi rão ten tar a sor te, en chen do-nos as ruas de oci o sos.
Mas o rús ti co la bo ri o so e ho nes to, os con ter râ ne os, os com pa nhe i ros, tes te -
mu nhas da bru ta li da de, se da rão por avi sa dos, co me ça rão des de logo a se
in dis por com este país de má hos pe da gem, não per de rão o pri me i ro en se jo
de se mu dar para Bu e nos Ai res, e, nas suas car tas para a ter ra don de vi e ram,
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nos fa rão a cama, ar re dan do as sim de para aqui se em bar ca rem os atra í dos
pe los cha ma ri zes da nos sa pro pa gan da. (Apla u sos.) 

Pro pa gan da, com efe i to, em ma té ria de imi gra ção, não há se não
uma: a da cor res pon dên cia dos imi gran tes, dos seus de po i men tos epis to la -
res, da odis séia de cada um, nar ra da a pa ren tes e a pa trí ci os nes sas mis si vas 
ru des, cuja le i tu ra vai re u nir à la re i ra, na al de ia re mo ta, o cír cu lo dos co -
nhe ci dos. De lu ga re jo em lu ga re jo se es ten de en tão a fama, boa ou má, de
ar gen ti nos ou bra si le i ros, ame ri ca nos ou chi le nos. Eis a se men te da co lo ni -
za ção. Daí é que ela ger mi na, se as no tí ci as trans mi ti das nos re co men da -
rem. Se não, de bal de em pe nha re mos sa cri fí ci os: a con cor rên cia de tra ba lho
para o Bra sil con ti nu a rá na mo ro si da de e es cas sez, em que até hoje a ve -
mos. (Mu i to bem! Mu i to bem!)

Pou co im por ta que a es ta tís ti ca re gis tre, de vez em quan do, apa -
ra tos os au men tos; que o ve ja mos acu sar, em 1908, mais 22.908 imi gran tes
que em 1907; que nos pri me i ros dez me ses de 1909, nos anun cie 8.000 imi -
gran tes es pon tâ ne os e 22.000 sub si di a dos. Esses da dos ofi ci a is não me re -
cem in te i ra con fi an ça; por quan to o re gu la men to do ser vi ço do po vo a men to
man da con si de rar “imi gran tes es pon tâ ne os” os in di ví du os pro ce den tes do
es tran ge i ro com pas sa gem paga por con tra pró pria, não só de ter ce i ra, mas
até de se gun da clas se. O oti mis mo en con tra, as sim, o me lhor ar ti fí cio, para
en gros sar os seus al ga ris mos li son je i ros. 

Nes ta ma té ria, em suma, as mi nhas con vic ções e as nor mas se gun do 
as qua is eu te ria de pro ce der no Go ver no se re su mem nal gu mas idéi as
pre ci sas: 

Não cre io na co lo ni za ção ofi ci al. 
Não cre io na imi gra ção sub si di a da. 
Não cre io na ali ci a ção ofi ci al de imi gran tes. 
Não cre io na or ga ni za ção de pro pa gan das apa ra to sas, como a

que se cons ti tu iu na ad mi nis tra ção pas sa da. 
A meu ver, a ta re fa dos go ver nos, fe de ra is e es ta du a is, se deve

cir cuns cre ver ao sis te ma de con di ções po lí ti cas eco nô mi cas so ci a is, com que 
me aca bo de ocu par. O que, aliás, não ex clui, en quan to não pu der mos che gar
ao re gí men ex clu si vo da es pon ta ne i da de, a cons ti tu i ção de nú cle os co lo ni a is,
a sua sub mis são a ad mi nis tra do res idô ne os, a fa ci li ta ção ao imi gran te do
seu pri me i ro es ta be le ci men to, com a aqui si ção da ter ra e os me i os ini ci a is
de sua cul tu ra. 

Mas o po vo a men to, a co lo ni za ção, a imi gra ção pres su põem aber ta 
ao es tran ge i ro a en tra da pelo oce a no, me di an te uma na ve ga ção re gu lar e
fre qüen te, um co mér cio con tí nuo e ser vi do pe los ins tru men tos mo der nos
de co mu ni ca ção, com o res to do glo bo. E aqui te mos uma ques tão de atu a li -
da de, tão ur gen te, quan to gra ve, que me obri ga a al gu mas pon de ra ções bre ves,
mas in dis pen sá ve is, so bre 
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A NOSSA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA

Exa mi nan do este as sun to no meu dis cur so de San tos, em de zem bro
do ano pas sa do, ex pus ca te go ri ca men te a mi nha opi nião so bre o ana cro nis mo
do sis te ma de fis ca li za ção es ta be le ci do pelo De cre to nº 2.647, de 19 de se tem bro
de 1860, cuja ín do le opres si va já con de na ra, quan do Mi nis tro das Fi nan ças,
no Go ver no Pro vi só rio, bus can do, com a mi nha Cir cu lar nº 23, de 12 de
abril de 1890, dar-lhe uma exe cu ção ca paz de lhe ate nu ar os in con ve ni en tes.

Na épo ca em que foi pro mul ga do, com a es tre i te za do mo vi men to 
co mer ci al tão atra sa do a esse tem po as cir cuns tân ci as fa cil men te se aco mo -
da vam ao me ca nis mo, que esse re gu la men to cri a va. Trin ta anos de po is,
quan do me cou be exer cer a ad mi nis tra ção da Fa zen da, já os seus ve xa mes
eram vi va men te sen sí ve is, e só o cri té rio de uma apli ca ção da ma i or lar gue za,
da ma i or li be ra li da de, o po de ria con ci li ar com os di re i tos do co mér cio e as
exi gên ci as da na ve ga ção num país adi an ta do. 

Nes se âni mo se acha va im bu í do en tão o fun ci o na lis mo adu a ne i ro.
Mas a me di da fu nes tís si ma que o aqui nhoa no pro du to das mul tas, de sen -
vol veu, nas nos sas al fân de gas, um es pi ri to de ex tor são e ra pa ci da de, que
bar ba ri za, nes ta par te, os nos sos cos tu mes ad mi nis tra ti vos, e cons ti tui hoje
uma das mais tris tes man chas da ci vi li za ção bra si le i ra. (Pal mas.) 

A com pa ra ção, a este res pe i to, com os nos sos vi zi nhos pla ti nos é, 
para nós, uma ver go nha. Para nos re a bi li tar mos, diga-se a ver da de, bas ta ria 
co piá-los. O re gu la men to de 1860, com a agra van te odi o sís si ma da ino va ção 
que in te res sou o pes so al das al fân de gas em es cor char o co mér cio, nos fla ge la, 
nos em po bre ce, nos ini mi za com o mun do ci vi li za do. (Apo i a dos.) 

Os por tos bra si le i ros têm di re i to a se lim pa rem des sa hu mi lha ção.
Não há ra zão ne nhu ma para que um país de gran des ca pi ta is ma rí ti mas
como o Rio de Ja ne i ro e San tos, não vá bus car nos mo de los eu ro pe us e ame -
ri ca nos, em Ham bur go, em Antu ér pia, em Nova York, e aqui a pé de nós,
em Bu e nos Ai res mes mo, ou em Mon te vi déu, exem pla res dig nos do nos so
tem po e da nos sa cul tu ra para imi tar e adap tar. (Apo i a dos.) 

Com es tas pra xes adu a ne i ras, de re quin te em re quin te de exa ge ro
em exa ge ro, de tres va rio em tres va rio; ha vía mos che ga do a nos alon gar do
res to do mun do, obri gan do as com pa nhi as de trans por te na val a nos con si -
de ra rem, nas suas ta ri fas de fre tes, como mais dis tan tes da Eu ro pa que a
ca pi tal ar gen ti na e a ca pi tal chi le na. De po is le va mos, ain da há pou co, al gu mas 
das gran des em pre sas de na ve ga ção, ha bi tu a das ao trá fe go das nos sas cos tas,
a nos sus pen de rem, ou ame a ça rem sus pen der as suas vi a gens aos gran des
por tos bra si le i ros. 

Ago ra, afi nal, pa re ce que va mos to car de fi ni ti va men te, e por um
modo to tal, a esse ex tre mo, gra ças ao art. 53 do or ça men to atu al da Fa zen da,
que pune com a du pli ca ção das ta xas e a pri va ção das re ga li as de pa que tes
às com pa nhi as es tran ge i ras, a cu jas car re i ras re gu la res de ve mos a nos sa
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co mu ni ca ção com o mun do, por se ha ve rem cons ti tu í do numa liga de fen si va,
sem a qual não po de ri am man ter o be ne fí cio da con ti nu i da de nos ser vi ços,
con tra a con cor rên cia dos trans por tes ma rí ti mos de ar ri ba ção. Uma pro vi -
dên cia tal de i xa es sas em pre sas em con di ções de não po de rem con ti nu ar a
fre qüen tar os por tos bra si le i ros. Já elas com ra zão o de cla ra ram. Esta mos,
pois, ante “uma das mais gra ves cri ses, que o país pode so frer”. Não po dia
ir mais lon ge a lou cu ra, que nos go ver na. E, qua se a es ta lar essa ca la mi da de,
o que se faz é man dar anun ci ar duas vi a gens men sa is dos “gran des tran sa -
tlân ti cos do nos so Lloyd” à Eu ro pa. (Riso.) Re al men te não ne ces si ta de mais 
o Bra sil, para en tre ter as nos sas re la ções com o ou tro con ti nen te. O “ras ta -
qüe ris mo”, en tro ni za do na mais alta ad mi nis tra ção da nos sa ter ra, ex ce deu
aqui o su bli me do ri dí cu lo. Já não há in dig na ção, que nos sal ve, nem des pre zo 
que nos vin gue. (Apla u sos ge ra is.) 

A di ta du ra de Fran cia se qües trou do res to do orbe o mí se ro
Pa ra guai. Não sei por que co in ci dên cia atroz, com a nova in va são im pen -
den te do mi li ta ris mo no Bra sil, pa i ra ago ra so bre nós a imi nên cia de uma
se qües tra ção co mer ci al. As gran des li nhas tran sa tlân ti cas, ser vin do ao Uru guai,
à Argen ti na, ao Chi le, pas sa ri am ao lon ge das nos sas cos tas, aban do na das
pe los ve í cu los da ci vi li za ção eu ro péia. Que glo ri o sa co roa para os nos sos
vin te anos de de mo cra cia re pu bli ca na!! 

Na ad mi nis tra ção bra si le i ra nada urge mais ins tan te men te do
que acu dir a essa des gra ça. (Mu i to bem!) 

Re le va quan to an tes: 
1º) Pro mo ver a re vo ga ção do art. 53 do or ça men to da Fa zen da. 
2º) Aca bar com a par ti ci pa ção dos agen tes adu a ne i ros no lu cro

das mul tas e apre en sões. 
3º) Re vo gar o de cre to de 1860, subs ti tu in do-o por um re gu la -

men to mo de la do no re gí men li be ral dos gran des por tos eu ro pe us e ame ri -
ca nos. 

O ou tro as sun to em que as cir cuns tân ci as me obri gam uma de fi -
ni ção cla ra da mi nha ma ne i ra de pen sar é a

ORGANIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

No sen tir do meu an ta go nis ta, “ela re cla ma uma re for ma ra di cal e
mo ra li za do ra, que, sem lhe ti rar de todo a au to no mia, as se gu re a efi cá cia da ação 
dos po de res fe de ra is”. (Ri sa das). 

Na trans pa rên cia des se fra se a do o que se de bu xa, evi den te men te, é 
a ex tin ção da au to no mia mu ni ci pal no Rio de Ja ne i ro. (Apla u sos.) Deve
con fes sar que, não para a ex tin ção, mas para a res tri ção dela, já se in cli na ram,
em al gum tem po, as mi nhas opi niões. Hoje, po rém, com a ex pe riên cia a que 
ora as sis ti mos, do va lor da ad mi nis tra ção fe de ral na que la ci da de, da in com -
pe tên cia, imo ra li da de e lou cu ra des sa ad mi nis tra ção, con ven ci do es tou de
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que, se a au to no mia ali se res sen te de in con ve niên ci as, a su je i ção da que le
mu ni cí pio ao go ver no do Ca te te as te ria ain da in com pa ra vel men te mais
da ni nhas. 

Esse go ver no man da pror ro gar, um dia, o or ça men to mu ni ci pal
do exer cí cio trans cri to, a tí tu lo de ser ine xis ten te o vo ta do pelo Con se lho,
em ra zão de não ter este exis tên cia le gal, e, ao ou tro dia, man da vo tar o
novo or ça men to, re co nhe cen do im pli ci ta men te, as sim a exis tên cia do mes mo
Con se lho, cuja ine xis tên cia na vés pe ra de cla ra ra. A um po der ca paz de tais
des va ri os, por ver go nho sos in te res ses ele i to ra is, não se en san cham as atri -
bu i ções. O que, ao con trá rio, se deve, é opor-lhe to dos os fre i os pos sí ve is.
(Apo i a dos.) Nes te ca rá ter, a au to no mia, li mi ta da como é, da que la mu ni ci pa -
li da de, cum pre que se man te nha. E sem pre um em bar go, um tem pe ra men to,
uma bar re i ra às alu ci na ções da for ça, do or gu lho e da ir res pon sa bi li da de. 

Se a ex pe riên cia nos hou ves se de ser vir aqui, de li ção, para al te rar a 
si tu a ção cons ti tu ci o nal ou le gal da que le dis tri to re la ti va men te ao go ver no
da União após os re cen tes des pro pó si tos do pre si den te da Re pú bli ca, des de 
que se tra vou o ple i to so bre o Con se lho Mu ni ci pal, se ria para le var-nos a
cor tar, en tre as duas en ti da des, toda a de pen dên cia, e subs ti tu ir a au to no mia
res tri ta pela au to no mia ple na. Se o não po de mos ago ra fa zer, de i xe mos
as co i sas como es tão, por este lado. Mas bus que mos ro bus te cer o ca rá ter
de mo crá ti co da que las ins ti tu i ções mu ni ci pa is, dan do-lhe a base de um ele i -
to ra do, a um tem po mais am plo e mais mo ra li za do. 

Por que meio? Pro cla man do ele i to res mu ni ci pa is os es tran ge i ros
ali do mi ci li a dos, que re u ni rem cer tas con di ções de ca pa ci da de. E uma re for ma,
que eu pre go, há cer ca de dez anos, e que, no País mes mo, tem o apo io de
vá ri os exem plos na le gis la ção dos Esta dos. A fun ção do ele i tor mu ni ci pal
não é po lí ti ca. A edi ci da de, por ele no me a da, ad mi nis tra uni ca men te o
pa tri mô nio pú bli co da ci da de. 

Se o em que se pen sa é na mo ra li za ção, ali dos ne gó ci os mu ni ci pa is,
não vejo ou tra me di da, ca paz de re sul ta dos cer tos pron tos. O su frá gio do
es tran ge i ro con cor re ria para a ad mi nis tra ção da nos sa me tró po le com os
me lho res ele men tos de bom sen so, ri que za, in de pen dên cia e ho nes ti da de. 

Fa lei até ago ra nas ins ti tu i ções, que pre si dem ao de sen vol vi men to
da nos sa vida na ci o nal. Não po de ria fun dar, sem que me ocu pas se das que
de vem as se gu rar a nos sa de fe sa. Já se vê que te nho em men te

O EXÉRCITO

Este pro gra ma é um ato de sin ce ri da de ab so lu ta. Não re ques ta
vo tos, nem evi ta res pon sa bi li da des. Não será para as fu gir, pois, que en ce ta rei
esta se ção no pla no ge ral das mi nhas idéi as de go ver no, pro tes tan do, ain da
uma vez, con tra os ba i xos en re dos, que me apon tam como ini mi go das clas ses
mi li ta res. Elas não têm, des de as vés pe ras des te re gí men, ad vo ga do mais
de sin te res se i ro e ami go mais so lí ci to do que eu. (Apo i a dos ge ra is.) Du ran te a
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úl ti ma fase da mo nar quia fui eu que os de fen di, em re i vin di ca ções que me
gran je a ram o seu en tu si as mo. Do meu in te res se por elas, no Go ver no Pro vi -
só rio, apre sen ta ves tí gi os in de lé ve is a mi nha ad mi nis tra ção no Mi nis té rio
da Fa zen da. Nos pri me i ros anos da nos sa exis tên cia re pu bli ca na, de 1892 a
1893, foi em mim que elas en con tra ram o pa tro no es pon tâ neo, gra tu i to,
in di fe ren te aos ris cos da pró pria vida, na tre men da luta a que me aven tu rei
con tra a di ta du ra mi li tar pe los di re i tos mi li ta res. (Apo i a dos.) E, quan do,
es tes, em 1895 e em 1898, pre ci sa ram bus car na cle mên cia cons ti tu ci o nal o
re fú gio con tra os ódi os po lí ti cos e as vin gan ças do po der, as anis ti as que
ba i xa ram so bre o Exér ci to e a Ma ri nha, res ta be le cen do as suas fi le i ras a
união e a paz, fo ram obra da mi nha ini ci a ti va, de mi nha te na ci da de e do
meu apa i xo na do amor à jus ti ça. (Apo i a dos.) Me çam com es tes ser vi ços os
seus es ses in tri gan tes, e ve re mos quem será o ver da de i ro ami go da Ma ri nha 
e do Exér ci to: se eu, se os ig nó be is es pe cu la do res. 

Mas a mi nha es ti ma às clas ses ar ma das não é o vil sen ti men to
dos am bi ci o sos, cor te são e si co fan tas da for ça. E o sen ti men to ve raz e li vre
do pa tri o ta. Na mes ma ra zão da sim pa tia, que me ins pi ram as clas ses mi li -
ta res, está o hor ror, que me in fun de o mi li ta ris mo. 

O Exér ci to vive de or ga ni za ção, dis ci pli na e le ga li da de. (Pro lon -
ga dos e es tre pi to sos apla u sos.) Ora tudo isso vai ba nin do com ple ta men te do
Exér ci to o mi li ta ris mo, que na can di da tu ra mi li tar achou a sua ex pres são
cul mi nan te. Ile ga li da de, in dis ci pli na, de sor ga ni za ção: eis, em três pa la vras,
a sín te se, ri go ro sa men te exa ta, do seu es ta do atu al. (Apla u sos.) Já se não
guar dam, se quer, as apa rên ci as. Na guar ni ção do Rio de Ja ne i ro, a ca pi tal
do país, por onde o Bra sil mais vi sí vel é aos olhos do mun do, as ma ni fes ta ções 
co le ti vas se re i te ram, cada vez mais edi fi can tes. (Apo i a dos.) Para con ver ter o 
Exér ci to bra si le i ro no pe des tal da am bi ção de um ho mem, des vi am-no in te i ra -
men te da sua mis são cons ti tu ci o nal, em be bem-no do es pí ri to po lí ti co, en vi dam
tudo por trans for má-lo num ins tru men to de opres são do voto po pu lar.
(Apo i a dos.) Se esta obra de mal da de con ti nu as se, aca ba ria por in com pa ti bi li zar
com ple ta men te a for ça ar ma da com a Na ção. Por que esta, não es que çam, é
a so be ra na. A for ça ar ma da va le rá pe los ser vi ços que lhe pres tar. (Apla u sos
ge ra is.) 

Vi si tan do a Re pú bli ca Argen ti na, onde lhe lo grou es tu dar aten -
ta men te as ins ti tu i ções mi li ta res, para aqui es cre via, há pou co, um dos mais 
com pe ten tes ofi ci a is do Exér ci to bra si le i ro: 

“O Exér ci to ar gen ti no é pe que no, mas ex ce len te. E, no en tan to,
este país achou me i os de gas tar com ele me ta de ape nas do que nós de sem -
bol sa mos, para ter sim ples men te a de sor ga ni za ção ar ma da.”

Des sa fa mo sa re or ga ni za ção do nos so Exér ci to, que se ele va às
es tre las, não se co nhe cem ou tros fru tos. De po is de es bo ça da pela aná li se,
em es cri tos que lhe de i xa ram ca rac te ri za dos os er ros, a crí ti ca des sa re for ma 
se vai con su man do, ain da mais elo qüen te men te, pe los seus re sul ta dos.
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Obra de rap só dia e con fu são e apa ra to, não se tra duz se não pelo au men to
dos qua dros, pelo au men to dos quar téis pelo au men to da des pe sa, pelo
au men to da bal búr dia, pelo au men to da ine fi cá cia mi li tar. (Apo i a dos. Pal mas.) 

Nun ca se re gis tra ram, na crô ni ca des te ramo do ser vi ço na ci o nal, 
sin to mas tão gra ves da ação dis sol ven te, que no seio do Exér ci to se vai
exer cen do so bre as suas qua li da des pro fis si o na is, e da anar quia, que o in va -
diu. Den tre mu i tos exem plos que no-lo mos tram, ci ta rei um, do Cor re io da Ma -
nhã, que, aos 30 do mês pas sa do, nas rá pi das li nhas de uma lo cal, põe em
foco, num cur to epi só dio, uma si tu a ção. Eis o que ele nos re la ta: 

“É de plo rá vel a si tu a ção em que se acham as for ças do Exér ci to,
dis tri bu í das pe las nos sas fron te i ras. Te mos pre sen te uma car ta de Pon ta
Porã, em que são re la ta dos fa tos gra ves. 

Em 10 de ou tu bro re vol tou-se o ‘pes so al do 17º Re gi men to, com
o in tu i to de as sas si nar os ofi ci a is’. A re be lião foi, fe liz men te, su fo ca da a
tem po. ‘As pra ças es ta vam, na sua to ta li da de, em bri a ga das’. 

Além dis so, ao que so mos in for ma dos, em Pon ta Porã há ca rên cia
ab so lu ta de for ça su fi ci en te, para re pri mir os cons tan tes as sal tos dos ín di os
co ro a dos e mais ain da, dos con tra ban dis tas. A for ça, que ali exis te tem ape nas
cin co ofi ci a is ne nhum sar gen to ‘e uma ré cua de sol da dos, sem pre bê be dos’
e in ca pa zes de fa zer bem o ser vi ço.” (Sen sação.)

Ao ler essa no tí cia, ti nha eu ain da vi vas as im pres sões da mi nha
vi si ta ao cor po de po lí cia de S. Pa u lo, onde, em com pa nhia do mi nis tro da
Jus ti ça na que le Esta do, com o co man dan te Ba lagny e os seus au xi li a res,
pas sa ra ou, no cam po de ma no bras, as ho ras de uma bela ma nhã, ad mi ran do,
na lon ga sé rie de exer cí cio das duas ar mas que ali se pro fes sam, a in fan ta ria 
e a ca va la ria, a exi bi ção de um nú cleo exem plar de for ça ar ma da. Era, para
mim, da ma i or cu ri o si da de esse es tu do, além da mi nha an ti ga que da para
os as sun tos que en ten dem com a de fe sa na ci o nal, pelo mo ti vo par ti cu lar de
ser eu quem pri me i ro, en tre nós, acon se lhou como in dis pen sá vel e ur gen te,
o en tre gar-se a edu ca ção téc ni ca do nos so Exér ci to a ins tru to res es tran ge i ros. 

Vai por dez anos que al vi trei e sus ten tei essa me di da, re di gin do
A Impren sa. A idéia pôs em fer ven ça con tra mim o “cha u vi nis mo” Ja co bi no.
Era a con tra pro va de que eu não es ta va em erro. Mais tar de, ho mens sin ce ros,
que, a esse tem po, me não acha vam ra zão, aca ba ram por dar-ma. A ex ce lên cia 
dos re sul ta dos da mis são Ba lagny em S. Pa u lo veio ago ra tor nar in ques ti o -
ná vel o acer to do meu ju í zo. Sei que o ma re chal Her mes, che io de pre ven ções
con tra ela, ao pon to de evi tar, uma vez, de pas sa gem para San tos, a de mo ra 
na ca pi tal da que le Esta do, para não ser obri ga do a exa mi nar a obra dos
ins tru to res fran ce ses, re du zi do, afi nal, por in sis tên cia do Ba rão do Rio Bran co,
ali foi ter, e não lhes pou pou ex pres sões de ad mi ra ção e apla u so. Eu não
lhes medi os meus. E uma ir re pre en sí vel amos tra de exér ci to eu ro peu, na
fi si o no mia, no por te, no des gar re das tro pas, na fa ci li da de, na pre ci são, no
bri lho das ma no bras.
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Qu an do me fran que a ram o quar tel, tive num re lan ce, a in di ca ção 
da for ça, que trans mu da ra os gros se i ros ele men tos ali en con tra dos pe los
ofi ci a is fran ce ses nes se mo de lo de har mo nia, dis ci pli na, vi gor e ca pa ci da de
mi li tar. Era a es co la, a es co la, da qual me dis se o Co man dan te Ba lagny,
mos tran do-me os ban cos e car te i ras dos seus alu nos: “É o meu ins tru men to
de trans for ma ção”. A es co la de sa pa re ceu dos nos sos quar téis. Foi-se com o
cul to. Ne nhum laço mo ral, hoje, en tre os nos sos sol da dos, para avi go rar a
dis ci pli na com o fre io da cons ciên cia, para de pu rar a vi o lên cia no sen ti men to
da res pon sa bi li da de, para es co i mar das suas fe zes a cor ren te ar ma da. 

Gra ças a esse re gí men de mo ra li da de e in te lec tu a li da de, há cer ca 
de seis me ses, en tre aque les cin co mil ho mens, não há um caso de in su bor -
di na ção ou em bri a guez. O po lí cia pa u lis ta com pe te com o sol da do fran cês
ou ale mão nas qua li da des téc ni cas, e, a cer tos res pe i tos, se apro xi ma do
ja po nês. Não le van do em con ta a po lí cia rio-gran den se, de que não pos so
jul gar, por que não a co nhe ço, a po lí cia de S. Pa u lo é a úni ca or ga ni za ção
ver da de i ra men te mi li tar, en tre nós exis ten te. O aces so é su bor di na do, ali, à
cul tu ra, à gra du a ção in te lec tu al. O prin cí pio da ini ci a ti va in di vi du al, con di ção
pri má ria na for ma ção dos exér ci tos mo der nos, lá re ce be o ma i or de sen vol -
vi men to. E da con ver gên cia des ses fa to res com o da mais ri go ro sa dis ci pli na
re sul ta aque le pri mor de edu ca ção mi li tar. 

Ora não se pode ad mi tir que se jam as ins ti tu i ções po li ci a is de
um Esta do as que, en tre nós, con ti nu em a cons ti tu ir o mo de lo da or ga ni za ção
da for ça ar ma da. Se em al gu ma co i sa, pois, se deve em pe nhar o amor-pró prio
das nos sas clas ses mi li ta res, será em ri va li zar e ex ce der, quan to an tes, aque le
exem plo. (Apo i a dos.) 

Tal co i sa, po rém, não se al can ça com as re for mas em pa pel. A
re cons ti tu i ção de um exér ci to é obra prá ti ca, e não tra ba lho de se cre ta ri as.
Toda a sua base jaz na ins tru ção da mas sa ar ma da, na se ve ra ades tra ção,
téc ni ca, de que só os gran des exér ci tos es tran ge i ros nos po dem mi nis trar os
agen tes. Para isso não exis tem com pe ten tes no Bra sil, nem se po dem man dar
for mar no ex te ri or. E es sen ci al que ela nos ve nha di re ta men te das suas fon tes,
sem in ter me diá ri os apres sa dos e su per fi ci a is. (Apo i a dos.) 

Assim o com pre en deu a ad mi nis tra ção de S. Pa u lo. Assim re le va 
que a com pre en da a da União. Com o de vi do tato se res guar da ram ali os
me lin dres do nos so na ci o na lis mo, con fi an do à mis são es tran ge i ra ape nas a
ins tru ção. Os ins tru to res ne nhu ma ação dis ci pli nar exer cem, a não ser
me di an te as au to ri da des mi li ta res e ad mi nis tra ti vas bra si le i ras. Pro ce den do-se 
as sim, não ocor reu, até ago ra, em S. Pa u lo, o mí ni mo caso de atri to, des de
que se aca bou de or ga ni zar o sis te ma. 

Das na ções con tem po râ ne as, a que a to das pri ma na in ten si da de
e ve e mên cia do pa tri o tis mo, re mon ta do ver da de i ra men te à al tu ra de um
cul to, é a ja po ne sa. Pois bem: os ja po ne ses fi ze ram o seu exér ci to, hoje, tal vez,
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o pri me i ro do mun do, pe los ins tru to res es tran ge i ros, man da dos bus car à
Fran ça e à Ale ma nha. 

O mes mo ca mi nho tem se gui do to das as re pú bli cas sul-ame ri ca nas,
do ta das hoje de ver da de i ras ins ti tu i ções mi li ta res: 

O Chi le; 
A Argen ti na; 
O Peru. 
Não en tre ga ram ao es tran ge i ro os chi le nos so men te a cons tru ção 

das suas for ças: con fi a ram-lhe, até, a sua or ga ni za ção. Esta, é pre sen te men te,
exem plar, e nela, a meu ver, de ve mos ir bus car a imi ta ção uti li zá vel no Bra -
sil: um Exér ci to de ins tru ção, pou co nu me ro so, mas só li do, ri go ro sa men te
mo de la do, per fe i to, em cujo seio, su ces si va men te, os ci da dãos alis tá ve is nas 
ban de i ras vão, to dos os anos, ou to dos os se mes tres, re ce ber a pre pa ra ção
téc ni ca, don de sa i rão as fu tu ras re ser vas, a ver da de i ra de fe sa na ci o nal, que
aqui só se re a li za rá efe ti va men te, quan do o nú cleo per ma nen te de for ça
ar ma da não opri ma o País, e o Exér ci to seja a na ção, não mi li ta ri za da, mas
ades tra da pe ri o di ca men te na es co la das ar mas. 

As nos sas re or ga ni za ções do que se têm pre o cu pa do, é, tão-so -
men te, dos qua dros da ofi ci a li da de. To das elas es que cem o sol da do, cé lu la
e ma té ria plás ti ca do or ga nis mo mi li tar. (Apla u sos pro lon ga dos.) 

Ora, o sol da do, en tre nós, há mis ter de três be ne fí ci os ur gen tes: 
1º) a es co la. 
2º) a cul tu ra mo ral. 
3º) o au men to do sol do. 
Para esta úl ti ma con di ção, que se liga às ou tras duas, cha mo

es pe ci al men te a aten ção dos nos sos ad mi nis tra do res e fi nan ce i ros. Com
uma des pe sa in com pa ra vel men te me nor do que a nos sa, man têm os ar gen -
ti nos um exér ci to mui su pe ri or ao do Bra sil. Isto sem par ci mô nia, gas tan do
com a ma i or lar gue za, no ar ma men to, nas mu ni ções, nos exer cí ci os, nas
ma no bras. Cla ro é, por tan to, que, en tre nós, a na ção está sen do le sa da. Em 
ces san do, pois, os abu sos, te re mos com que cus te ar ao Exér ci to bra si le i ro
tudo isso, que lhe fal ta, ma no bras, exer cí ci os, mu ni ções, ar mas, e, ain da,
com que fa zer ao sol da do, como ao ma ri nhe i ro, a jus ti ça, até hoje, não usa da
para com eles, de os re mu ne rar com al gu ma eqüi da de. (Apla u sos.) 

So bre es tes fun da men tos é que se há de es ta be le cer a dis ci pli na
mi li tar, sem a qual o Exér ci to será su por ta do, será te mi do, será ba ju la do,
mas não ins pi ra rá con fi an ça, es ti ma, re co nhe ci men to, como ins ti tu i ção
ne ces sá ria e ór gão tu te lar da nos sa in te gri da de e da nos sa hon ra. (Apla u sos
ge ra is.) 

A dis ci pli na deve man ter-se fir me men te: 
1º) pela ob ser vân cia ab so lu ta das leis mi li ta res; 
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2º) pela mo ra li da de e ri gor da Jus ti ça Mi li tar nos atos e sen ten ças 
dos seus tri bu na is; 

3º) pelo mais ab so lu to res pe i to da ad mi nis tra ção aos di re i tos
le ga is dos mi li ta res e da le gis la tu ra aos seus di re i tos cons ti tu ci o na is;

4º) pelo de sen vol vi men to da ins tru ção mi li tar e do en si no cí vi co
nas clas ses ar ma das, es pe ci al men te nas suas ca ma das in fe ri o res e com
par ti cu lar es me ro no sol da do, cuja cul tu ra in te lec tu al e mo ral cons ti tui a
base de toda a or ga ni za ção ca paz das for ças de mar e ter ra, num país ci vi -
li za do; 

5º) pelo cu i da do em sub mi nis trar ao sol da do e ao ma ri nhe i ro, de 
acor do com as cren ças de cada um, li vre men te ma ni fes ta das, os be ne fí ci os
es pi ri tu a is que os seus sen ti men tos re li gi o sos re cla ma rem; 

6º) pela re pres são dos aten ta dos con tra as leis da su bor di na ção
da or dem mi li tar à or dem ci vil; 

7º) pela mais es tre i ta ob ser vân cia das nor mas que ve dam ao
Exér ci to e à Arma da as ma ni fes ta ções co le ti vas; 

8º) pelo cu i da do em ar re dar as es co las mi li ta res dos cen tros de
agi ta ção po lí ti ca e con tá gio se di ci o so, ele van do, jun ta men te, ao mais alto
grau a nos sa cul tu ra ci en tí fi ca e o seu va lor prá ti co, me di an te o mais sé rio
de sen vol vi men to do es tu do nas dis ci pli nas mi li ta res; 

9º) por uma ad mi nis tra ção, em suma, que ex clua to tal men te da
po lí ti ca o Exér ci to e a Ma ri nha, os en cer re uni ca men te no cír cu lo na tu ral da
sua vo ca ção, os re du za en fim ao seu le gí ti mo pa pel de ór gãos de fen si vos do 
país con tra o es tran ge i ro e sus ten ta do res das ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is,
nas mãos do po der cons ti tu í do, con tra a de sor dem. 

Nas con si de ra ções que aqui levo ex pen di das, mu i tas das prin ci -
pa is se es ten dem ao re gí men 

DA MARINHA

Tais as que di zem res pe i to à dis ci pli na e à in su fi ciên cia atu al do
sol do. Qu an to, pro pri a men te, à es pe ci a li da de na val, pou co me res ta por
acres cen tar. 

Bem co nhe ci das são as mi nhas opi niões so bre a Ma ri nha, o seu
pa pel en tre as na ções mo der nas e a sua im por tân cia no Bra sil. Te nho-as
de sen vol vi do mu i tas ve zes, des de a “Li ção do Extre mo Ori en te”, na im -
pren sa e na tri bu na par la men tar, onde as afir mei de novo, quan do se dis cu tiu,
no Se na do, a ques tão dos ar se na is. Nes sas opi niões in sis to, não com em te o ri as,
mas como em nor mas prá ti cas de ad mi nis tra ção, que nos de vem ori en tar. 

Num país de ca rá ter ma rí ti mo como o nos so, a Ma ri nha é o ór gão
pre do mi nan te na de fe sa na ci o nal. As in va sões pela fron te i ra ter ri to ri al,
mu i tas ve zes as re pe li ria uma na ção me ra men te com o peso da sua mas sa,
re vol ta e im pro vi sa da pela ne ces si da de em for ças in des tru tí ve is. Mas ao
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blo que io ma rí ti mo não se re sis te. É a as fi xia. Uma ba ta lha no oce a no,
des tru in do a es qua dra ini mi ga, ma ni e ta ria e obri ga ria à ca pi tu la ção os
in va so res. O Bra sil ne ces si ta, pois de uma or ga ni za ção na val res pe i tá vel.
(Apo i a dos.) No ou tro re gí men sem pre a ti ve mos, sem que ela des sos se gas se
nun ca os nos so vi zi nhos. Não os pode in qui e tar, por tan to, sob o re gí men de 
ago ra. As pro por ções que ora lhe de mos, cor res pon den do às cir cuns tân ci as
atu a is do con ti nen te, ao de sen vol vi men to do País e às no vas con di ções da
de fe sa ma rí ti ma, não há ra zão para que aba lem 

AS NOSSAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Nes se ca pí tu lo do seu pro gra ma en vol veu o can di da to mi li tar,
como a Pi la tos no Cre do, a Con fe rên cia de Haia, para nos brin dar, a este
pro pó si to, com o re ga lo de al gu mas in ven ções pre ci o sas, (Ri sos) que, no
ca rá ter de em ba i xa dor bra si le i ro ante aque la as sem bléia, me re le va ano tar
li ge i ra men te. 

Não cons tou a ne nhum dos mem bros da Con fe rên cia de 1907
que ela ti ves se por ob je ti vo “a paz uni ver sal”. Tan to esse não era tal o seu
ob je ti vo, que as suas de li be ra ções, pela ma i or par te, ver sa ram so bre as leis e 
cos tu mes da guer ra, es ta tu in do re gras so bre os di re i tos e de ve res dos ne u tros
e be li ge ran tes, as pre sas, o bom bar de io, o blo que io, as mi nas sub ma ri nas, a
trans for ma ção dos va sos mer can tes em na vi os com ba ten tes, a cap tu ra dos
bar cos de pes ca. Ti nha, ou tros sim, em mira aque la as sem bléia me lho rar as
con di ções, es ta tu í das na an te ri or, para a li qui da ção pa cí fi ca dos con fli tos
in ter na ci o na is. Mas é um abis mo o que dali vai à paz uni ver sal, em que nin -
guém fa lou, de que nin guém co gi tou, com que nin guém so nhou. (Apo i a dos.)

Pelo que res pe i ta à nos sa in ter ven ção na que le con gres so, bem
que nes se pa pel se con ce da aos “de le ga dos bra si le i ros” a hon ra de uma
vaga alu são e um epí te to de lou vor, só se sa li en ta, aos olhos do hon ra do
ma re chal, “a dis cre ta, inteli gen te e pa trió ti ca ação do no tá vel es ta dis ta, o sr.
Ba rão do Rio Bran co”. Na tu ral men te os his to ri a do res da con fe rên cia apro ve i -
ta rão, de fu tu ro, o acha do para a se gun da edi ção das suas obras, (Ri sos) re ti fi -
can do as sim a in jus ti ça, que im por ta cor ri gir, para que o nome do em ba i xa dor
bra si le i ro não con ti nue ali a pre te rir o do nos so mi nis tro das Re la ções Exte ri o -
res, tão opor tu na men te res ti tu í do nos seus di re i tos pelo can di da to mi li tar.
Como a er ra ta de sa pa re ce rá, na tu ral men te, a im por tân cia do mi nan te e pes so al, 
que os mais emi nen tes des ses es cri to res atri bu em à in di vi du a li da de do em ba i -
xa dor do Bra sil, clas si fi ca do por mr. Scott, de le ga do ame ri ca no àque la as sem -
bléia, como “a le a ding per so na lity, a do mi na ting per so na lity”. (Apla u sos.) 

A ex cur são do meu an ta go nis ta por es sas re giões an dou sem
bús so la nem rumo. 

“Sir vam-nos”, diz ele, “as de li be ra ções des se con gres so e os
exem plos das na ções mais for tes de pro ve i to so en si na men to. Con ti nu e mos,
por isso, a di ri gir as nos sas vis tas para o po der mi li tar da Re pú bli ca.” (Gar ga lha das.)
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Ora, em ver da de, se não é, pa re ce ir ri são, quan do se está a pro -
me ter “con cór dia e ami za de aos po vos es tra nhos”, in vo car-se a ima gem da
Con fe rên cia da Paz, para con clu ir por uma exor ta ção ao de sen vol vi men to
do nos so po der mar ci al. (Apla u sos.) 

Mer cê de Deus, para me ocu par des sas ma té ri as, não pre ci sa rei
de com por fra ses. Já que o meu ad ver sá rio nos vem in vo car a Con fe rên cia
de Haia, di rei que te nho nela os meus tí tu los, como ami go sin ce ro e ati vo
da paz, à con fi an ça dos nos sos vi zi nhos. (Apla u sos.) Embo ra nes te País, em
tem pos nos qua is o her mis mo ame a ça, até, sub ver ter o idi o ma pá trio com a
nova gra má ti ca in tro du zi da pe los seus cor te sãos, (Gar ga lha das) em bo ra
hoje, na mi nha ter ra, me que i ram des pir, até, da qui lo que, em hon ra sua,
tão as si na la da men te con quis tei no es tran ge i ro, (Apla u sos de li ran tes), as atas
da que la as sem bléia, a es ti ma dos seus mem bros, a his tó ria dos seus tra ba lhos
re cor dam o meu nome e a mi nha “in fluên cia”, na fra se do Sr. Brown Scott,
não só como de le ga do bra si le i ro, mas ain da “como re pre sen tan te da Amé ri ca
La ti na”. (Apla u sos pro lon ga dos.) 

Não é de mim, pois, que, no go ver no do Bra sil, a Amé ri ca La ti na,
re ce a ria a vi o la ção des sa fra ter ni da de ame ri ca na e des sa paz in ter na ci o nal, a
que ali me vo tei com a ener gia das ma i o res con vic ções. Para que en tre o Bra sil
e as re pú bli cas ir mãs, cu jos ter ri tó ri os o li mi tam, se for me uma cor di a li da de 
e uma so li da ri e da de in que bran tá ve is, bas ta ria de i xar li vres os nos sos re cí -
pro cos sen ti men tos. Mu i to pou co têm que fa zer, a este res pe i to, as chan ce la ri as.
Qu an to me nos de si de rem que fa lar, me lhor. A paz, en tre nós, tem por
ga ran tia o co ra ção dos po vos e os seus gran des in te res ses, o seu co mér cio, a 
sua pros pe ri da de, a sua ci vi li za ção. 

Já vai lon ge, se nho res este pa pel, es cri to a cor rer, numa se ma na,
sem pre or de na ção re gu lar, en tre os múl ti plos tra ba lhos des ta agi ta da
cam pa nha ele i to ral. 

Nele te nho bus ca do, até aqui, di zer-vos o que fa rei, ou o que fa ria.
Qu i se ra ago ra, por al guns exem plos, dar-vos a ver, na hi pó te se de me hon rar
com a vi tó ria o es cru tí nio de mar ço, o que eu não fa ria, ou

O QUE EU NÃO FAREI

1º) Não in ter vi rei nun ca nos tri bu na is, atu an do no es pí ri to dos
ju í zes. (Apla u sos.) 

2º) Não de so be de ce rei ja ma is, sob pre tex to al gum, às sen ten ças
dos tri bu na is, não as so fis ma rei, não as alu di rei, di re ta ou in di re ta men te.
(Apla u sos.) 

3º) Con de na do por sen ten ça fi nal um ato do go ver no na es pé cie
da lide, não o con ti nu a rei a exe cu tar nos ca sos aná lo gos, a que se es ten da o
al can ce do jul ga do, e con si de ra rei obri ga tó ria, para o Esta do, a res ti tu i ção a
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to dos os en vol vi dos na exe cu ção an te ri or da me di da in cur sa em re pro va ção 
ju di ci al. (Apla u sos.) 

4º) Não me de ter mi na rei por in fluên ci as po lí ti cas ou par ti cu la res 
no pro vi men to dos car gos ju di ci a is. A se le ção para as fun ções da ma gis tra -
tu ra, do ma gis té rio e dos ser vi ços téc ni cos ex clui em ab so lu to a in ter ven ção
de con si de ra ções par ti cu la res ou pes so a is. Te nho, es pe ci al men te, por sa gra do 
o ter re no das no me a ções no to can te à ma gis tra tu ra. Estas re gras, para mim,
não cons ti tu em fór mu las ver ba is, mas nor mas ati vas e ca te gó ri cas aos meus 
atos no go ver no. (Apla u sos.) 

5º) Não re cu sa rei exe cu ção a lei al gu ma, a pre tex to de in cons ti tu -
ci o na li da de; vis to como, a res pe i to das leis, o co nhe ci men to des se ví cio é da 
com pe tên cia ex clu si va do po der ju di ci al. Toda a lei, pelo mero fato de ser
lei, en quan to não ha vi da por nula em sen ten ça ir re vo gá vel, obri ga ine lu ta -
vel men te o Po der Exe cu ti vo. (Apla u sos.) 

6º) Não he si ta rei em res pe i tar ou re sol ver a acu mu la ção de car gos
no mes mo in di ví duo, quan do ela, na for ma das leis cri mi no sa men te re vo ga das
pelo Go ver no atu al, con sul tar o in te res se da se le ção das ca pa ci da des, e
fa vo re cer a eco no mia dos di nhe i ros do Esta do. (Apla u sos.) 

7º) Não con ce de rei a in ter ven ção de for ças fe de ra is, à re qui si ção
de ju i zes fe de ra is, se não ve ri fi ca da a re cu sa, pelo go ver no es ta du al, de apo i ar 
a sen ten ça ou o ato ju di ciá rio com as for ças do Esta do. (Apla u sos.) 

8º) Não con sen ti rei na pre te ri ção, por ne nhum mi nis tro, do pre -
ce i to cons ti tu ci o nal, tão jus to quão exe qüí vel, que os obri ga to dos ao re la tó rio
anu al dos ser vi ços das suas pas tas. (Apla u sos.) 

9º) Não as su mi rei com pro mis sos in ter na ci o na is, em ma té ri as da
com pe tên cia pri va ti va da le gis la tu ra, como as que en ten dem com a in te gri -
da de do nos so ter ri tó rio, an tes de au to ri za do pelo Con gres so Na ci o nal, ou
ma ni fes ta do ine qui vo ca men te o seu apo io. (Apla u sos.) 

10º) Não per mi ti rei que as re par ti ções da União re cu sem às par tes
do cu men tos ne ces sá ri os à sua de fe sa em ques tões so bre os seus di re i tos
con tra o go ver no. (Apo i a dos.) 

11º) Não ad mi ti rei que se in frin jam ou so fis mem con tra tos ce le -
bra dos com a ad mi nis tra ção fe de ral, ou cláu su las da na tu re za con tra tu al,
es ti pu la das em con ces sões le gis la ti vas. (Apo i a dos.) 

12º) Não em pe nha rei a ga ran tia fe de ral em em prés ti mos in ter nos 
ou ex ter nos, con tra í dos por Esta dos ou mu ni ci pa li da des. (Apla u sos.) 

13º) Não pro ve rei em fun ções da ma gis tra tu ra a ci da dãos que
ha jam exer ci do, sob o meu go ver no, car gos ou co mis sões po li ci a is. (Apo i a dos.) 

14º) Não au to ri za rei o abu so de se con fi a rem, pelo Te sou ro, a cer tos 
mi nis té ri os, e por es tes a co mis sões de sua es co lha, so mas pe cu niá ri as, cuja
apli ca ção es ca pa, des te modo, à es tri ta fis ca li za ção do Te sou ro. Cum pre
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que nes te se con cen tre sem pre todo o dis pên dio dos di nhe i ros da na ção, as -
sim como toda a ar re ca da ção das suas ren das. (Apo i a dos ge ra is.) 

15º) Não me uti li za rei das re la ções exis ten tes en tre a Fa zen da e
qua is quer es ta be le ci men tos ban cá ri os, para dis si mu lar ope ra ções fi nan ce i ras,
con ces sões ou des pe sas não au to ri za das, quer no or ça men to, quer em ou tros
atos le gis la ti vos. (Pal mas.) 

16º) Não as sen ti rei, seja na ad mi nis tra ção ci vil, seja na mi li tar, à
trans gres são dos pre ce i tos, le gis la ti vos ou re gu la men ta res, que as se gu ram
os di re i tos dos ser vi do res do Esta do, quan to à sua se le ção, pro mo ção ou
aces so, e subs ti tu i ção, exo ne ra ção, apo sen ta do ria, ou re for ma. (Apo i a dos.) 

17º) Não or de na rei, nem to le ra rei, du ran te as ele i ções, fe de ra is,
es ta du a is ou mu ni ci pa is, mo vi men tos de for ça do Exér ci to, ou da po lí cia da 
União, no ter ri tó rio onde cor ra o pro ces so ele i to ral, ou nas suas ime di a ções; 
sal vo uni ca men te nos ca sos de gra ve de sor dem, con tra a qual se bal da rem
os re cur sos po li ci a is da lo ca li da de, e for re qui si ta do o au xí lio da ad mi nis -
tra ção na ci o nal, ou se tor nar este evi den te men te im pres cin dí vel ante a
gra vi da de e ur gên cia do con fli to. (Apo i a dos ge ra is.)

18º) Não me re con ci li a rei com o es ta do de sí tio. Fu gi rei da sua
ca la mi da de como da re vo lu ção e da guer ra. Não me re sig na rei à des gra ça da
con tin gên cia do seu uso, se não no caso ine vi tá vel de uma co mo ção de cla ra da
e ir re pri mí vel por ou tro modo, como a uma des sas pro vi dên ci as lu tu o sas,
de que os go ver nos saem sem pre di mi nu í dos, en fra que ci dos e odi a dos.
(Apo i a dos ge ra is.) 

Faço pon to, Se nho res, por me não alon gar inu til men te. O exem -
plos in di ca dos so bram, para vos de fi nir o es pí ri to de mo ra li da de, le ga li da -
de e jus ti ça, a re so lu ção de cor tar abu sos, que eu es pe ro, com o au xí lio de
Deus, ca rac te ri za ria a mi nha ad mi nis tra ção. Aque le que des te re gí men ex -
ter mi nas se os abu sos, cuja in va são o tem de sa cre di ta do, ou lo gras se, ao me -
nos, en ca mi nhar se ri a men te por essa es tra da o go ver no, te ria fe i to, pra ti ca -
men te, mu i to mais pe los nos sos di re i tos, pe las nos sas li ber da des, pela tran -
qüi li da de, pela ci vi li za ção e pela hon ra na ci o nal do que o au tor das mais
aus pi ci o sas re for mas le gis la ti vas, se me a das num ter re no vi ci o so, onde as
me lho res no vi da des se em be bem logo da cor rup ção in ve te ra da. (Apla u sos.) 

E, com isto, de i xan do ain da por to car as sun tos de gra ve im por -
tân cia, que, ou, com a pres sa, me não acu di ram, ou, com o alon ga men to
ex ces si vo des te es cri to, sou cons tran gi do a ca lar, che go, en fim, à

CONCLUSÃO

Já que os es ti los me exi gi am um pro gra ma, se nho res, aí o ten des: 
Saiu re bel de às nor mas; por que não con sul tou se não as da mi nha sin ce ri da de.
Não tem o lu zir da no vi da de; por que tudo nele é ve lho como a mi nha vida,
como o ide al, que tem con su mi do a mi nha car re i ra, como a ver da de, cuja
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de fe sa a tem ab sor vi do. São as con vic ções, que te nho pre ga do, os ma les,
que te nho com ba ti do, as as pi ra ções, a que me te nho de vo ta do. Não as fui
to mar aos ba za res e aos ade los, onde se alu gam tra pos de gala, ou se es co lhem 
rou pas de fan ta sia. (Bra vos.) Abri-vos a mi nha alma, e de i xei-a ver ter as
suas es pe ran ças, os seus ane los, as suas cren ças. Trou xe-vos o meu co ra ção,
e der ra mei-o in te i ro, com a sua fé, a sua von ta de, a sua li su ra, a sua per se -
ve ran ça. E aí ten des, com o nome de pla ta for ma, al gu ma co i sa, que será
tudo, me nos ba nal, me nos in sin ce ra, me nos pos ti ça: por que é o gri to de
uma cons ciên cia, a sín te se de uma car re i ra, o eco de uma vida, o per fil de
um ho mem. (Apla u sos ge ra is.) O seu co men tá rio está nos ele men tos, que o
sus ten tam, nas for ças, para que ape la. São as for ças po pu la res, os ele men tos 
na ci o na is da opi nião. (Bra vos.) Ao pas so que o ou tro, das pro mes sas que
vos fez, traz, lado a lado, o des men ti do so le ne, na re a ção ofi ci al que o apo ia, 
com o seu si nis tro cor te jo de vi o lên ci as odi o sas: a com pra, de cons ciên ci as,
a der ri ba da ad mi nis tra ti va, a in so lên cia po li ci al, a in ti mi da ção da im pren sa, 
o em pas te la men to de jor na is, o san gue de Bar ba ce na, as ame a ças de ma zor ca,
as car ran cas do es ta do de sí tio, as bra va tas de vi tó ria da can di da tu ra ma re -
cha lí cia, seja como for, acon te ça o que acon te cer, cus te que cus tar. (Apla u sos
ge ra is, es tre pi to sos e pro lon ga dos.) 

Ain da uma pa la vra, se nho res, e me ca la rei. 
Qu e rem as pra xes da ele i ção para a ma gis tra tu ra su pre ma, en tre

nós, que o pro gra ma do can di da to à ca de i ra pre si den ci al co me ce ou ter mi ne
com a apo lo gia do can di da to à vice-pre si dên cia pelo seu com pa nhe i ro. Da
mi nha par te, para com o dr. Albu quer que Lins, o cum pri men to des te de ver, 
a que sa tis fa ço com efu são, con fes san do o meu des va ne ci men to de me ver
ao seu lado, não é uma for ma li da de con ven ci o nal, a obe diên cia a uma prag -
má ti ca oci o sa, mas a ex pres são sin ce ra, re no va da e so le ne da mi nha ad mi -
ra ção e da mi nha con fi an ça no pre cla ro bra si le i ro, (Apla u sos) cu jas al tas
qua li da des po lí ti cas tan to têm so bres sa í do no go ver no do Esta do, que tão
dig na men te ad mi nis tra. Se me per mi tis en cer rar a mi nha pla ta for ma com
um voto, que a hon re, seja o de que nun ca mais ve ja mos ces sar a pa trió ti ca
ali an ça en tre es tes dois gran des Esta dos, (Apla u sos de li ran tes) e se per pe tue,
cada vez mais afe tu o sa, esta união de S. Pa u lo com a Ba hia, ce le bra da em
de fe sa dos in te res ses mais ca ros da nos sa Pá tria co mum e aca ri ci a da hoje,
por quan tos a amam o Bra sil, como um dos me lho res pe nho res da sal va ção
da nos sa li ber da de. (Estre pi to sos apla u sos, pal mas e bra vos. O au di tó rio, todo de
pé, vi bra como um só ho mem. As se nho ras dos ca ma ro tes ace nam com os len ços,
en quan to o pal co é jun ca do de flo res e in va di do pe los es pec ta do res, que so bem a ele
das pla téi as e ca de i ras.) 

Extra í do de BARBOSA, Rui. Obras com ple tas de Rui Bar bo sa. "Excur são Ele i to ral", 1910. Rio de
Jane i ro. Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. 1967. Tomo I, vol. XXXVII. Págs. 11-19.
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147
REVOLTA DOS MARINHEIROS

147.1 – MANIFESTO DO CHEFE DA REVOLTA AO POVO E
AO PRESIDENTE HERMES DA FONSECA

Os ma ri nhe i ros do Mi nas Ge ra is, do S. Pa u lo, scout Ba hia, De o do ro e mais 
na vi os de guer ra vis tos no por to com a ban de i ra en car na da não têm
ou tro in tu i to que não seja o de ver abo li do das nos sas cor po ra ções

ar ma das o uso in fa man te da chi ba ta, que avil ta o ci da dão e aba te os ca rac te res.
A re so lu ção de iça rem no mas tro dos na vi os a ban de i ra en car na -

da e de se re vol ta rem con tra o pro ce di men to de al guns co man dan tes e ofi ci a is
só foi le va da a efe i to de po is de te rem re cla ma do por ve zes in sis ten te men te
con tra es ses maus-tra tos, con tra o ex ces so de tra ba lho a bor do e pela mais
ab so lu ta fal ta de con si de ra ção com que sem pre fo ram tra ta dos.

Do che fe da na ção, o ilus tre ma re chal Her mes da Fon se ca, cujo
go ver no os ma ri nhe i ros de se jam seja co ro a do pela paz e pelo mais inex ce dí vel
bri lho, só de se jam os re cla man tes a anis tia ge ral, a abo li ção com ple ta dos
cas ti gos cor po ra is para en gran de ci men to mo ral das nos sas clas ses ar ma das.

Os ma ri nhe i ros la men tam que este acon te ci men to se hou ves se
dado no co me ço da pre si dên cia de S. Exª o sr. ma re chal Her mes da Fon se ca, 
a quem a guar ni ção do S. Pa u lo é es pe ci al men te sim pá ti ca.

Ao povo bra si le i ro os ma ri nhe i ros pe dem que olhem a sua ca u sa 
com sim pa tia que me re cem, pois nun ca foi seu in tu i to ten tar con tra as vi das 
da po vo a ção la bo ri o sa do Rio de Ja ne i ro.

Só em úl ti ma emer gên cia, quan do ata ca dos ou de todo per di dos, 
os ma ri nhe i ros agi rão em sua de fe sa.

Espe ram, en tre tan to, que o go ver no da Re pú bli ca se re sol va a
agir com hu ma ni da de e jus ti ça.

Os ma ri nhe i ros da Arma da bra si le i ra

Extra í do de CARONE, Edgar. A Pri me i ra Re pú bli ca . Di fu são Eu ro péia do Li vro. São Pa u lo.
1973. Págs. 365-6.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.2 – CARTA DOS MARINHEIROS AO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (22 NOVEMBRO 1910)

Rio de Ja ne i ro, 22 de no vem bro de 1910. 

Ilmo e Exmo sr. pre si den te da Re pú bli ca Bra si le i ra

Cum pre-nos co mu ni car a V. Exa, como che fe da na ção bra si le i ra

Nós, ma ri nhe i ros, ci da dãos bra si le i ros e re pu bli ca nos, não po den do
mais su por tar a es cra vi dão na Ma ri nha bra si le i ra, a fal ta de
pro te ção que a pá tria nos dá; e até en tão não nos che gou; rom -

pe mos o ne gro véu que nos co bria aos olhos do pa trió ti co e en ga na do
povo. 

Achan do-se to dos os na vi os em nos so po der, ten do a seu bor do
pri si o ne i ros to dos os ofi ci a is, os qua is têm sido os ca u sa do res da Ma ri nha
bra si le i ra não ser gran di o sa, por que du ran te vin te anos de Re pú bli ca ain da
não foi bas tan te para tra tar-nos como ci da dãos far da dos em de fe sa da
pá tria, man da mos esta hon ra da men sa gem para que V. Exa faça aos ma ri -
nhe i ros bra si le i ros pos su ir mos os di re i tos sa gra dos que as leis da Re pú bli ca 
nos fa ci li ta, aca ban do com a de sor dem e nos dan do ou tros go zos que ve nham
en gran de cer a Ma ri nha bra si le i ra; bem as sim como: re ti rar os ofi ci a is in com -
pe ten tes e in dig nos de ser vir à na ção bra si le i ra. Re for mar o có di go imo ral e
ver go nho so que nos rege, a fim de que de sa pa re ça a chi ba ta, o bolo e ou tros 
cas ti gos se me lhan tes; au men tar o nos so sol do pe los úl ti mos pla nos do ilus tre
se na dor José Car los de Car va lho, edu car os ma ri nhe i ros que não têm com pe -
tên cia para ves tir a or gu lho sa far da, man dar pôr em vi gor a ta be la de ser vi ço
diá rio, que a acom pa nha.



Tem V. Exa o pra zo de 12 ho ras para man dar-nos a res pos ta sa tis -
fa tó ria, sob pena de ver a pá tria ani qui la da. 

Bor do do en cou ra ça do São Pa u lo, em 22 de no vem bro de 1910. 
Nota: Não po de rá ser in ter rom pi da a ida e vol ta do men sa ge i ro. 

Ma ri nhe i ros 

Extra í do de MOREL, Edmar. A re vol ta da chi ba ta. Edi to ra Le tras e Artes. Gu a na ba ra. 1963.
Se gun da Edi ção. Págs. 54-55.
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147.3 – MANIFESTO DA GUARNIÇÃO DO
ENCOURAÇADO SÃO PAULO À MARINHA BRASILEIRA

À MARINHA BRASILEIRA

Temos a hon ra de, com me nos sa cri fí ci os, im plo rar de S. Exa li ber dade, 
pois nada mais nos afli ge do que pas sar pe las de cep ções que con ti -
nu a da men te te mos sido alvo e aca bar por com ple to es sas in fâ mi as

a que nin guém nos dá di re i to te mos a tris te za de es co lher mos es tes ter mos
tão de sas tro sos em nos so pro ce di men to. 

Não so mos cri mi no sos mas a ma ne i ra com que so mos tra ta dos
nos obri ga a este mau pro ce di men to. 

Por isso, pe di mos a V. Exa abo lir o cas ti go da chi ba ta e, aos de ma is
bár ba ros cas ti gos, o di re i to da nos sa li ber da de, a fim de que a Ma ri nha
bra si le i ra seja uma Arma da de ci da dãos, e não uma fa zen da de es cra vos
que só tem dos seus se nho res o di re i to de se rem chi co te a dos. 

A Ma ri nha bra si le i ra de há tem pos já an dá va mos pre ve ni dos
para de mons trar que na Ma ri nha atu al não era pre ci so a chi ba ta e nem os
cas ti gos vi o len tos de que te mos sido ví ti mas, para ser mos bons ma ri nhe i ros, e
para isto da mos pro va de que bas ta V. Exa dar um gol pe de vis ta atrás das
con tí nu as re cla ma ções que sem pre ti ve mos fe i to, im plo ran do aos nos sos
co man dan tes, ao nos so Mi nis té rio e en fim até às re da ções dos jor na is.
Che ga mos a ro gar-vos que aca bas sem com es ses cas ti gos bár ba ros, es sas
vi o lên ci as e en fim to das es sas in fâ mi as que só fa zem man char e des gas tar o 
bom an da men to e união da Ma ri nha bra si le i ra. 

Che ga mos até ao úl ti mo ex tre mo que a pa ciên cia nos le vou e,
por isso, con ven ci dos de que não éra mos aten di dos, fo mos obri ga dos a
man dar uma cir cu lar a to dos os na vi os da nos sa es qua dra, de cla ran do a
todos que a Ma ri nha bra si le i ra ca re cia de união e le al da de, a fim de, com
pou co de he ro ís mo achar mos de co mum acor do ob ter a nos sa li ber da de e o
nos so di re i to de re ti rar esta di nas tia, sen do que se pos sí vel fos se re sis tía mos 
até per der a úl ti ma gota de san gue, mas con quis tá va mos o nos so bom senso.
Esta cir cu lar, dis tri bu í da há dias na nos sa es qua dra, ti nha por si nal que o



pri me i ro na vio que o co man dan te ou ofi ci al qual quer usas se de bár ba ros
cas ti gos se fi zes se re vol to so e con tas se com to das as al mas re u ni das em
uma só cor po. E por isto foi esta a ca u sa do fato que nos le vou a este pro ce -
di men to logo que sou be mos que a bor do do Mi nas Ge ra is na no i te de 22 do
cor ren te era cas ti ga do bar ba ra men te na que le na vio um dos nos sos com pa -
nhe i ros. Tra mou-se a re vo lu ção, e por isso so mos obri ga dos a di zer a V. Exa 
que a Ma ri nha bra si le i ra acha-se re sol vi da a ace i tar a paz pela se guin te
ma ne i ra: 

Que o sr. pre si den te ve nha em pes soa com uma co mis são de se na -
do res e de pu ta dos a fim de que S. Exa com esta co mis são la vre o ter mo da
paz pela se guin te ma ne i ra: por de cre to do sr. pre si den te da Re pú bli ca fi cam 
abo li dos os cas ti gos cor po ra is na Ma ri nha bra si le i ra, como tam bém não tem 
di re i to de ofi ci a is e in fe ri o res mal tra ta rem pra ças ne nhu ma com pa la vras
agra van tes, como por de cre to do pre si den te fi cam per do a dos to dos os ma -
ri nhe i ros que fi ze ram a re vol ta. 

Con fi an te na pes soa de V. Exa, a Ma ri nha bra si le i ra faz-se hu mil de
aos vos sos pés, mas não se des cu i dan do, des ta data em di an te, de an dar mos
pre ve ni dos para uma ou tra oca sião quan do for mos vi o la dos nos nos sos
di re i tos, bem como pe di mos que nes ses di re i tos o ma ri nhe i ro te nha por fim 
de pro ce der com a me lhor for ma de cor re ção. 

Ou tros sim, a Ma ri nha pede a ga ran tia de to dos os re vol to sos e
que ne nhum cas ti go so fra mos de po is de nos sa en tre ga. 

Em nome da Ma ri nha bra si le i ra, so mos de Sua Exa hu mil des
su bor di na dos. 

Sa ú de e fra ter ni da de. 

Extra í do de CARVALHO, José Car los. O li vro da mi nha vida. Págs. 378-382.
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147.4 – DISCURSO DE CARLOS DE CARVALHO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS (23 NOVEMBRO 1910)

OSR. JOSÉ CARLOS – (Mo vi men to de aten ção.) sr. pre si den te, V. Exa
deve com pre en der a si tu a ção an gus ti o sa que me traz nes te mo men to 
à pre sen ça de V. Exa; a Câ ma ra e o país po dem sen tir, com tan ta

sin ce ri da de como eu ago ra sin to, es tes de sa gra dá ve is e de sas tro sos acon te ci -
men tos, que tan to com pro me tem a Re pú bli ca e a mi nha que ri da cor po ra ção 
– a Arma da Na ci o nal. (Apo i a dos. Mu i to bem!) 

Hoje, sr. pre si den te, às 9 ho ras da ma nhã, fui pro cu ra do em mi nha
casa pelo ilus tre dr. Ro dol fo de Mi ran da, que ia da par te do meu che fe e
es tre me ci do ami go, o sr. ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do, di zer-me o que ha via
che ga do ao seu co nhe ci men to acer ca do gra vís si mo fato, que a Câ ma ra
tam bém sabe ago ra, por in for ma ções da im pren sa. 

O sr. ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do era de opi nião que eu fos se a
bor do dos cou ra ça dos Mi nas Ge ra is e S. Pa u lo e de ma is na vi os que es tão
re vol ta dos, para sa ber o que ha via de real e o que era ne ces sá rio fa zer-se
para sair-se de tão ines pe ra da e afli ti va si tu a ção. 

De cla rei ime di a ta men te que es ta va pron to para cum prir as ordens
do meu che fe e ami go, tan to mais hon ro so para mim, esse de ver, que impor -
ta va em ser vir tam bém à mi nha clas se, à Re pú bli ca e ao ma re chal Her mes,
que ago ra ini ci a va as res pon sa bi li da des de seu go ver no. (Mu i to bem!) 

Far dei-me, sr. pre si den te, e di ri gi-me em se gui da para o Arse nal
de Ma ri nha, na com pa nhia do dr. Ro dol fo de Mi ran da. 

Aí vi, na sala da or dem, o ca dá ver do va lo ro so co man dan te do
Mi nas Ge ra is, sa cri fi ca do a gol pes de ma cha di nha quan do pro cu ra va con ter
a ma ru ja da amo ti na da. Flan que an do o ilus tre mor to, es ta vam ou tros cor pos 
de ofi ci a is ca í dos na luta pelo cum pri men to do de ver, e al guns ca dá ve res
de ma ri nhe i ros que ha vi am sido fiéis aos seus su pe ri o res. 

Di zer a V. Exa e à Câ ma ra como en con trei o Arse nal de Ma ri nha
se ria des cre ver um qua dro feio, de que o mo men to não acon se lha que nos
ocu pe mos, tra tan do de co i sas que nos po dem en tris te cer ain da mais do que



a re vol ta dos ma ri nhe i ros, que já tan to nos afli ge e com pro me te a ad mi nis -
tra ção da Ma ri nha. (Mu i to bem!) 

Di fi cil men te en con trei, sr. pre si den te, uma lan cha de cen te para
me con du zir a bor do do cou ra ça do Mi nas Ge ra is, e, quan do pedi uma ban de i ra 
bran ca, de ram-me um len çol que aca ba va de ser vir a um dos ma ri nhe i ros
mor tos, en tão re co lhi dos à casa da or dem do Arse nal. 

Arvo rei esse len çol na proa da lan cha e se gui para bor do do Minas
Ge ra is. 

Em vi a gem, en con trei uma em bar ca ção mer can te que vi nha daque le 
cou ra ça do, tra zen do um emis sá rio. Fiz atra car a lan cha, e do emis sá rio recebi 
um ofí cio, des ti na do ao sr. pre si den te da Re pú bli ca. Gu ar dei esse ofí cio
para ser por mim en tre gue a S. Exa e di ri gi-me en tão para bor do do S. Paulo,
que me cha ma va à fala. 

Logo que fui re co nhe ci do, a sua guar ni ção for mou, per mi tin do a
mi nha en tra da. Uma vez a bor do e re ce bi do com to das as hon ras, per gun tei 
quem se res pon sa bi li za va por aque les atos. 

Res pon de ram-me: “To dos”. E um de les acres cen tou: “Na vi os
po de ro sos como es tes não po dem ser tra ta dos, nem con ser va dos, por meia
dú zia de ma ri nhe i ros que es tão a bor do; o tra ba lho é re do bra do, a ali men ta ção 
é pés si ma e mal fe i ta e os cas ti gos au men tam des gra ça da men te. Esta mos
em um ver da de i ro mo men to de de ses pe ro: sem co mi da, mu i to tra ba lho e as 
nos sas car nes ras ga das pe los cas ti gos cor po ra is, que che gam à cru el da de.
Não nos in co mo da mos com o au men to de nos sos ven ci men tos, por que um
ma ri nhe i ro na ci o nal nun ca tro cou por di nhe i ro o cum pri men to de seu de ver e
os seus ser vi ços à pá tria”. 

Nes sa oca sião, do Mi nas Ge ra is per gun ta ram pelo te lé gra fo quem
es ta va a bor do do S. Pa u lo. Res pon de ram que era o co man dan te José Car los.
Pe di ram que que ri am me ver. Des pe di-me da guar ni ção do S. Pa u lo, re ce ben -
do dela to das as con ti nên ci as e se gu ran ças de que se ri am fiéis ao go ver no do
ma re chal Her mes. A bor do do Mi nas Ge ra is fui re ce bi do com to das as hon ras. 

Aí en con trei a sua guar ni ção mu i to exal ta da e re sol vi da à re sis -
tên cia, caso não fos sem aten di das as suas re cla ma ções. 

E para que eu me cer ti fi cas se da jus ti ça da re cla ma ção, pe di ram-me 
para pas sar mos tra ao na vio, a fim de ter cer te za de que tudo es ta va em
or dem. “Nada que re mos”, dis se ram-me os ma ri nhe i ros, “se não que nos ali -
vi em dos cas ti gos cor po ra is, que são bár ba ros, que nos dêem me i os para
tra ba lhar, com pa tí ve is com as nos sas for ças. 

V. Sa pode per cor rer o na vio, para ver como ele está todo em or -
dem, e até o nos so es crú pu lo, sr. co man dan te, che gou a este pon to: ali es tão 
guar dan do o co fre de bor do qua tro pra ças, com ar mas em ba la das; para nós, 
aqui lo é sa gra do. Só que re mos que o sr. pre si den te da Re pú bli ca nos dê
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li ber da de, abo lin do os cas ti gos bár ba ros que so fre mos dan do-nos ali men ta ção
re gu lar e fol ga, no ser vi ço”. “V. Sa. vai ver se nós te mos ou não ra zão”. 

Man da ram vir à mi nha pre sen ça, sr. pre si den te, uma pra ça que
ti nha sido cas ti ga da an te on tem. Exa mi nei essa pra ça e trou xe-a co mi go para 
ter ra para ser re co lhi da ao Hos pi tal da Ma ri nha. Sr. pre si den te; as cos tas des se
ma ri nhe i ro as se me lham-se a uma ta i nha la nha da para ser sal ga da. (Oh! Oh!) 

Per gun tei se ha via fe ri dos ou mor tos a bor do. Res pon de ram que
ha via um ofi ci al ago ni zan do, um se gun do-te nen te, cujo nome não me sou -
be ram in for mar. 

Per gun tei-lhe ain da o que que ri am, e me res pon de ram: “O mes mo
que pede a guar ni ção do S. Pa u lo; e, no ofí cio que man da mos pelo nos so
emis sá rio ao sr. pre si den te da Re pú bli ca, pe di mos o per dão pela fal ta que
pra ti ca mos le va dos pela alu ci na ção a que che ga mos pe los cas ti gos bár ba ros 
que re ce be mos, to dos os dias, e a po si ção de ses pe ra da em que nos co lo ca ram.
Fi ze mos tudo isto por que bas ta de so frer e não sa be mos ain da o que fa re mos.
Em todo caso, pe di mos o per dão e sen ti mos que es tá va mos am pa ra dos na
nos sa des gra ça quan do nos anun ci a ram a vin da de V. Sa para ser in ter me -
diá rio do nos so pe di do de per dão. V. Sa, pe di mos to dos, seja o nos so ben fe i tor 
e nos li vre da des gra ça em que ca í mos e que não foi por nos sa cul pa; peça
ao sr. ma re chal Her mes que nos per doe”. 

Re ti rei-me de bor do do Mi nas Ge ra is, tra zen do ao sr. pre si den te
da Re pú bli ca es tas in for ma ções e fa zen do-lhe en tre ga do ofí cio que a ele era 
di ri gi do pela guar ni ção da que le cou ra ça do. 

Sal tei no Arse nal de Ma ri nha, e ao ofi ci al de ser vi ço en tre guei a
pra ça que ha via sido cas ti ga da a bor do e pre ci sa va ser re co lhi da ao hospi tal.
Em se gui da, fui para o Pa lá cio, onde en con trei os sr. pre si den te da Re pú blica
com seus mi nis tros, a quem dei con tas da in cum bên cia que me le va ra a bordo
dos cou ra ça dos Mi nas Ge ra is e S. Pa u lo. 

Des ta sim ples ex po si ção, V. Exa, sr. pre si den te, e a Câ ma ra bem
po dem com pre en der a gra vi da de e me dir de vi da men te as res pon sa bi li da des
que pe sa rão so bre o Con gres so Na ci o nal por qual quer ato que te nha de
pra ti car, le va do pe las exi gên ci as do mo men to. 

A gen te que está a bor do é ca paz de tudo, quan do os che fes e
ma ri nhe i ros são in di ví du os alu ci na dos pela des gra ça em que ca í ram. 

Acre di to que o go ver no vai agir como lhe im põem o de ver, a
dig ni da de e o res pe i to que to dos nós de ve mos à Re pú bli ca, ain da que te nha mos
de la men tar per das enor mes e re gis trar sa cri fí ci os sem con ta. 

Não sei o que aque la gen te vai fa zer; mas, pelo que pude de pre en der 
da exal ta ção dos âni mos e pla nos dos che fes, a si tu a ção é gra vís si ma. 

O Sr. Pe dro Mo a cir – V. Exa Viu Ofi ci a is A Bor do? 
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O SR. JOSÉ CARLOS – Ne nhum; não há um só ofi ci al a bor do.
Os que lá fi ca ram fo ram tru ci da dos; seus cor pos es tão de po si ta dos em
câ ma ra ar den te, no Arse nal de Ma ri nha, e ou tros es tão ex tra vi a dos. 

O Sr. Alcin do Gu a na ba ra – Como se mo ve ram os na vi os?
O SR. JOSÉ CARLOS – Estão se mo ven do com pre ci são nas

mano bras; há ma qui nis tas a bor do; os na vi os não es tão aban do na dos, es tão
pron tos para en trar em ação, ao pri me i ro si nal que par tir do na vio-chefe,
Mi nas Ge ra is. Para eu atra car ao Mi nas Ge ra is, e ao S. Pa u lo, que já es ta vam
em mo vi men to, foi pre ci so que pa ras sem as má qui nas. A ar ti lha ria está
toda fun ci o nan do bem. 

O Sr. Tor qua to Mo re i ra – Qu an tos são os na vi os re vol ta dos?
O SR. JOSÉ CARLOS – São to dos. 
O Sr. Tor qua to Mo re i ra – Inclu si ve os tor pe de i ros? 
O SR. JOSÉ CARLOS – To dos os na vi os; os tor pe de i ros es tão de

fora. Os dois na vi os gran des, se gun do fui in for ma do, vão se fa zer ao mar,
vão para fora da bar ra, es pe rar os acon te ci men tos. Eu não pos so ir além do
que te nho dito à Câ ma ra e já dis se ao go ver no. Não me cabe dar pla nos de
com ba te, nem con se lhos, por que esta não foi a co mis são que me con fi a ram,
e não es tou au to ri za do para tan to. (Há vá ri os apar tes.) 

O go ver no to ma rá as pro vi dên ci as que o caso pede e o que seu
pa tri o tis mo e sa ber acon se lha rem. Não te nho por cos tu me ofe re cer-me e
mu i to me nos pe dir co mis sões de con fi an ça. Qu an do sou cha ma do para
de sem pe nhar al gu ma co mis são, se jul go ca paz de a cum prir, re ce bo essa
dis tin ção com des va ne ci men to; se vejo, po rém, que a co mis são está aci ma
das mi nhas for ças e ca pa ci da de, de cli no da hon ra, com sin ce ro re co nhe ci -
men to. Este é um dos ca sos; não me ofe re ci para ir a bor do dos cou ra ça dos
re vol ta dos; o meu che fe po lí ti co, sr. ge ne ral Pi nhe i ro Ma cha do, en ten deu
que eu de via ir a bor do; fui e aqui es tou, di zen do à Câ ma ra o re sul ta do des sa
hon ro sa co mis são. 

Qu an do o go ver no pre ci sar de mim, ele de sig na rá o pos to que
devo ocu par; nun ca es qui vei-me a to mar a po si ção que o meu pa tri o tis mo,
o meu de sin te res se pes so al e as ne ces si da des da Re pú bli ca re cla mam. (Apo i a dos. 
Mu i to bem!) 

Trago ape nas es tas in for ma ções à Câ ma ra; o mais, o go ver no
comu ni ca rá pe los pro ces sos re gu la res. (Apo i a dos.) 

Assim, não me com pe te se não ser por ta dor des tes es cla re ci men tos,
para que a Câ ma ra fi que sa be do ra da si tu a ção exa ta e pe no sa em que nos
acha mos. 

Te nho con clu í do. (Mu i to bem! Mu i to bem! O ora dor é mu i to abra ça do
e vi va men te cum pri men ta do.)

Extra í do de CARVALHO, José Car los. O li vro da mi nha vida. Págs. 351-359.
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148
AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA 

ITABIRA IRON ORE COMPANY –
DECRETO Nº 8.787 (16 JUNHO 1911) 

Opre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, aten den do
ao que re que reu a Ita bi ra Iron Ore Com pany, Li mi ted, so ci e da de
anô ni ma, com sede na Ingla ter ra, de vi da men te re pre sen ta da,

de cre ta: 
Arti go úni co.  É con ce di da au to ri za ção à Ita bi ra Iron Ore Com pany,

Li mi ted, para fun ci o nar na Re pú bli ca com os es ta tu tos que apre sen tou,
me di an te as cláu su las que este acom pa nham, as si na das pelo mi nis tro de
Esta do da Agri cul tu ra, Indús tria e Co mér cio, fi can do a mes ma com pa nhia
obri ga da a cum prir as for ma li da des exi gi das pela le gis la ção em vi gor. 

Rio de Ja ne i ro, 16 de ju nho de 1911; 90o da Inde pen dên cia e
23º da Re pú bli ca. – Her mes R. da Fon se ca – Pe dro de To le do. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1911. Vo lu me I. Págs.
1111 a 1152.
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149
ACORDO POLÍTICO DOS “CORONÉIS” – 

ATA DA REUNIÃO NO JUAZEIRO DO PADRE CÍCERO
(24 OUTUBRO 1911) 

ATA DA SESSÃO POLÍTICA REALIZADA

EM JUAZEIRO DO NORTE, NO CEARÁ

Aos qua tro dias do mês de ou tu bro do ano de mil no ve cen tos e
onze, nes ta vila de Ju a ze i ro do Pa dre Cí ce ro, mu ni cí pio do mesmo
nome, Esta do do Ce a rá, no paço da Câ ma ra Mu ni ci pal, com pa re -

ce ram à uma hora da tar de os se guin tes che fes po lí ti cos: co ro nel Antô nio
Jo a quim de San ta na, che fe do mu ni cí pio de Mis são Ve lha; co ro nel Antô nio
Luís Alves Pe que no, che fe do mu ni cí pio do Cra to; Re ve ren do Pa dre Cí ce ro
Ro mão Ba tis ta, che fe do mu ni cí pio do Ju a ze i ro; co ro nel Pe dro Sil vi no de
Alen car, che fe do mu ni cí pio de Ara ri pe; co ro nel Ro mão Pe re i ra Fil gue i ra
Sam pa io, che fe do mu ni cí pio de Jar dim; co ro nel Ro que Pe re i ra de Alen car,
che fe do mu ni cí pio de San ta na do Ca ri ri; co ro nel Antô nio Men des Be zer ra,
che fe do mu ni cí pio de Assa ré; co ro nel Antô nio Cor re ia Lima, che fe do
muni cí pio de Vár zea Ale gre; co ro nel Ra i mun do Ben to de Sou sa Ba le co,
che fe do mu ni cí pio de Cam pos Sa les; re ve ren do pa dre Au gus to Bar bo sa de
Me ne ses, che fe do mu ni cí pio de São Pe dro de Ca ri ri; co ro nel Cân di do Ribeiro
Cam pos, che fe do mu ni cí pio de Au ro ra; co ro nel Do min gos Le i te Fur ta do,
chefe do mu ni cí pio de Mi la gres, re pre sen ta do pe los ilus tres ci da dãos, coronel
Ma nu el Fur ta do de Fi gue i re do e ma jor José Iná cio de Sou sa; co ro nel Ra i -
mun do Car do so dos San tos, che fe do mu ni cí pio de Por te i ras, re pre sen ta do
pelo re ve ren do pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta; co ro nel Gus ta vo Au gus to de
Lima, che fe do mu ni cí pio de La vras, re pre sen ta do por seu fi lho, João Augus to
de Lima; co ro nel João Ra i mun do de Ma ce do, che fe do mu ni cí pio de Bar balha,



re pre sen ta do por seu fi lho, ma jor José Ra i mun do de Ma ce do, e pelo juiz de
dire i to da que la co mar ca, dr. Arnul fo Lins e Sil va; co ro nel Jo a quim Fer nandes
de Oli ve i ra, che fe do mu ni cí pio de Qu i xa dá, re pre sen ta do pelo ilus tre cidadão 
ma jor José Alves Pi men tel; e o co ro nel Ma nu el Iná cio de Lu ce na, che fe do
mu ni cí pio de Bre jo dos San tos, re pre sen ta do pelo co ro nel Jo a quim de
Santa na. A con vi te des te, que, as su min do a pre si dên cia da mag na ses são,
logo de i xou, ocu pou-a o re ve ren do pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta, para em
seu nome de cla rar o mo ti vo que aqui os re u nia. Ocu pa da a pre si dên cia pelo 
re ve ren do pa dre Cí ce ro, fora cha ma do o ma jor Pe dro da Cos ta No gue i ra,
ta be lião e es cri vão da ci da de de Mi la gres, que tam bém se acha va pre sen te.
De cla rou o pre si den te que, ace i tan do a hon ro sa in cum bên cia con fi a da pelo
seu pre za do e pres ti gi o so ami go co ro nel Antô nio Jo a quim de San ta na, che fe 
de Mis são Ve lha, e tra du zin do os sen ti men tos al ta men te pa trió ti cos do
egré gio che fe po lí ti co, Exce len tís si mo Se nhor dou tor Antô nio Pin to No gueira
Aci o li, que sen tia d’alma as dis cór di as exis ten tes en tre al guns che fes po lí ticos
des ta zona, pro pu nha que, para de sa pa re cer por com ple to esta hos ti li da de
pes so al, se es ta be le ces se de fi ni ti va men te uma so li da ri e da de po lí ti ca en tre
to dos, a bem da or ga ni za ção do par ti do, os ad ver sá ri os se re con ci li as sem e
ao mes mo tem po la vras sem to dos um pac to de har mo nia po lí ti ca. Dis se
mais que, para que fi cas se gra va do este gran de fe i to na cons ciên cia de todos e
de cada um de per si, apre sen ta va e sub me tia à dis cus são e apro va ção sub -
se qüen te os se guin tes ar ti gos de fé po lí ti ca: 

Art. 1º  Ne nhum che fe pro te ge rá cri mi no sos do seu mu ni cí pio
nem dará apo io nem gua ri da aos dos mu ni cí pi os vi zi nhos, de ven do pelo
con trá rio aju dar a cap tu ra des tes, de acor do com a mo ral e o di re i to. 

Art. 2º  Ne nhum che fe pro cu ra rá de por ou tro che fe, seja qual for
a hi pó te se. 

Art. 3º  Ha ven do em qual quer dos mu ni cí pi os re a ções, ou, mes mo,
ten ta ti vas con tra o che fe ofi ci al men te re co nhe ci do com o fim de depô-lo, ou 
de des pres ti giá-lo, ne nhum dos che fes dos ou tros mu ni cí pi os in ter vi rá nem
con sen ti rá que os seus mu ni cí pi os in ter ve nham aju dan do di re ta ou in di re -
ta men te os au to res da re a ção. 

Art. 4º  Em ca sos tais só po de rá in ter vir por or dem do go ver no
para man ter o che fe e nun ca para de por. 

Art. 5º  Toda e qual quer con tra ri e da de ou de sin te li gên cia en tre
os che fes pre sen tes será re sol vi da ami ga vel men te por um acor do, mas nun ca
por um acor do de tal or dem, cujo re sul ta do seja a de po si ção, a per da de
au to ri da de ou de au to no mia de um de les. 

Art. 6º  E nes sa hi pó te se, quan do não pu de rem re sol ver pelo fato 
de igual da de de vo tos de duas opi niões, ou vir-se-á o go ver no, cuja or dem e 
de ci são será res pe i ta da e es tri ta men te obe de ci da. 
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Art. 7º  Cada che fe, a bem da or dem e da mo ral po lí ti ca, ter mi na rá
por com ple to a pro te ção a can ga ce i ros, não po den do pro te gê-los e nem
con sen tir que os seus mu ní ci pes, seja sob que pre tex to for, os pro te jam
dan do-lhes gua ri da e apo io. 

Art. 8º  Man te rão to dos os che fes aqui pre sen tes in que bran tá vel
so li da ri e da de não só pes so al como po lí ti ca, de modo que haja har mo nia de
vis tas en tre to dos, sen do em qual quer emer gên cia “um por to dos e to dos
por um”, sal vo em caso de des vio da dis ci pli na par ti dá ria, quan do al gum
dos che fes en ten da de co lo car-se con tra a opi nião e or dem do che fe do
par ti do, o Exce len tís si mo dou tor Antô nio Pin to No gue i ra Aci o li. Nes sa úl ti ma
hi pó te se, cum pre ou vi rem e cum pri rem as or dens do go ver no e se cun da -
rem-no nos seus es for ços para man ter in tac ta a dis ci pli na par ti dá ria. 

Art. 9º  Man te rão to dos os che fes in con di ci o nal so li da ri e da de
com o Exce len tís si mo dou tor Antô nio Pin to No gue i ra Aci o li, nos so hon ra do
che fe, e como po lí ti cos dis ci pli na dos obe de ce rão in con di ci o nal men te suas
or dens e de ter mi na ções. 

Sub me ti dos a vo tos, fo ram to dos os re fe ri dos ar ti gos apro va dos,
pro pon do una ni me men te to dos que fi cas sem logo em vi gor des de essa oca sião.

De po is de apro va dos, o pa dre Cí ce ro le van tan do-se de cla rou
que, sen do de alto al can ce o pac to es ta be le ci do, pro pu nha que fos se la vra do 
no Li vro de Atas des ta mu ni ci pa li da de todo o ocor ri do, para por to dos os
che fes ser as si na do, e que se ex tra ís se uma có pia da re fe ri da ata para ser
re gis tra da nos li vros das mu ni ci pa li da des vi zi nhas, bem como para ser
re me ti da ao dou tor pre si den te do Esta do, que de ve rá fi car ci en te de to das
as re so lu ções to ma das, o que foi fe i to por apro va ção de to dos e por to dos
as si na do. 

Eu, Pe dro da Cos ta No gue i ra, se cre tá rio, a es cre vi. 
Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta – Antô nio Luís Alves Pe que no – Antô nio

Jo a quim de San ta na – Pe dro Sil vi no de Alen car – Ro mão Pe re i ra Fil gue i ra Sam pa io 
– Ro que Pe re i ra de Alen car – Antô nio Men des Be zer ra – Antô nio Cor re ia Lima –
Ra i mun do Ben to de Sou sa Ba le co – pa dre Au gus to Bar bo sa de Me ne ses – Cân di do
de Ri be i ro Cam pos – Ma nu el Fur ta do de Fi gue i re do – José Iná cio de Sou sa – João
Au gus to de Lima – Arnul fo Lins e Sil va – José Ra i mun do de Ma ce do – José Alves
Pi men tel 

Extra í do de  PINHEIRO, Iri neu. O Ju a ze i ro do Pe. Cí ce ro e a Re vo lu ção de 1914. Págs. 175-80.
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150
BOMBARDEIO DA BAHIA

150.1 – CARTA DE PROTESTO DO MINISTRO DA
MARINHA RESIGNATÁRIO, JOAQUIM

MARQUES BATISTA LEÃO, AO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, HERMES DA FONSECA (11 JANEIRO 1912) 

Sr. pre si den te da Re pú bli ca:

No mo men to de de i xar o car go de mi nis tro da Ma ri nha, sin to-me
for ça do a sig ni fi car, de modo po si ti vo, as ca u sas que me cons tran -
gem a essa re so lu ção. 
O bom bar de io da ca pi tal do Esta do da Ba hia, pe las for ta le zas

guar ne ci das por for ças fe de ra is, é uma ini qüi da de que aten ta me nos con tra
a Cons ti tu i ção bra si le i ra do que con tra a ci vi li za ção e a dig ni da de hu ma na.
Ele cons ti tu i rá uma nó doa in de lé vel em nos sa His tó ria, um opró brio para
os seus res pon sá ve is, a per cus são de uma cri se, cuja gra vi da de nin guém
po de ria pre ci sar, mas acre di to será fu nes ta aos que a pro vo ca ram. 

O bom bar de io da ca pi tal da Ba hia tal vez seja jul ga do um ato
cons ti tu ci o nal de fen sá vel. O se na dor es ta du al Arlin do Le o ne e ou tros
com pa nhe i ros ob ti ve ram um man da do de ha be as cor pus do juiz fe de ral, e
este ma gis tra do, de acor do com o dis pos to no art. 6º, no 4, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, re qui si tou for ça para a sua exe cu ção. 

Não há dú vi da que o aca ta men to às de ci sões do Po der Ju di ciá rio 
é um dos prin ci pa is fun da men tos do nos so sis te ma cons ti tu ci o nal. 

Mas, se al gu ma vez, sr. pre si den te da Re pú bli ca, eu fos se ca paz
de vos acon se lhar de so be diên cia os ten si va a um ares to do Po der Ju di ciá rio,
cer ta men te se ria quan do um juiz qui ses se bom bar de ar uma ci da de co mer ci al
de um país li vre, para exe cu tar um ha be as cor pus. 

Co lo ca do em um pos to em que vos devo a ver da de, ou sa rei
dizê-la hoje como até hoje a te nho sem pre dito. 



É uma obri ga ção que me im põe a mi nha cons ciên cia, de acor do
com o meu pas sa do e em con si de ra ção aos meus con ci da dãos e a vós mes mo. 

É uma obri ga ção a que não me fur tei, nos mais di fí ce is mo men tos
por que tem pas sa do o vos so go ver no, e a que não me pos so es qui var na
des gra ça da con jun tu ra em que hoje nos ve mos. 

Logo no iní cio do vos so go ver no, nos úl ti mos dias de de zem bro
de 1910, em uma re u nião do Mi nis té rio, ma ni fes tei-me con tra a in ter ven ção
fe de ral no Esta do do Rio de Ja ne i ro, acres cen tan do que, se a União fos se
for ça da a essa ex tre mi da de, sua ação de ve ria li mi tar-se a co lo car no po der o 
pre si den te do Tri bu nal da Re la ção, pri me i ro subs ti tu to le gal do pre si den te,
na for ma da Cons ti tu i ção do es ta do, e so bre cuja le gi ti mi da de não ha via
con tes ta ção. Ain da obe de cen do ao mes mo pen sa men to, em ou tras oca siões
in sis ti con vos co pelo res pe i to à au to no mia dos es ta dos, ob je tan do as gran des
con se qüên ci as que re sul ta ri am de uma con du ta aten ta tó ria às ba ses do nos so
sis te ma fe de ra ti vo. 

Jul ga va-me tran qüi lo já a esse res pe i to, pois que re pe ti das ve zes
me as se ve ras tes não in ter vir des nos es ta dos, e, quan do on tem re ce bi a re qui -
si ção de for ça para exe cu ção do man da do de ha be as cor pus do Ju í zo Fe de ral
da se ção da Ba hia, não po de ria pen sar que, al gu mas ho ras de po is, um te le -
gra ma do ca pi tão do por to da que le es ta do no ti ci ar-me-ia um bom bar de io
da ca pi tal, exe cu ta do por for ta le zas fe de ra is. 

Não pos so ser co ni ven te no ato que aca ba de ser pra ti ca do, su je i -
tan do-me a or de nar a par ti da de for ças de na va is para o por to da Ba hia,
por que re co nhe ço a ini qüi da de que se pre ten de co brir a vos sos olhos sob
um pre tex to de le ga li da de. 

Foi por isso que na ma nhã de hoje vos de cla rei que, con quan to o
cru za dor Ti ra den tes es ti ves se pron to para par tir à pri me i ra or dem vos sa, e o 
scout Ba hia o pu des se fa zer com pou ca de mo ra, essa or dem só se ria trans mi -
ti da pelo meu su ces sor na pas ta da Ma ri nha. Vos so ami go, vos so com pa -
nhe i ro em mo men tos bem di fí ce is, las ti mo ver-vos em uma con jun tu ra com
a qual mi nha cons ciên cia não me per mi te tran si gir. 

Re sig nan do o car go em que fui co lo ca do por vos sa con fi an ça, re i te -
ran do-vos pe di do de re for ma que vos apre sen tei, as se gu ro-vos que o faço con -
ser van do a mais gra ta re cor da ção das gen ti le zas e dis tin ções que de vós re ce bi.

Te nho a hon ra de re i te rar-vos os pro tes tos de pro fun do res pe i to
com que sou vos so ami go mu i to gra do. 

Rio de Ja ne i ro, 11 de ja ne i ro de 1912. 

Jo a quim Mar ques Ba tis ta Leão 

Extra í do de SÁ, José de. O bom bar de io da Ba hia e seus efe i tos.  Págs. 367-369.
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150.2 – PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM PROL DO
GOVERNADOR DA BAHIA E OUTROS (13 JANEIRO 1912) 

Exmos srs. pre si den te e mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Rui Bar bo sa e Me tó dio Co e lho, aba i xo as si na dos, vêm so li ci tar do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a con ces são de ha be as cor pus em fa vor
dos se guin tes ci da dãos: 

1º) Em fa vor do dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na, go ver na dor, em
exer cí cio, do Esta do da Ba hia, em cuja ca pi tal, bom bar de a da no dia 10 como 
pra ça for te ini mi ga e mi li tar men te ocu pa da ago ra por for ças da União en vi a -
das pelo sr. pre si den te da Re pú bli ca, so fre o re fe ri do go ver na dor vi o len to
cons tran gi men to, con sis ten te não só no obs tá cu lo pos to ao de sem pe nho das 
fun ções do seu car go pelo Ge ne ral So te ro de Me ne ses que se apo de rou da
ci da de e em pos sou no go ver no do es ta do um ou tro ci da dão (vide os des pa -
chos dos jor na is ane xos), como ain da na im pos si bi li da de em que está de pro -
tes tar con tra isto, por quan to (vide as re cla ma ções de to dos os jor na is) o
sr. mi nis tro da Vi a ção, com o apo io do sr. Pre si den te da Re pú bli ca, sub me te a 
uma cen su ra ar bi trá ria e aten ta tó ria das ga ran ti as cons ti tu ci o na is, dos pre ce i tos
do Có di go Pe nal e do res pe i to de vi do à na ção, to dos os des pa chos te le grá fi cos
ori un dos da ci da de de S. Sal va dor; 

2º) Em fa vor do sr. cô ne go Ma nu el Leôn cio Gal rão, que, como
pre si den te do Se na do da Ba hia é o pri me i ro subs ti tu to do go ver na dor do
es ta do, e, não ha ven do as su mi do o exer cí cio des te car go, logo após a re nún cia
do Dr. Ara ú jo Pi nho, por mo ti vo de pas sa ge i ro im pe di men to, está ago ra
ini bi do de as su mir o exer cí cio as sim que ces sar aque le im pe di men to, por
for ça da ocu pa ção guer re i ra pra ti ca da, con tra todo o di re i to, pelo ge ne ral
So te ro de Me ne ses, como agen te do Go ver no Fe de ral, e por for ça da ati tu de 
ame a ça do ra em que ali se con ser va o mes mo ge ne ral de po is de ha ver em pos -
sa do em tu mul to o ter ce i ro subs ti tu to do go ver na dor, en quan to pelo te lé gra fo, 
tran ca do para quem quer que não seja cúm pli ce de tais cri mes e de tan ta



in jú ria ir ro ga da à na ção, fa zem as so a lhar os par ti dá ri os do sr. mi nis tro
da Vi a ção ha ver o dr. Au ré lio Vi a na trans fe ri do vo lun ta ri a men te o exer cí -
cio; 

3º) Em fa vor dos se nho res se na do res: dr. Ven ces lau de Oli ve i ra
Gu i ma rães; co ro nel José Abraão Co him; dr. Car los Au gus to Fre i re de
Car va lho; dr. Lan dul fo Ca ri bé de Ara ú jo Pi nho; dr. João dos Reis de Sou sa
Dan tas; mon se nhor Her me li no Mar ques de Leão; dr. Vir gí lio de Le mos; dr.
Antô nio Ba tis ta de Oli ve i ra; cô ne go Gus ta vo Adol fo Ma ri nho das Ne ves;
João Mo re i ra de Pi nho. E dos de pu ta dos: dr. João Pa che co de Oli ve i ra; pro -
fes sor Cin ci na to Ri car do Pe re i ra Fran co; dr. Alfre do Pe re i ra Mas ca re nhas;
dr. Artur da Cos ta Pin to; cel. Ce ci li a no da Sil ve i ra Gus mão; dr. Car los de
Lima Pe dre i ra; dr. João Go mes de Oli ve i ra Car va lho; dr. José Alves Pe re i ra;
dr. Li de ri co dos San tos Cruz; dr. Pe dro de Alcân ta ra Ra mos; dr. Te o tô nio
Mar tins de Alme i da; dr. Qu in ti li a no Fran ce li no da Sil va; cel. Fran cis co de
Sa les e Sil va; dr. José Ba sí lio Jus ti a no da Ro cha; dr. Jo a quim Ve nân cio de
Cas tro; dr. João Di o go de Sá Bar re to; dr. Ho me ro Pi res de Oli ve i ra e Sil va;
dr. Gu i lher me Pe re i ra Re be lo; dr. José Ga bri el de Le mos Bri to; dr. Pe dro
Ro dri gues dos San tos; cel. José Jo a quim de Alme i da Jú ni or; dr. Antô nio
Pe re i ra da Sil va Mo a cir; dr. Ma nu el Fran cis co de Sou sa Fi lho. To dos mem bros
da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do da Ba hia e pre sen te men te re u ni dos,
em ses sões pre pa ra tó ri as, na ci da de de Je quié, para onde, nos ter mos es tri tos
da Cons ti tu i ção da Ba hia e por uma fe liz pre vi dên cia de to das as des gra ças
ora re a li za das na ca pi tal do es ta do, con vo ca ra o go ver na dor, por De cre to
no 979, de 22 de de zem bro de 1911, a Assem bléia Ge ral; achan do-se to dos,
em vis ta da usur pa ção do go ver no pela for ça do ge ne ral So te ro, que des po -
jou o dr. Au ré lio Vi a na e deu pos se ile gal ao ter ce i ro subs ti tu to, sob a ame a -
ça de co a ção e vi o lên ci as pra ti ca das pelo go ver na dor em pos sa do à for ça
para as se gu rar, con tra a ver da de i ra Assem bléia Ge ral, a as cen dên cia da
fal sa as sem bléia, cons ti tu í da sem con vo ca ção re gu lar, na ca pi tal do es ta do,
onde fun ci o na, di zem os te le gra mas, sob as ar mas do ge ne ral So te ro e fin -
gin do um quo rum que não tem. E para es tes mem bros do Par la men to da
Ba hia aci ma no me a dos terá por fim o ha be as cor pus as se gu rar-lhes a li ber da -
de e o res pe i to pre ci sos não só para que con ti nu em a exer cer, sem o cons -
tran gi men to ora imi nen te, o man da to de que es tão in ves ti dos, em Je quié,
ou onde a dita Assem bléia Ge ral de li be rar re u nir-se ul te ri or men te, como é 
do seu di re i to, e isen tá-los da per se gui ção e vin gan ças que a for ça ocu pa do -
ra da ca pi tal, in ci ta da pe los pró pri os cri mes que aca ba de pra ti car, com es -
cân da lo ge ral, exer ce rá con tra eles, no seu re gres so. 

A pro va, se nho res mi nis tros, de fa tos tão no tó ri os e tão es car -
men ta do res, só tem para os que a pro cu ram fa zer, as di fi cul da des da es co lha
en tre os nu me ro sos do cu men tos que a es ta be le cem evi den te, ir re fu tá vel,
cla ma da pela pró pria voz dos per pe tra do res do gran de cri me con tra a Ba hia
em face da na ção in dig na da. 
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Sal ta aos olhos, dos des pa chos te le grá fi cos do sa dos pela cen su ra
pre po ten te do mi nis tro da Vi a ção, o cons tran gi men to ile gal em que o pre si -
den te da Re pú bli ca, por seus agen tes mi li ta res, tem co lo ca do o go ver na dor
le gí ti mo do Esta do da Ba hia, dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na, cujo pa ra de i ro
nin guém co nhe ce, cu jos te le gra mas se ocul tam, cuja re nún cia se pro cla ma,
com a mais au da ci o sa de to das as fal si da des. O ge ne ral So te ro, apres tan do-se
para bom bar de ar a ci da de (ele é quem o nar ra ao sr. pre si den te da Re pú bli ca,
em des pa cho que se jun ta), re ce beu do go ver na dor a se gu ran ça de que a
pse u do-as sem bléia, se di ci o sa men te con vo ca da por quem não ti nha atri bu i ções 
para isto, po de ria re u nir-se “que não ha ve ria co a ção”. Di an te dis to, qual quer
ou tro ho mem ter-se-ia li mi ta do a man ter suas for ças em con di ções de cum prir
a or dem in cons ti tu ci o nal do sr. pre si den te da Re pú bli ca, se por ven tu ra o
go ver na dor que bras se a se gu ran ça dada. O ge ne ral, po rém, sa bia que o ile gal
e in com pe ten te ha be as cor pus do juiz de se ção era pe nas o pre tex to para con -
quis tar a Ba hia, im pon do-lhe con tra a pro i bi ção for mal de sua Cons ti tu i ção
(art. 49, § 2º) a can di da tu ra de um mi nis tro do pre si den te da Re pú bli ca à
ca de i ra de go ver na dor, hoje qua se de todo con quis ta da pe los ca nhões do
Exér ci to. Entrou, pois, a as sal tar bru tal men te uma ci da de aber ta, um em pó rio 
co mer ci al, que o ini mi go es tran ge i ro res pe i ta ria com mais ci vi li za ção e
hu ma ni da de. 

Assal tou, des tru iu, in cen di ou, e so bre os des tro ços de i xa dos por
sua ruim vi tó ria deu pos se (vide te le gra mas jun tos), en tre fi las de sol da dos,
a Bráu lio Xa vi er. E o go ver na dor le gí ti mo? Este - diz a cen su ra do mi nis tro
pro mo tor do gran de cri me - re nun ci ou vo lun ta ri a men te, pela “for ça das cir -
cuns tân ci as”, diz um ou tro des pa cho, numa des sas con fis sões in cons ci en tes 
que às ve zes de i xa es ca par a boca dos mal fe i to res. Mas que re is ver como o
mis té rio se des ven da, ape sar das pre ca u ções da cen su ra e de to das as men ti -
ro sas ma no bras im pru den te men te em pre ga das para en ga nar a na ção e
ocul tar o cri me es tu pen do? Lede, en tão, no úl ti mo do cu men to ane xo, que é
O Paiz de hoje, o te le gra ma em que o sr. Ri va dá via Cor re ia, nar ran do com
ro de i os a tra gé dia ba i a na, diz aos go ver na do res dos es ta dos: “ O dr. Au ré -
lio Vi a na, go ver na dor, aban do nou o car go!”. 

Aí, sim, aí trans pa re ce a ver da de, que o mi nis tro quis dis far çar: o go -
ver na dor da Ba hia, ten do ce di do as po si ções da pra ça do pa lá cio, re fu gi ou-se
com a po lí cia em qual quer pon to da ci da de, ou dos ar re do res, ao pas so que os
in va so res, apro ve i tan do o en se jo, dão pos se ao subs ti tu to, dr. Bráu lio Xa vi er,
como se das mão do le gí ti mo go ver na dor hou ves se ele re ce bi do o exer cí cio.

E vede como as cir cuns tân ci as con fir mam a exis tên cia des se
mons tru o so con lu io con tra a ver da de, con tra a Cons ti tu i ção, con tra a Ba hia
e con tra a li ber da de do país. Vede como os des pa chos da cen su ra não ou sam
dar como pre sen tes à pos se dada pelo ge ne ral So te ro nem o go ver na dor
le gí ti mo, que se pre ten de des po jar, nem o cor po de po lí cia, nem os ofi ci a is,
nem mes mo o dr. Gra ci li a no de Fre i tas, se cre tá rio-ge ral do es ta do, o qual
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por suas fun ções ha ve ria de es tar pre sen te a toda a pos se do car go de go ver -
na dor le gi ti ma men te to ma da, con for me a Cons ti tu i ção! 

E vede que par tem re for ços con tra o le gí ti mo go ver na dor da Ba hia, 
con tra o pri me i ro subs ti tu to des se car go, que é o pre si den te do Se na do, e
con tra os mem bros da le gal e cons ti tu ci o nal as sem bléia re u ni da em Je quié. 

Vede os des pa chos, en tre os qua is se re le va o de um te nen te do
Exér ci to, que dá pa ra béns ao se cre tá rio par ti cu lar do mi nis tro da Vi a ção
pela “der ru ba da da oli gar quia ba i a na”; e vede as que i xas dos jor na is ane xos 
pelo tran ca men to do te lé gra fo que só ex pe de o que mu i to bem apraz à
cen su ra, se mi nis tre como in for ma ção aje i ta da ao povo an si o so por es cla re -
ci men tos. 

Por ou tro lado, con si de rai como já se anun cia que o go ver na dor
em pos sa do manu mi li ta ri vai re vo gar o De cre to no 979, que con vo cou para
fora da ca pi tal a Assem bléia Ge ral do es ta do (n’A No i te e em ou tros jor na is
ane xos). E quan do tudo isto vir des e con si de rar des es ta re is ple na men te cer tos
da opres são, do cons tran gi men to, das ame a ças de um mor ti cí nio mons tru o so 
pra ti ca do com o apo io das ar mas fe de ra is con tra os que sus ten tam ain da
he ro i ca men te as prer ro ga ti vas e as li ber da des cons ti tu ci o na is do es ta do da
Ba hia. 

Assim, pois, para os ci da dãos aci ma no me a dos, para o go ver na dor
des po ja do, para o pre si den te do Se na do em ris co de vida, para os de pu ta -
dos e se na do res que, como vi mos, sus ten tam a le ga li da de cons ti tu ci o nal da
Ba hia, en quan to as ar mas da União, abu si va men te ma ne ja das, com des dou ro
ina u di to, se guem ma res a fora man da das à ma tan ça de nos sos com pa tri o tas,
im pe tram os Su pli can tes o ha be as cor pus que os pro te ja con tra a opres são, as
ile ga li da des, as per se gui ções, o cons tran gi men to e os vin ga ti vos ar bí tri os
de que es tão so fren do uns, e ou tros se acham ame a ça dos, para que o sr.
pre si den te da Re pú bli ca se veja com pe li do a res pe i tar, como é do seu de ver, 
em to dos eles, o li vre e le gí ti mo exer cí cio dos res pec ti vos car gos. 

Rio, 13 de ja ne i ro,1912. 

Rui Bar bo sa 
Me tó dio Co e lho 

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912. Tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de. 
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 9-15.
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150.3 – DISCURSO DE RUI BARBOSA NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

(13 JANEIRO 1912)

Deus é gran de, srs. ju í zes! É para ele que, diz o ora dor, eu me vol to; é 
com a sua in vo ca ção que eu co me ço pe din do a vos sa jus ti ça para
a Ba hia, a ter ra que me deu o ber ço, a pá tria de tan tos ser vi do res, 

hoje ul tra ja da pela ma i or das vi o lên ci as. 
Ve nho ba ter às por tas da mais alta cor po ra ção ju di ciá ria do país,

com a Ba hia pela mão, sua ter ra na tal, ár bi tra ou tro ra da po lí ti ca na ci o nal. 
Mu i tos dias de so fri men to o ha vi am al que bra do. Exa us to, em

face dos acon te ci men tos, das emo ções des tes dias de amar gu ra, faz um es for ço 
su pre mo para cum prir o seu de ver de ba i a no e de bra si le i ro, es for ço que lhe 
im pu nha a sua pre sen ça, na que la tri bu na, di an te de hon ra dos ju í zes des sa
sa gra da ins ti tu i ção do seu país. 

Afir ma que pre fe ria ha ver mor ri do há dois dias a as sis tir à mi sé ria,
à ver go nha, à in fâ mia que co briu a Ba hia, vi li pen di a da e cons pur ca da pela
ma i or das vi la ni as. Mais vale mor rer, do que vi ver nes ta épo ca em que se
abs te ve de tudo o mais co mum dos ju í zes co muns. 

Esta ca u sa po de ria com pa re cer so zi nha àque le pre tó rio, cer ta de
tri un far. Era for ço so, po rém, que, ven cen do o cons tran gi men to de sua
pe que nez, – o ora dor vi es se es po sar aque la ca u sa, por que sen tia que ali
fa la va até pela alma bra si le i ra, pela cons ciên cia de todo o país. 

Em nome da ci vi li za ção bra si le i ra, dos prin cí pi os hu ma nos, das
leis sa gra das pelo es ta tu to po lí ti co de 24 de fe ve re i ro de 1891, é que o ora dor
ple i te ia pe ran te o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a ca u sa de sua ter ra na tal. 

Pede que lhe des cul pem a ve e mên cia de lin gua gem, que lhe sai
da alma, com a mes ma sin ce ri da de com que de fen de ria as exis tên ci as que
lhe são mais ca ras. 

É em nome de Deus que pede jus ti ça ao tri bu nal. 
O mis té rio, a tra ma de men ti ras que en vol vem o caso ba i a no

dão-lhe um ca rá ter sin gu lar. Os te le gra mas di zem que tudo emu de ceu, que
a paz é ge ral, que nin guém re cla ma, nin guém se in qui e ta, nin guém ame a ça.



Mas, en tão para que essa re mes sa su ces si va de ar mas, ba ta lhões
e de na vi os de guer ra? 

Evi den te men te no fun do de tudo isso a ver da de está em que o
pú bli co, a na ção, os tri bu na is, es tão sen do ví ti mas de uma cons pi ra ção de
fal si da des, de uma es cro que rie mons tru o sa, cuja re a li da de res sal ta dos do cu -
men tos que apre sen ta ao tri bu nal. 

Por que ra zão um se na dor da Re pú bli ca não tem o di re i to, nes te
mo men to do lo ro so para to dos os seus con ci da dãos, de se co mu ni car com os 
seus ami gos, com a sua fa mí lia, com os seus fi lhos? 

E seu fi lho, de pu ta do fe de ral pela Ba hia, ali che ga do des de on tem,
não tem o di re i to de fa zer crer à sua fa mí lia que ain da so bre vi ve às ví ti mas
do bom bar de io des sa an ti ga Ate nas, mãe de tão gran des in te li gên ci as, de
ci da dãos que dig ni fi ca ram o Bra sil. 

Se o go ver no pas sou às mãos de pes soa de con fi an ça do mi nis -
tro, por que mo ti vo se tran ca ram os ca bos te le grá fi cos para a Ba hia? 

Por que esse si gi lo inex pli cá vel do te lé gra fo? 
Ter-se-ia per di do nas ca ma das ofi ci a is o mais co mum dos bons

sen sos? 
O te lé gra fo, con ti nua o ora dor, é o meio de se trans mi tir o pen sa -

men to, ca mi nho ur gen te da cor res pon dên cia so ci al, e cuja ins ti tu i ção está
as se gu ra da pe las leis da Re pú bli ca. 

Não é pro pri e da de de um mi nis tro nem mes mo do che fe da na ção. 
Mas, se o te lé gra fo está as sim tran ca do, é tudo fal so, é tudo men ti ra, a Ba hia 
não está res ti tu í da à paz. 

O sr. mi nis tro da Jus ti ça, na sua co mu ni ca ção aos go ver na do res
dos es ta dos, diz que o sr. Au ré lio Vi a na “aban do nou” o car go de pre si den te 
do es ta do. 

Ora, em do cu men to des sa or dem pa la vras não po dem de i xar de
ter a sua sig ni fi ca ção téc ni ca. 

Só aban do na um car go quem, por qual quer mo ti vo, não pode
con ti nu ar a exer cê-lo. E, en tre tan to, os te le gra mas vin dos da Ba hia, com
li cen ça do sr. mi nis tro da Vi a ção, di zem que o sr. Au ré lio Vi a na de i xou
vo lun ta ri a men te o car go. 

Tudo se con tra diz. 
Já que o go ver no da Re pú bli ca so ne ga to dos os me i os de se co -

nhe cer a ver da de, já que a Ba hia é, nes te mo men to, ob je to de uma se qües -
tra ção ge ral, já que um es ta do de sí tio de nova es pé cie cons tran ge a Ba hia,
ne ces sá rio é que o tri bu nal ga ran ta a to dos os ame a ça dos: o go ver na dor
in te ri no que aban do nou o car go; o pre si den te do Se na do, pri me i ro subs ti tu to
do go ver na dor, e, afi nal, o de cre to que au to ri za que o Con gres so, em ca sos
es pe ci a is, fun ci o ne fora da ca pi tal. 
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Dis cu tiu de po is o ora dor a le ga li da de dos atos do dr. Au ré lio
Vi a na, mos tran do a in cons ti tu ci o na li da de da con vo ca ção fe i ta pelo ba rão
de S. Fran cis co e o ha be as cor pus con ce di do pelo juiz sec ci o nal. 

Dis se que a pe ti ção des pa cha da por esse juiz es ta va au men ta da
com sete as si na tu ras fal sas de ami gos po lí ti cos do im pe tran te. 

O juiz fe de ral, com o co nhe ci men to per fe i to des se cri me, dá a
sua de ci são que ser viu de pre tex to para o bom bar de io. 

Não sabe se exis te nes te país o sen ti men to da in dig na ção, ig no ra
se há ain da al gu ma cou sa que pos sa pro du zir a vi bra ção hu ma na nas nos sas
mul ti dões, mas fa tos des sa or dem não po dem de i xar de le van tar a alma
na ci o nal, avil ta da na sua hon ra e na sua dig ni da de. 

Ale ga a in com pe tên cia do juiz para co nhe cer do caso e dele jul gar,
ain da mes mo que ele não fos se ba se a do em um do cu men to ig no mi ni o sa -
men te fal si fi ca do. Lê os tre chos da lei a res pe i to. 

Era um caso es ta du al; se a lei foi vi o la da era uma lei es ta du al; se
al gu ma au to ri da de exor bi tou, era uma au to ri da de es ta du al. 

Só, pois, um juiz es ta du al po de ria jul gar. 
Se o pre si den te do es ta do exor bi tou de suas fun ções, se a as sem -

bléia in frin giu as leis ins ti tu ci o na is da Ba hia, den tro do es ta do é que es ta va
o re mé dio. 

A in com pe tên cia do juiz fe de ral é, pois, ir re cu sá vel, pe remp tó -
ria, es tron do sa! 

Mas ain da que o ha be as cor pus fos se con ce di do por um erro de
ofí cio, ou tra de ve ria ser a ati tu de do pre si den te da Re pú bli ca. 

O ato do pre si den te man dan do o te le gra ma do juiz sec ci o nal ao
mi nis tro da Jus ti ça, para que pro ce des se de acor do com as leis, lem bra o ato 
da que le juiz que cos tu ma va des pa char as pe ti ções: “Como for de di re i to”.
(Riso.) 

Não faz po lí ti ca pe ran te o tri bu nal. 
Ago ra, como em 1892, quan do re cor reu a este tri bu nal em fa vor

dos atu a is mi nis tros da Vi a ção e da Gu er ra, não teve ou tro in tu i to se não
acu dir em fa vor de con ci da dãos seus ame a ça dos pelo ar bí trio go ver na men tal.

Nos dois ca sos do Esta do do Rio e do Con se lho Mu ni ci pal, em
que os ha be as cor pus fo ram con ce di dos pelo mais alto tri bu nal do país, o
go ver no ar vo rou-se em tri bu nal re vi sor e des res pe i tou-os. 

No caso da Ba hia, onde a sen ten ça é de uma in cons ti tu ci o na li da de
gros se i ra, o go ver no in fla ma-se de amor pela jus ti ça e dá car ta bran ca a um
ge ne ral para pro ce der como se com ba tes se con tra ini mi gos es tran ge i ros. 

A base do con fli to é um ato exor bi tan te; um ato nulo; um ato
in cons ti tu ci o nal do juiz sec ci o nal da Ba hia. 
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O go ver na dor da que le es ta do é um co a gi do, é um opres so, é um
es bu lha do das suas atri bu i ções. O pre si den te do Se na do está nas mes mas
con di ções. É ele o subs ti tu to le gal do go ver na dor Au ré lio Vi a na, caso este
te nha re nun ci a do. Mas não po de rá as su mir o car go en quan to a ci da de es ti ver
en tre gue ao ge ne ral ocu pa dor, o mes mo que deu a pos se ao atu al de ten tor
do po der, e que man dou dar, na oca sião da pos se, as des car gas do es ti lo. 

É con tra esse cons tran gi men to ile gal que vem so li ci tar a or dem
de ha be as cor pus. 

Qu i se ra sa ber se ain da exis te hoje um mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, se esta pas ta ain da exis te, para per gun tar ao seu ocu pan te que
ju í zo faz da bru ta li da de que se co me teu con tra a Ba hia! 

O art. 25 dos Re gu la men tos da Con ven ção de Haia pro í be o
bom bar de io con tra qual quer ci da de! Em nome da nos sa ter ra, e sob as or dens
do ba rão do Rio Bran co, o ora dor fir mou em Haia este prin cí pio hu ma ni tá rio.
(Ci tou a pro pó si to da con de na ção dos bom bar de i os di ver sos au to res de di re i to in ter -
na ci o nal.) 

Nes te mo men to as al mas hon ra das sen tem-se in cli na das a cair
de jo e lhos e pe dir a Deus mi se ri cór dia por este país. 

Qu an do ain da há um ano esta ci da de es te ve en tre gue à sa nha de 
um ne gro, bron co e in cul to, que po de ria des truí-la em pou cas ho ras, este
ne gro en con trou no fun do da sua alma um res quí cio de hu ma ni da de para
pou par ví ti mas ino cen tes. (Bra vos, pal mas e ova ções da as sis tên cia.) 

Ago ra, é um ge ne ral do Exér ci to, um de le ga do do Go ver no Fe de ral 
que faz as ses tar os ca nhões de uma for ta le za con tra uma ci da de in de fe sa e
tru ci da de ze nas de con ci da dãos. (Gran des acla ma ções.) 

Per mi ta o tri bu nal que da que la tri bu na, a mais alta e a mais no bre
que exis te nes te país, o ora dor pos sa di zer que aque le ato é uma in fâ mia! 

A sor te da Ba hia há de ser a sor te dos ou tros es ta dos: há de ser a
sor te de S. Pa u lo, quan do ame a ça do pelo in te res se mi li tar; há de ser a sor te
do Rio Gran de do Sul, quan do a can di da tu ra do mi nis tro da Gu er ra es ti ver
ama du re ci da. 

Ape lo para a cons ciên cia, para a tra di ção, para a hon ra, para
tudo quan to há de mais san to no re ces so de seus co ra ções: como bra si le i ros, 
como ho mens, sal vai a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, sal vai o Bra sil. (Gran des
acla ma ções que du ram al guns se gun dos. Po pu la res ace nam os cha péus e dão vi vas à 
Re pú bli ca.) 

Extra í do de Diá rio de No tí ci as, 14 de ja ne i ro de 1912.
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150.4 – ACÓRDÃO DO HABEAS CORPUS Nº 3.137
(13 JANEIRO 1912) 

Re que ri do em fa vor do Go ver na dor da
Ba hia e ou tros.

Com pe te ao Po der Ju di ciá rio ga ran tir com ha be as cor pus a li ber da de
in di vi du al ne ces sá ria ao exer cí cio das fun ções po lí ti cas. 
Não pro va do o ale ga do cons tran gi men to ile gal, mas con si de ra da

a pos si bi li da de de sua exis tên cia, con ver te-se o pro ces so em di li gên cia, a
fim de se rem re qui si ta dos os ne ces sá ri os es cla re ci men tos das au to ri da des
com pe ten tes. 

Nº 3.137. Vis tos, re la ta dos e dis cu ti dos es tes au tos em que os
ad vo ga dos Rui Bar bo sa e Me tó dio Co e lho im pe tram ori gi na ri a men te uma
or dem de ha be as cor pus em fa vor do dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na, 2º vice-go ver -
na dor em exer cí cio do Esta do da Ba hia, do cô ne go Ma nu el Leôn-cio
Gal rão, 1º vice-go ver na dor, dos se na do res es ta du a is dr. Ven ces lau de Oli ve i ra
Gu i ma rães, co ro nel José Abraão Co him, dr. Car los Au gus to Fre i re de
Car va lho, dr. Lan-dul fo Ca ri bé de Ara ú jo Pi nho, dr. João dos Reis de Sou sa
Dan tas, mon se nhor Her me li no Mar ques de Leão, dr. Vir gí lio de Le mos, dr.
Antô nio Ba tis ta de Oli ve i ra, cô ne go Gus ta vo Adol fo Ma ri nho das Ne ves
e João Mo re i ra de Pi nho, e dos de pu ta dos dr. João Pa che co de Oli ve i ra,
pro fes sor Cin ci na to Ri car do Pe re i ra Fran co, dr. Alfre do Pe re i ra Mas ca re nhas, 
dr. Artur da Cos ta Pin to, co ro nel Ce ci li a no da Sil ve i ra Gus mão, dr. Car los
de Luna Pe dre i ra, dr. João Go mes de Oli ve i ra Car va lho, dr. José Alves Pe re i ra, 
dr. Li de ri co dos San tos Cruz, dr. Pe dro de Alcân ta ra Ra mos, dr. Te o tô nio
Mar tins de Alme i da, dr. Qu in ti li a no Fran ce li no da Sil va, co ro nel Fran cis co
de Sa les e Sil va, dr. José Ba sí lio Jus ti ni a no da Ro cha, dr. Jo a quim Ve nân cio
de Cas tro, dr. João Di o go de Sá Bar re-to, dr. Ho me ro Pi res de Oli ve i ra e Sil va,
dr. Gu i lher me Pe re i ra Re be lo, dr. José Ga bri el de Le mos Bri to, dr. Pe dro
Ro dri gues dos San tos, co ro nel José Jo a quim de Alme i da Jú ni or, dr. Antô nio 
Pe re i ra da Sil va Mo a cir e dr. Ma nu el Fran cis co de Sou sa Fi lho. 

Ale gam os im pe tran tes: 



Que o 1º pa ci en te, dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na, so fre, na ca pi tal
do seu es ta do, bom bar de a da e mi li tar men te ocu pa da por for ças da União
en vi a das pelo sr. pre si den te da Re pú bli ca, vi o len to cons tran gi men to, con sis -
ten te não só no obs tá cu lo pos to ao de sem pe nho das fun ções do seu car go
pelo ge ne ral So te ro de Me ne ses, que se apo de rou da ci da de e em pos sou no
go ver no do es ta do um ou tro ci da dão, como ain da na im pos si bi li da de em
que está de pro tes tar con tra isto, por que o sr. mi nis tro da Vi a ção, com o
apo io do sr. pre si den te da Re pú bli ca, sub me te a uma cen su ra ar bi trá ria to dos
os des pa chos ori un dos da ci da de de S. Sal va dor; 

Que o 2º pa ci en te, cô ne go Ma nu el Leôn cio Gal rão, não ha ven do,
logo após a re nún cia do dr. Ara ú jo Pi nho, as su mi do o exer cí cio do car go de 
go ver na dor, como 1º subs ti tu to que é, por mo ti vo de pas sa ge i ro im pe di -
men to, está ago ra ini bi do de fazê-lo as sim que ces sar esse im pe di men to,
por for ça da ocu pa ção guer re i ra pra ti ca da pelo ge ne ral So te ro de Me ne ses,
como agen te do Go ver no Fe de ral, e da ati tu de ame a ça do ra em que se con ser -
va o mes mo ge ne ral de po is de ha ver em pos sa do em tu mul to o 3º subs ti tu to 
do go ver na dor; 

Que os de ma is pa ci en tes, mem bros do Con gres so Le gis la ti vo da
Ba hia e pre sen te men te re u ni dos, em ses sões pre pa ra tó ri as, na ci da de de
Je quié, para onde, nos ter mos es tri tos da Cons ti tu i ção ba i a na, con vo ca ra o
go ver na dor pelo De cre to nº 979, de 22 de de zem bro de 1911, a Assem bléia
Ge ral, se acham sob a ame a ça de co a ções e vi o lên ci as pra ti ca das pelo go ver -
na dor em pos sa do à for ça para as se gu rar, con tra a ver da de i ra 

Assem bléia Ge ral, a as cen dên cia da fal sa Assem bléia cons ti tu í da 
sem con vo ca ção re gu lar na ca pi tal do es ta do, onde fun ci o na, di zem te le gra mas,
sob as ar mas do ge ne ral So te ro e fin gin do um quo rum que não tem, sen do o
fim do ha be as cor pus para es tes pa ci en tes as se gu rar-lhes a li ber da de e o res -
pe i to pre ci sos para que con ti nu em a exer cer, sem o cons tran gi men to ora
imi nen te, o man da to de que es tão in ves ti dos, em Je quié ou onde a dita
Assem bléia Ge ral de li be rar re u nir-se ul te ri or men te, como é de seu di re i to, e 
isen tá-los da per se gui ção e vin gan-ças que a for ça ocu pa do ra da ca pi tal,
in ci ta da pe los pró pri os cri mes que aca ba de pra ti car com es cân da lo ge ral,
exer ce rá con tra eles no seu re gres so. 

Instru em a pe ti ção exem pla res dos jor na is A No i te, Cor re io da No i te,
O Sé cu lo, A No tí cia, A Impren sa e O Paiz, de 12 do cor ren te, nos qua is se
en con tram ar ti gos e te le gra mas so bre os acon te ci men tos a que se re fe rem os 
im pe tran tes. 

O que tudo vis to e bem exa mi na do: 
Con si de ran do que o cons tran gi men to de que se que i xam os

im pe tran tes pro ce de de au to ri da de cu jos atos es tão su je i tos à ju ris di ção do
tri bu nal e, por con se guin te, ir re cu sá vel é a com pe tên cia des te para co nhe cer 
ori gi na ri a men te do pe di do (Lei nº 221, de 1894, art. 23); 

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  685



Con si de ran do que está nas atri bu i ções do Po der Ju di ciá rio ga ran tir 
com ha be as cor pus a li ber da de in di vi du al ne ces sá ria para o exer cí cio de fun ções 
po lí ti cas (acs. nos 2.517, 2.519, 2.520, 2.533 a 36, de 1908; 2.793, de 1909, e
2.990 e 3.061, de 1911); 

Con si de ran do que os im pe tran tes não pro vam su fi ci en te men te
que o dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na te nha de i xa do o exer cí cio do car go de
go ver na dor por vi o lên cia ou ame a ças con tra ele exer ci das pe las for ças fe de -
ra is: eles pró pri os con fes sam que, de vi do à cen su ra te le grá fi ca que di zem
es tar o go ver no exer cen do, não têm me i os de apu rar a ver da de dos fa tos,
sen do cer to ain da, pelo que ex põem, que a ação das for ças fe de ra is teve por
ob je to não a de po si ção do go ver na dor do es ta do, mas a exe cu ção de uma
or dem de ha be as cor pus, con ce di da pelo juiz sec ci o nal a se na do res e de pu -
ta dos es ta du a is, e tais cir cuns tân ci as são bas tan tes para ge rar a in cer te za a
res pe i to do cons tran gi men to ale ga do; 

Con si de ran do que, em re la ção aos de ma is pa ci en tes, ne nhum
fato in vo cam os im pe tran tes que faça pre su mir a in ten ção por par te do
Go ver no Fe de ral de se opor a que eles exer çam as fun ções, even tu a is ou
efe ti vas, de que se acham in ves ti dos; 

Con si de ran do que a re vo ga ção do de cre to que con vo cou a
Assem bléia Ge ral do es ta do para a ci da de de Je quié, re vo ga ção que os re que -
ren tes pre vê em será de cre ta da pelo novo go ver na dor, só po de ria im por tar
um cons tran gi men to ile gal con tra a as sem bléia con vo ca da, pro van do-se
que o dr. Au ré lio Vi a na fora for ça do a aban do nar o seu car go, sen do,
por tan to, ile gí ti mo o exer cí cio do seu su ces sor, e é isto pre ci sa men te o que
está em ca u sa; 

Con si de ran do que a ale ga ção de ser in com pe ten te o juiz sec ci o nal
da Ba hia para con ce der o ha be as cor pus ao aci ma re fe ri do, sen do, por tan to,
nula a or dem con ce di da, não pode ser ago ra apre ci a da, pois, ain da quan do
ela fos se pro ce den te, não se ria lí ci to ao tri bu nal, co nhe cen do des te pro ces -
so, dar nele como nula uma de ci são, do que ape nas tem no tí cia vaga, pro fe -
ri da em ou tro pro ces so ain da não sub me ti do ao seu exa me; 

Con si de ran do, en tre tan to, que a ação das tro pas fe de ra is es ta ci o -
na das na Ba hia para for çar o cum pri men to da que la or dem de ha be as cor pus,
pelo modo por que se ma ni fes tou, pode ter cri a do efe ti va men te uma si tu a ção
de cons tran gi men to em que aos pa ci en tes fa le ça a li ber da de ne ces sá ria para 
exer ce rem as suas fun ções; 

Con si de ran do que o meio de co nhe cer a ver da de e es cla re cer o
caso dos au tos é re qui si tar in for ma ções das au to ri da des a quem os im pe -
tran tes atri bu em o cons tran gi men to de que se que i xam e ou vir os pa ci en tes;

Con si de ran do, po rém, que a exi gên cia do com pa re ci men to pes so al
dos pa ci en tes po de ria acar re tar gra ves pre ju í zos ao exer cí cio das fun ções de 
que se acham in ves ti dos, in di vi du al ou co le ti va men te; 
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Con si de ran do que o tri bu nal pode dis pen sar esse com pa re ci -
men to, ha ven do jus ta ca u sa (Lei nº 221, art., 23, pa rá gra fo úni co, c), e no
caso ver ten te su pri-lo com a re qui si ção de es cla re ci men tos es cri tos dos
pre si den tes do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos da Ba hia; 

Acor dam man dar que se re qui si tem do sr. pre si den te da Re pú -
bli ca, do sr. go ver na dor do Esta do da Ba hia e dos pre si den tes do Se na do e
da Câ ma ra dos De pu ta dos do mes mo es ta do, para a ses são de 27 do cor ren te,
os es cla re ci men tos ne ces sá ri os so bre o pe di do de fls. 2. 

Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, 13 de ja ne i ro de 1912. – H. do Espí ri to
San to, 

P. – Epi tá cio Pes soa, re la tor – Go do fre do Cu nha, com res tri ções  –
Oli ve i ra Fi gue i re do – M. Espí no la – Le o ni Ra mos – Ca nu to Sa ra i va – André Ca -
val can ti – Ri be i ro de Alme i da – Pe dro Les sa – M. Mur ti nho – Ama ro Ca val can ti 
– Oli ve i ra Ri be i ro – G. Na tal. 

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 25-29.
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150.5 – SOLICITAÇÕES DE RUI BARBOSA E METÓDIO
COELHO DE URGÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE 

HABEAS CORPUS (20 JANEIRO 1912) 

Exmos. srs. pre si den te e mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 

Os ad vo ga dos Rui Bar bo sa e Me tó dio Co e lho, que re que re ram
or dem de ha be as cor pus em fa vor de vá ri os mem bros do go ver no
cons ti tu ci o nal do Esta do da Ba hia, en tre os qua is o dr. Au ré lio

Ro dri gues Vi a na, seu go ver na dor em exer cí cio, ten do lido nos jor na is da
ma nhã de hoje que S. Exa o sr. pre si den te da Re pú bli ca, in for ma do ago ra das
cri mi no sas e bár ba ras vi o lên ci as pra ti ca das pelo ge ne ral So te ro de Me ne ses, 
à fren te de for ças fe de ra is, con tra a ci da de da Ba hia e o seu le gí ti mo go ver -
no, or de na ra àque le ge ne ral a re po si ção do re fe ri do go ver na dor no exer cí cio
do car go, apres sam-se em in sis tir res pe i to sa men te pe ran te o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral pela ur gen te con ces são da me di da im pe tra da, não só em fa vor do
sr. cô ne go Ma nu el Leôn cio Gal rão e dos de pu ta dos e se na do res no me a dos
na pe ti ção ini ci al já dis tri bu í da ao Exmo sr. mi nis tro Epi tá cio Pes soa, como
ain da em fa vor do dr. Au ré lio Vi a na, cujo cons tran gi men to não pode ces sar 
só por efe i to da or de na da re po si ção, sen do cer to que con ti nu am a do mi nar a
ci da de, ame a çan do-a de no vos cri mes, as for ças per pe tra do ras do hor rí vel
aten ta do do dia 10, bem como o ge ne ral de su ma no e ran co ro so que o co -
man dou e cujo par ti da ris mo se com pro va exu be ran te men te não só pe los
do cu men tos já ofe re ci dos com a ini ci al como pe los que hoje se rão apre sen -
ta dos a este Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 

Ora, é ao pró prio ge ne ral So te ro que S. Exa o sr. pre si den te da
Re pú bli ca co me te a in cum bên cia de re por o go ver na dor e cer cá-lo de ga ran ti as:
logo este go ver na dor con ti nua cons tran gi do e em pe ri go imi nen te de no vos 
ata ques e até de ser bár ba ra e es can da lo sa men te as sas si na do. Os im pe tran tes
não jul gam pre ci so de mons trar, em tal emer gên cia, o que está na cons ciên cia
do país, o que to dos es tão ven do, sen tin do, com pre en den do. Só a mais de ci -



di da má-fé, só a mais re fal sa da hi po cri sia te ri am âni mo de ne gar esta evi dên cia,
em face da na ção. 

O go ver na dor, ain da de po is da or dem de re po si ção, está ame a ça do 
e sem li ber da de. Não pôde que i xar-se, quan do o de pu se ram. Re cu sa ram-lhe o 
uso do te lé gra fo e do cor re io. E se o não re cu sa ram, por que si len ci ou, ele,
cujo ofí cio, só ago ra co nhe ci do pelo sr. pre si den te da Re pú bli ca, é um pro tes to 
elo qüen te con tra o gran de cri me? 

Não pôde que i xar-se e, ain da ago ra, não pode fa lar li vre men te,
quan do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral lhe pede in for ma ções. Acu din do ao
pe di do, pode ape nas re me ter os ter mos do ofí cio em que, ren di do pela
guer ra, pelo in cên dio e pela pi lha gem, en tre ga o po der aos as sal tan tes, ago ra
in cum bi dos de ga ran ti-lo. 

E é tudo o que lhe con sen tiu o te lé gra fo, que o sr. mi nis tro da
Vi a ção, can di da to ao go ver no da Ba hia con tra a le tra e con tra o es pí ri to do
art. 49, § 2º, da Cons ti tu i ção da Ba hia, man tém fe cha do e cen su ra do ri go ro -
sa men te para os que lhe não apói am a ile gal can di da tu ra, vi o lan do as sim,
sem res pe i to à na ção, sem res pe i to ao sr. pre si den te da Re pú bli ca, ao mes mo
tem po os §§ 12 e 18, art. 72, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que as se gu ra aí a li ber -
da de e o si gi lo das cor res pon dên ci as e as dis po si ções vá ri as do Có di go Pe nal
que pu nem os in fra to res de tais ga ran ti as. 

Só esse cri me con tra a li ber da de das co mu ni ca ções – cri me sa bi do e 
re co nhe ci do por to dos os que têm ne ces si da de de em pre gar os me i os do
cor re io e do te lé gra fo – bas ta ria – quan do não exis tis sem os ou tros mo ti vos
ale ga dos – para fun da men tar o pe di do de ha be as cor pus nos ter mos da pe ti ção
ini ci al. Assim pe dem os re que ren tes que seja esta sem per da de tem po re me ti da 
ao sr. mi nis tro re la tor do ha be as cor pus para os fins de di re i to. 

Rio, 20 de ja ne i ro, 1912. 

 Me tó dio Co e lho 

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 31-33.
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150.6 – DISCURSO DE RUI BARBOSA NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

(20 JANEIRO 1912) 

OSR. RUI BARBOSA – (Mo vi men to ge ral de aten ção. Pro fun do si lên cio.)
srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. É com emo ção ain da 
ma i or que hoje com pa re ço à vos sa pre sen ça para in sis tir na de fe sa

da ca u sa sus ci ta da pelo meu re que ri men to de ha be as cor pus. Ra zão ti nha eu,
sr. pre si den te, em ape lar para a Gran de za Di vi na no meu úl ti mo dis cur so. Ela
pro je tou um dos seus ra i os no co ra ção dos po de ro sos e der ra mou um pou co
de luz na cons ciên cia dos opres so res. 

Infe liz men te, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, não se fez jus ti ça 
com ple ta; in fe liz men te, não se quis ren der ao Di re i to ho me na gem ca bal e
de ci si va. 

À im pres são ge ra da no âni mo pú bli co pelo ato do che fe do Esta do
que on tem man dou re por o go ver na dor da Ba hia, o seu 2º go ver na dor in te -
ri no, é uma das ma i o res por que a opi nião pú bli ca en tre nós tem pas sa do. 

Esta ca u sa ha via pe ne tra do no sen ti men to da po pu la ção com a
for ça de uma ne ces si da de su pe ri or, cuja sa tis fa ção se im pu nha ins tan te men te
e ha via de ser dada, ou pe los me i os nor ma is da Jus ti ça, ou pe los me i os
ex tra or di ná ri os da so be ra nia po pu lar. 

O ha be as cor pus, srs. mi nis tros, não pode en con trar jus ti fi ca ção
mais es tron do sa: é o go ver no da Re pú bli ca, é o che fe da na ção que, an te ci -
pan do-se ao vos so jul ga men to, vem re sol ver o ato de vi o lên cia de ba i xo do
qual se via cons tran gi do o go ver na dor da Ba hia e con tra o qual es ta vam
pro tes tan do na que le es ta do as cir cuns tân ci as es can da lo sas da si tu a ção e
fora dele as re cla ma ções cla mo ro sas de opi nião na ci o nal. 

Pou cas ve zes nes te país o go ver no se terá vis to obri ga do a ren der
tão pron ta men te uma ho me na gem ex pres si va à re cla ma ção da Jus ti ça. 

Infe liz men te, srs. mi nis tros, não foi ela com ple ta, não foi ela su fi -
ci en te, man te ve a mes ma si tu a ção anô ma la e com pres si va, de i xou aque les a 
quem se su pu nha vir va ler nas mes mas con di ções de cons tran gi men to e de
pri va ção de li ber da de. 



Não se ria ne ces sá ria esta ale ga ção, srs. mi nis tros, para que eu
in sis tis se no meu pe di do de ha be as cor pus. 

Bas ta ria con si de rar, que ele se com põe de três par tes, que ele
visa não so men te a as se gu rar a li ber da de ao se gun do go ver na dor in te ri no
da Ba hia, mas ain da a man ter no exer cí cio de suas fun ções cons ti tu ci o na is o 
pre si den te do Se na do, sr. cô ne go Leôn cio Gal rão, e so bre tu do a sus ten tar a
Assem bléia Le gis la ti va da que le es ta do na po si ção que, pe los dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is e pe las leis des se mes mo es ta do lhe com pe te, es tas con si de -
ra ções, digo, bas ta vam para que a mi nha pe ti ção de ha be as cor pus sub sis tis se.
Mas ela não sub sis te ape nas em re la ção ao pre si den te do Se na do e à ma i o ria
da Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia; ela sub sis te, com a mes ma for ça, ou
com for ça ma i or ain da, como ides ver, em re la ção ao go ver na dor in te ri no. 

Con si de rai na po si ção des sa au to ri da de es ta du al. Um ato do
pre si den te da Re pú bli ca a con vi da a re as su mir o go ver no do es ta do. Ima gi -
ne mos que o re as su ma, ima gi ne mos que vol te à casa pre si den ci al, ima gi ne -
mos que ten te [ile gí vel] me i os? Em que con di ções de se re ni da de? 

Ha ve rá nada mais con trá rio ao sen so co mum do que a si tu a ção
em que se vai en con trar o go ver na dor in te ri no da Ba hia? Di an te dele se
acha co man dan do a guar ni ção o mes mo ge ne ral que o de pôs, o mes mo
ge ne ral que bom bar de ou, que in cen di ou a ci da de, o mes mo ge ne ral que,
nas suas par tes ofi ci a is, uma, duas, três ve zes, tem men ti do so le ne men te
para adul te rar os fa tos e tra ir o go ver no da Re pú bli ca; (Bra vos. Mu i to bem!) 
o mes mo ge ne ral, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, o mes mo ge ne ral
que, co me çan do pela ame a ça de bom bar de io, em mar ço do ano pas sa do,
aca bou de re a li zá-la ago ra pelo bom bar de a men to e in cên dio da ca pi tal da
Ba hia, ir ri so ri a men te cha ma da por ele de glo ri o sa, quan do a ar ti lha ria dos
for tes ao seu man do aca ba de en xo va lhá-la e re du zi-la, em gran de par te, a
ru í na!

Eis o que se de fron ta com o go ver na dor in te ri no da Ba hia. 
É esse es pan ta lho, esse po der, essa for ça, essa oni po tên cia ar ma da

em tor no dele, obe de cen do ao ar bí trio des se ge ne ral as suas for ças, as suas
tro pas, os seus sol da dos, que ele in dis ci pli nou, que ele de sen ca mi nhou do
seu de ver, que ele ar ras tou a um ato cri mi no so, que ele re du ziu de sol da dos 
a per tur ba do res da or dem e des tru i do res das ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is
que lhe eram re co men da das guar dar. 

Eis ain da, srs. mi nis tros, a si tu a ção do go ver na dor in te ri no da
Ba hia, no mi nal men te re pos to pelo ato do pre si den te da Re pú bli ca. 

Em 3º lu gar, esse go ver no se acha de sar ma do para exer cer suas
pri me i ras fun ções: a de po li ci ar o es ta do. Ele ti ra ria das mãos do go ver na dor
da Ba hia a po lí cia e en tre gá-la-ia, pri si o ne i ra, à for ça fe de ral, co man da da
pelo ge ne ral So te ro de Me ne ses. 
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Pode al guém ima gi nar se ri a men te efe tu a da a re po si ção da que la
au to ri da de, ou é pelo con trá rio, como se está ven do, um es cár nio cla mo ro so 
a in cur são des ta for ça, a in si nu a ção des te lu di brio, a re pre sen ta ção des ta
co mé dia cri mi no sa, ul tra jan te. 

Não é tudo, po rém, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. 
Estou au to ri za do, nes te mo men to, a fa zer-vos uma re ve la ção,

pela qual me di re is quão lon ge es tão to das as de cla ra ções mais so le nes do
go ver no de cor res pon der à re a li da de anun ci a da com ma i or es tron do; es tou
au to ri za do a vos anun ci ar e devo fazê-lo cus te o que cus tar isto, por que o
cum pri men to do de ver ine lu ta vel men te me im põe; es tou au to ri za do a vos
anun ci ar o que os jor na is des ta tar de, da qui a 2 ho ras, de vem tra zer ao
co nhe ci men to do pú bli co, do país in te i ro, que o ge ne ral mi nis tro da Gu er ra
não re co nhe ce es tas or dens do sr. pre si den te da Re pú bli ca para a Ba hia ex pe -
di das; es tas or dens lá não se rão cum pri das por que as au to ri da des mi li ta res
as não cum pri rão. (Pa u sa.) 

Na opi nião do Mi nis té rio da Gu er ra, tra ta-se, nes te caso, de um
ato ar bi trá rio do mi nis tro do Inte ri or, ao qual as au to ri da des mi li ta res, na
Ba hia, não têm que pres tar obe diên cia, por que es tas não obe de cem se não às 
or dens trans mi ti das por in ter mé dio do Mi nis té rio da Gu er ra. 

Eis a co mu ni ca ção que es tou au to ri za do a fa zer ao tri bu nal. Por
ela fi ca rão os hon ra dos ju í zes co nhe cen do os fa tos que nes te caso vão-se
tor nan do de mo men to a mo men to mais gra ves, que os in te res ses cuja sus -
ten ta ção pro pug no es tão ago ra cla man do mais in sis ten te men te pela voz da
jus ti ça, do que há pou cos dias quan do aqui bati às por tas des te tri bu nal. 

Em ou tras épo cas o anún cio des te fato im por ta ria o soar do re ba te,
se ria o co me ço de uma era in te i ra men te re vo lu ci o ná ria. 

Nós nos ha bi tu a mos a tudo ou vir, a tudo pre sen ci ar e a tudo so frer!
Mas a ver da de é que o go ver no da Re pú bli ca, se, por um lado,

cons tran gi do pe las ma ni fes ta ções po pu la res e pela ex tra or di ná ria agi ta ção
na ci o nal, se ofe re ceu a ren der esta ho me na gem a di re i tos cons pur ca dos, por 
ou tro lado, está con tri bu in do com os seus pró pri os ele men tos, com os mem bros 
da au to ri da de su pre ma que o com põe para a re pul sa des ta jus ti ça, para a
con cul ca ção des te di re i to. 

Não se tra ta, pois, ago ra, sr. pre si den te, do so fis ma e que até
on tem a im pren sa do mi nis tro da Vi a ção pro cu ra va so fis mar, a ver da de
ine lu tá vel ma ni fes ta da e co nhe ci da pelo go ver na dor in te ri no da Ba hia. 

Não se tra ta uni ca men te des te so fis ma gros se i ro e ri dí cu lo, com
que se pro cu ra va de mons trar que esta au to ri da de não se acha va co ac ta por -
que na mes ma oca sião em que fa la va da sua co a ção de cla ra va es tar de li be -
ran do.

Há hoje en tre nós, srs. mi nis tros, ex tra or di ná ri os e as som bro sos
pro fes so res de Di re i to. Na opi nião des tas cri a tu ras pri vi le gi a das não exis te
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con ci li a bi li da de pos sí vel en tre o cons tran gi men to e a de li be ra ção. Não
co nhe cem eles de li be ra ção li vre e de li be ra ção não li vre. 

Todo o mun do até hoje ima gi na va o con trá rio. 
Qu an do o sal te a dor me põe a arma ao pe i to para exi gir que lhe

en tre gue uma par te da mi nha for tu na, te nho eu que de li be rar e de li be rar
para ce der ou de li be rar para não ce der.

À im po si ção vi o len ta do cri mi no so te nho de pe sar e con tra ba lan çar 
van ta gens e des van ta gens opos tas a este ato, de aqui la tar es tas con si de ra ções
di fe ren tes, para che gar a uma re so lu ção mi nha, é o que na lin gua gem co mum
e na lin gua gem ju rí di ca sem pre cons ti tu iu, e não pode de i xar de cons ti tu ir,
uma de li be ra ção, em bo ra nes te caso a de li be ra ção se ache evi den te men te
vi ci a da pela au sên cia da li ber da de.

O cer to é, po rém, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,
que nin guém mais dis cu te o fato da co a ção exer ci da con tra o go ver na dor da 
Ba hia.

A pu bli ca ção do ato do go ver na dor Au ré lio Vi a na trou xe a to dos 
os es pí ri tos a con vic ção. O go ver no da Re pú bli ca a ela so le ne nen te se ren -
deu, con si de ran do-se obri ga do, sem per da mí ni ma de tem po, a acu dir
àque la si tu a ção, man dan do re por o go ver na dor obri ga do, pelo cons tran gi -
men to, aban do nar o go ver no. Mas a con vic ção con trá ria, srs. mi nis tros, até
an te on tem se man ti nha no es pí ri to de to dos, gra ças ao tra bal to in crí vel de
fal si fi ca ção tra ma da e exe cu ta da la bo ri o sa men te há tan tos dias por um con -
lu io das au to ri da des ad mi nis tra ti vas e mi li ta res nes ta ca pi tal e na ca pi tal da 
Ba hia.

Nes te tra ba lho de ilu são exer ci da con tra a ver da de em be ne fí cio
da can di da tu ra de um dos se cre tá ri os do che fe da na ção ffoi o in ter di to pos to
por esta au to ri da de ad mi nis tra ti va so bre as co mu ni ca ções te le grá fi cas,
in ter di to não só ao te lé gra fo do es ta do mas ain da ao cabo sub ma ri no. Mu i tos
têm ne ga do, sr. pre si den te, este fato.

Mas por isso mes mo ne ces sá rio, é que eu nele in sis tia por que ele
con sis te num dos re cur sos mais ter rí ve is, mais po de ro sos, mais es ma ga do res
de que um sis te ma de opres são se pode ai to ri zar para se qües trar o go ver no
do es ta do para re du zi-lo no meio da opres são que o ani qui la a não ter se quer
os me i os de cla mar pela jus ti ça. No mes mo dia (an te on tem) quan do o mi nis tro 
da Vi a ção ain da pela úl ti ma vez man da va as se gu rar nas fo lhas des ta ci da de 
a li ber da de ple na em que de i xa va as co mu ni ca ções te le grá fi cas, uma fo lha
des ta ca pi tal, o  Cor re io da No i te, e como esta ou tra, vi nham tra zer ao co nhe ci -
men to do pú bli co um dos fa tos mais ex pres si vos com que se des men tem as
as ser ções mi nis te ri a is.

Era a re cu sa de um te le gra ma ex pe di do por um ex-de pu ta do
fe de ral, o sr. con tra-al mi ran te José Car los de Car va lio. O te le gra ma di zia o
se guin te: [Lê]
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“S. Pa u lo 18, às 2 e 10 da tar de
O te lé gra fo re cu sou hoje um te le gra ma que lhe foi apre sen -

ta do pelo sr. José Car los de Car va lho, en de re ça do ao ma re chal
Her mes da Fon se ca, e em que se pe dia ao pre si den te da Re pú bli ca 
para re tro ce der do ca mi nho que en ce tou, in ter vin do na po lí ti ca
dos es ta dos.

De cla rou o em pre ga do que es ta va na re par ti ção ao sr. José
Car los de Car va lho que só pas sa ria esse te le gra ma ‘se fos sem ris -
ca das es tas úl ti mas pa la vras’. O fato tem sido mu i to co men ta do.”
Cons ti tui este fato um den tre mu i tos, um den tre inú me ros, em

re la ção a mu i tos dos qua is eu po de ria, ante vós, tra zer o meu tes te mu nho
ju ra do.

Por mu i tos dias não me foi pos sí vel re ce ber a me nor co mu ni ca ção
de meu fi lho, de pu ta do fe de ral, que, des de o co me ço des tes acon te ci men tos 
se acha na Ba hia.

Por mu i tos dias o dr. José Jo a quim da Pal ma, de pu ta do fe de ral,
igual men te pela Ba hia, que lá, nes te mo men to, se acha, não pôde ter a me nor
co mu ni ca ção te le grá fi ca para avi sar a sua se nho ra, do en te, e in qui e ta, do
pa ra de i ro em que se acha va.

Du ran te mu i tos dias, mu i tos jor na is des ta ci da de, to dos aque les
que não co mun ga vam com a po lí ti ca do go ver no da Ba hia, fi ca ram ini bi dos
de se co mu ni ca rem com aque le es ta do.

Se to dos es tes fa tos não bas tas sem, um só do cu men to de hoje,
um do cu men to por mim re ce bi do este ma nhã, vem como que a pon to nos
tra zer a cer te za des te fato. É um te le gra ma en de re ça do por meu fi lho, o
de pu ta do Alfre do Rui, no dia 12 do cor re nte, à sua mu lher, te le gra ma ex pe -
di do nes se dia 12, e que só hoje de ma nhã, no dia 20, lhe foi en tre gue.

O pró prio con tex to ofi ci al do des pa cho re que ren do ao tri bu nal
sua jun ção à pe ti ção de ha be as cor pus, é o pró prio con tex:o des te des pa cho,
re pi to, que ates ta ha ver este te le gra ma con su mi do oito dias para che gar da
ca pi tal da Ba hia ao Rio de Ja ne i ro!

Não será bas tan te isto?
Res ta-nos ain da o tes te mu nho mi nis te ri al, o tes te mu nho pre si -

den ci al da nota on tem co mun ca da aos jor na is pelo mi nis tro do Inte ri or,
onde se diz que o go ver no ex pe di rá seus des pa chos ao go ver na dor in te ri no
da Ba hia, ao go ver na dor de pos to, pelo cabo sub ma ri no.

Ain da há pou co ou vi mos, re pe tic ta por mais de três ve zes, na le -
i tu ra dos do cu men tos fe i ta pelo ilus tre re la tor do ha be as cor pus, a de cla ra ção
de que era pelo cabo sub ma ri no que o go ver no ha via se obri ga do a ex pe dir
para a Ba hia es sas co mu nicações.

Mas não foi uni ca men te o te lé gra fo que se tran cou; fo ram igual -
men te os cor re i os. 
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Aqui está en tão um ou tro do cu men to ofe re ci do pela re da ção d’O 
Paiz numa das suas úl ti mas edi ções:

“Nem o Cor re io nos Vale!…
Como se não bas tas se o in qua li fi cá vel abu so de su je i tar o

te lé gra fo a es tar ex clu si va men te a seu ser vi ço, o sr. J. J. Se a bra já
co me çou a usar de igual pro ces so em re la ção ao ser vi ço pos tal.

É in crí vel, mas é ver da de.
O Ma gel lan, en tra do on tem nes te por to, trou xe cor res pon -

dên cia da Ba hia. Esta, po rém, até âs três ho ras da ma dru ga da
não ha via sido dis tri bu í da.

Pelo me nos, O País não re ce beu a sua; no en tan to re ce beu
jor na is da Eu ro pa vin dos no mes mo pa que te.

Ça mar che...”

Igual men te, A No tí cia de 15 do cor ren te diz:

“O cap. Ver de – Entrou hoje, às cin co e meia da  ma nhã, o
cap. Ver de, que deve ter tra zi do jor na is da Ba hia, pos te ri or men te
ao bom bar de io. Pen san do as sim man da mos à 2ª se ção do Cor re io
re cla mar os nos sos jor na is.

Aí os em pre ga dos nos dis se ram que não ha via jor na is para
A No tí cia, sen do que os que ha via para ou tros jor na is só al can ça -
vam a 4 do cor ren te. Vêm, por tan to, com um atra so de 11 dias.”

So li ci to dos hon ra dos mem bros des te egré gio tri bu nal a com pla -
cên cia da sua aten ção para os de sen vol vi men tos em que a de fe sa des ta ca u sa
me obri ga a en trar, in du bi ta vel men te a ma i or de quan tas este egré gio tri bu nal
até hoje se tem ocu pa do.

É a mais gra ve por que dela de pen de nes te mo men to a sor te da
Re pú bli ca, a per ma nên cia das ins ti tu i ções re pu bli ca nas, o res pe i to e a ga ran tia 
da jus ti ça nes te país.

Per do em-me os hon ra dos mi nis tros: o pri me i ro már tir des te
es for ço sou eu mes mo.

Não é por meu gos to, para sa tis fa zer pa i xões ou in te res ses pes so a is,
não é para dar ex pan são à mi nha pa i xão des ta tri bu na, que, do en te, exa us to 
de tra ba lho e de co mo ções ve nho en tre gar-me ao sa cri fí cio de unia dis cus são
como esta, a res pe ito de cuja gra vi da de não me ilu do, em re la ção a cujo
peso so bre es tou nes te mo men to sen tin do com que for ça me cai sore os om bros. 
Mas, tra ta-se, de ve ri fi car a ver da de, na qui lo em que ela tem sido sis te ma ti -
ca men te adul te ra da por uma cons pi ra ção de mi nis tros e de ge ne ra is.

Não que ro sair hoje da qui, sem fa zer uma elu ci da ção mi nu cio sa
e uma ri go ro sa aná li se dos fatos e do cu men tos para res ta be le cer a evi dên cia 
dos es pi ri tos ilu di dos.
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Rogo, pois, a este ex cel so tri bu nal a be ne vo lên cia da sua aten ção, 
não para co mi go, que nada va lho, sim ples ci da dão, obs curo de fen sor dos
di re i tos cons tan te men te pos ter ga dos, mas para com o es ta do que re pre sen -
to, no bre es ta do, gran de pro vín cia, an ti ga, res pe i ta da e ve ne ra a sem pre nou -
tros tem pos como a me tró po le da nos sa po lí ti ca e da nos sa ci vi li za ção e
hoje ar ras ta do aos pés dos sol da dos des va i ra dos pela in dis ci pli na dos ge ne -
ra is in cons ci en tes do cum pri men to de seus de ve res.

É em nome des se es ta do que ape lo não para o co ra ção mas para
a cons ciên cia, para o ci vis mo dos hon ra dos mem bros des te tri bu nal. E em
nome des se es ta do em nome das ins ti tu i ções, dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, é
em nome do  Bra sil ar ras ta do na lama pe las mi sé ri as des se es cân da lo ina u -
dito.

Eu pros si go, pois, na mi nha cus to sa aná li se, na mi nha ári da ven -
ti la ção de tan tos do cu men tos.

Os hon ra dos ju í zes co nhe cem as va ri a ções por que teve de pas -
sar na im pren sa ofi ci al o tex to no go ver na dor in te ri no da Ba hia. Se gun do a
pri me i ra ver são dada ao pú bli co em um te le gra ma-cir cu lar pelo sr. mi nis tro 
da Jus ti ça, o go ver na dor da Ba hia aban do na ra o car go. Mais tar de uma nota 
do mes mo mi nis tro aos go ver na do res dos es ta dos anun ci a va que o go ver -
na dor ha via re nun ci a do – a ex pres são “aban do na ra” era o re sul ta do do ape -
nas de um equí vo co que o mi nis tro se apres sa va em vir rep a rar.

Acon te ce, po rém, srs. ju ízes, que na mes ma oca sião os jor na is de
São Pa u lo tra zi am ao co nhe ci men to do pú bli co o tex to ali re ce bi do pelo go -
ver no da co mu ni ca ção ofi ci al do sr. mi nis tro da Jus ti ça e nes te tex to se re pe -
tia a mes ma ex pres são que aque la au to ri da de mi nis te ri al de se ja va cor ri gir,
atri bu in do-a sim ples men te a um erro de co pis ta.

Não se com pre en de, sr. pre si den te, como tex tos ofi ci ais de uma
co mu ni ca ção tão gra ve pos sam es tar su je i tos a es tas vari a ções su ces si vas e
ra di ca is en tre pa la vras, cada uma das qua is en cer ram sig ni fi ca ção di fe ren te.

Ao lado, po rém, das va ri a ções mi nis te ri a is, ha via as ale ga ções
mi li ta res. O ge ne ral co man dan te da guar ni ção da Ba hia tinha anun ci a do ao
Go ver no Fe de ral, no seu te le gra ma de 11 do cor ren te, que o go ver na dor
Au ré lio Vi a na ha via re nun ci a do vo lun ta ri a men te ao car go.

Des tar te, srs. mi nis tros a tra ma das fal si fi ca ções em pre ga da para
ilu dir não só ao pú bli co mas ao pró prio che fe da nação está-se re ve lan do no 
con junto de es for ços que a com pleta.

De um lado é a au to ri da de mi li tar no es ta do quem al te ra os fa tos,
co mu ni can do ao go ver no que o go ver na dor in te rino da Ba hia re nun ci a ra o
car go vo lun ta ri a men te, de ou tro é o mi nis tro da Vi a ção que en cer ra o te lé -
gra fo para o pú bli co e nem os mi nis tros e nem o pró prio che fe do go ver no
po dem al can çar o co nhe ci men to da ver da de. 
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Afi nal, o hon ra do pre si den te da Re pú bli ca che gou a de vassá-la,
co nhe ceu a ilu são em que o ha ve ri am en tre ti do, teve oca sião de co lher em
fla gran te os seus au to res, mas não pro ce deu para com eles como as cir cuns -
tân ci as da si tu a ção e os de ve res es sen ci a is do seu car go im pu nham.

Que é o que veio a des co brir o che fe da na ção?
Ele cla ra men te o diz em uma nota pu bli ca da há dois ou três dias

no Jor nal do Com mer cio. 
O che fe da na ção de cla ra ele mes mo que só há três dias teve co nhe -

ci men to dos ter mos exa tos do ato pelo qual o 2º go ver na dor in te ri no da Ba hia
ha via de i xa do o car go! 

O pre si den te da Re pú bli ca é ele mes mo quem pelo seu mi nis tro,
na pas ta do Inte ri or e Jus ti ça, o man da afir mar. 

Até en tão, pelo tes te mu nho de seus de le ga dos no es ta do, pelo
tes te mu nho do ge ne ral, pelo tes te mu nho das au to ri da des es ta du a is por ele
con sul ta das, até en tão o pre si den te da Re pú bli ca se acha va na con vic ção de
que aque la au to ri da de re nun ci a ra vo lun ta ri a men te ao seu car go. 

Só ago ra pôde o pre si den te da Re pú bli ca che gar à ve ri fi ca ção da
ver da de. E por que modo? 

Gra ças a nós, gra ças ao aci den te de um acha do que por meu
in ter mé dio se pôde co mu ni car à im pren sa, gra ças aos es for ços de al guém
por cuja ati vi da de e je i to se pôde ob ter do Cor re io um exem plar úni co de
toda aque la cor res pon dên cia jor na lís ti ca, se qües tra da pelo mi nis tro da Vi a ção. 

A um ami go meu devi o ter ob ti do um nú me ro do jor nal A Ba hia, 
jor nal ofi ci al do es ta do, onde se ha via pu bli ca do o tex to do ato do go ver na dor
in te ri no, le va do en tão, gra ças a esta cir cuns tân cia, ao co nhe ci men to dos
seus le i to res pela im pren sa des ta ca pi tal. 

Foi por aí que o pre si den te da Re pú bli ca che gou, pela pri me i ra
vez, a ter no tí cia da ver da de; ele o con fes sa, vem de cla rar mu i to so le ne men te
mes mo a este tri bu nal. 

Mas os fal si fi ca do res da ver da de, mas os seus de le ga dos, aque les 
a quem esta fal si fi ca ção era de vi da, não so fre ram a me nor per tur ba ção nas
suas po si ções ofi ci a is. 

As co mu ni ca ções do pre si den te da Re pú bli ca ao Su pre mo Tri bu -
nal, nes te pon to, im por tam numa acu sa ção de des le al da de e de tra i ção
ao ge ne ral co man dan te da guar ni ção da Ba hia. 

A esse ge ne ral de veu o pre si den te da Re pú bli ca a ilu são em que
es te ve até o úl ti mo mo men to de que o go ver na dor in te ri no não ha via de i xa do
por co a ção o car go que exer cia. 

Nin guém ig no ra ter ca bi do ao co man dan te da que la guar ni ção o
pa pel es pe ci al nes te in ci den te: foi ele quem re ce beu a pri me i ra no tí cia do
ato do go ver na dor in te ri no; foi ele quem em pos sou no car go o seu su ces sor; 
não po dia des co nhe cer o tex to do ato do go ver na dor in te ri no, por que além
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de ter pas sa do pe las suas mãos foi pu bli ca do em vá ri os jor na is. To da via,
co nhe cen do da que le ato pelo qual o go ver na dor da Ba hia de i xa ra o seu car go
for ça do pelo ca nho ne io, o che fe da sé ti ma ins pe ção mi li tar man da as se gu rar
ao pre si den te da Re pú bli ca ser aque le ges to um ato vo lun tá rio, pra ti ca do
li vre men te pelo go ver na dor in te ri no. 

Já ve des, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que na Ba hia
a si tu a ção per du ra com a mes ma for ça, com as mes mas cir cuns tân ci as, do
mes mo modo so bre as au to ri da des es ta du a is. 

A re po si ção man da da exe cu tar as sim, pe las mes mas au to ri da des 
mi li ta res a quem se deve a de po si ção é uma fi gu ra, é uma ima gem, uma
clás si ca men ti ra. 

Po nha-se cada um dos mem bros des te egré gio tri bu nal na mes ma
si tu a ção do go ver na dor in te ri no da Ba hia, com a mão na cons ciên cia exa mi ne,
com que li ber da de po de rá exer cer ago ra na Ba hia as fun ções ad mi nis tra ti vas
de go ver na dor, cer ca do pela tro pa, que en san güen tou aque la ci da de pelo
bom bar de io e pelo in cên dio. 

Per mi tam-me os hon ra dos ju í zes a le i tu ra de um do cu men to
so le ne a res pe i to da ve ra ci da de des ta ques tão. É um de po i men to dado so bre
os fa tos por um dos len tes da fa cul da de ju rí di ca da que le es ta do, e que por
uma car ta par ti cu lar tive esta co mu ni ca ção em be bi da em lá gri mas amar gas:

Às 12 ho ras da tar de do dia 10 de ja ne i ro cor ren te” – e par to
da qui por que tudo mais lhe há de ser co nhe ci do – “de po is de in ti -
ma ções ofi ci a is por par te do ge ne ral So te ro de Me ne ses, tran ca das
por gran de cen su ra as duas es ta ções te le grá fi cas (a do na ci o nal e
a do sub ma ri no), cu jos edi fí ci os se acha vam tam bém cer ca dos por
for ças do Exér ci to em ba la das, es pa lhou-se por esta ca pi tal um
bo le tim mal re di gi do e mal im pres so, em que aque le ge ne ral
anun ci a va ao povo, ao enor me cor de i ro do povo ba i a no, que,
in ti ma dos os côn su les aqui re si den tes, den tro de uma hora
co me ça ria o bom bar de io da ci da de pe las for ta le zas de S. Mar ce lo 
e do Bar ba lho, e pe las pe ças si tu a das no quar tel do 50º ba ta lhão
de ca ça do res ao for te de São Pe dro. 

Foi um alar ma! 
Mu i tos não cre ram, como o côn sul da Argen ti na, que uma

ci da de de um país ci vi li za do – ci da de aber ta, aces sí vel, fran ca,
or de i ra, de sar ma da – pu des se ser bom bar de a da, jus ta men te quan do 
esse mes mo país pro tes ta va con tra os bom bar de i os de Assun ção.

Mas a ver da de foi que, à uma hora da tar de da que le dia, o
For te de S. Mar ce lo, ou tro ra cons tru í do pe los ho lan de ses para
fun ções de de fe sa da ci da de ini ci a da na ci vi li za ção, deu dois úni cos 
ti ros de pól vo ra seca, ad ver tin do guer re i ra men te a po pu la ção
dos seus ins tin tos des tru i do res. 
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Dez mi nu tos de po is, foi ar re mes sa do o pri me i ro ba la ço,
que atin giu a tor re do Ele va dor La cer da, na Pra ça do Con se lho,
ma chu can do o zin co de sua co ber tu ra. Se cun dou esse ges to de
alta e re pug nan te bar ba ria, a for ta le za do Bar ba lho, cu jos dis pa ros,
fe i tos com mu i ta cer te za, al ve ja ram, du ran te três ho ras e meia, o
pa lá cio do go ver no, ora de mo lin do-o, ora ul tra pas san do-o e indo 
fa zer ví ti mas à gran de dis tân cia de cen te nas de me tros, ora ini ci an -
do e fo men tan do in cên di os em di ver sos pon tos. De um lado,
eram gra na das que chi a vam do i da men te pe los ares, e, de ou tro
lado, eram ba las de aço que fa zi am o des mo ro na men to das pa re des
do pa lá cio e do ve lho Te a tro São João. 

Um pro jé til do S. Mar ce lo al can çou o re ló gio da tor re do
Paço Mu ni ci pal. 

De boa si tu a ção, o 50º de ca ça do res bom bar de a va o es qua -
drão de ca va la ria, não de i xan do pe dra so bre pe dra: a sua peça
es ta va pos ta em ori fí cio adre de pre pa ra do na mu ra lha ex ter na
da que la pra ça de guer ra. 

Uma gra na da, lar ga da so bre a re si dên cia do dr. José Mar ce -
li no, atin giu um pré dio fron te i ro e des pe da çou-lhe um tre cho do
fron tis pí cio, e uma ou tra, que vi sa va a re si dên cia do dr. Do min gos
Gu i ma rães, em pre gou-se em da ni fi car um pré dio vi zi nho, aos
fun dos da casa da que le po lí ti co. 

Pe las ruas, os es tran ge i ros es pa vo ri da men te fu gi am com os 
seus pro tes tos mais ve e men tes. Os co mer ci an tes bus ca vam as
suas re si dên ci as pelo mar, em bo tes e sa ve i ros. As fa mí li as aban -
do na vam os seus la res. E as for ças de li nha, en trin che i ra das nos
seus quar téis, por de trás de suas es pes sas mu ra lhas, co var de -
men te res guar da das, tudo fa zi am sem a me nor ex po si ção, tudo
ata ca vam sem se rem vis tas para a re pul sa. 

Na pra ça do Con se lho as for ças de po lí cia iam sen do de sa -
lo ja das pelo in cên dio e pe las de mo li ções. 

A mu ni ção do For te S. Mar ce lo es go tou-se e foi-se bus car
nova na Ji qui ta ia. A mi sé ria hu ma na cres cia de hor ror. A po pu -
la ção in te i ra ex cla ma va fra ses de es con ju ra ção, mal di zen do os
seus al go zes. As ví ti mas re pro du zi am-se. A ci da de es ta va ani qui -
la da pelo ter ror, pela cha ci na das ba las sem nor te, pela san gui no lên -
cia de um juiz sem es crú pu los, que re qui si tou as for ças fe de ra is
para aque la ina cre di tá vel bar ba ri da de!

Então, o go ver no do es ta do, em bem da po pu la ção que se
sa cri fi ca va im pi e do sa men te, pe diu a sus pen são das hos ti li da des…

Ah! Foi o ma i or dos hor ro res!
À pa i sa na, o 49º de ca ça do res, man da do de Per nam bu co

para ‘be ber o san gue dos ne gros da Ba hia’, es pa lhou-se com o
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nome de povo, pe las ruas da ci da de. Co me çou o as sas si na to,
im pe rou a car ni fi ci na, tri un fou a san gui no lên cia…

A po lí cia re co lheu-se aos seus quar téis. Mas, o Exér ci to, en con -
tran do os pos tos aban do na dos, co me çou a ocu pá-los e onde to pou
com al gu ma re sis tên cia… Foi além de qual quer ex pec ta ti va.

Na di re to ria das ren das, cujo pré dio está re du zi do à ma i or
mi sé ria – es pin gar de a do, rou ba do, fer re nha men te ar rom ba do e
es tu pi da men te de vas sa do –, sen do cin qüen ta pra ças de li nha
con tra vin te de po lí cia, quin ze des tas fo ram bar ba ra men te es cor -
ra ça dos por ba i o ne tas até ca í rem no mar, quan do eram as sas si na das 
– oh, ig no mí nia! – por ti ros de Ma u ser.

Que dias hor ro ro sos tem atra ves sa do a Ba hia! Que sor te
nos es ta rá re ser va da, ain da não sa be mos! Estão de cor ren do as
qua ren ta e oito ho ras da pri me i ra agres são ar ma da à ci da de! Os
côn su les, co le ti va men te, já pro tes ta ram con tra o que ocor reu. E
eu, per di do nes sa cor te de de ses pe ros, sem cons ciên cia qua se da
vida que os bár ba ros nos im po rão da qui por di an te, só en con tra
esse alí vio de fa lar-lhe com toda a alma, as se gu ran do-lhe so bre
pa la vras de hon ra, a ver da de de tudo quan to aca bo de di zer-lhe.

Aqui fico, como seu con ter râ neo e ad mi ra dor.

Almá quio Di niz 
Rua De mo cra ta, Ba hia.

Pu de ra ler ao tri bu nal ain da ou tros do cu men tos co nhe ci dos, por que
es tes do cu men tos é ne ces sá rio que fi quem na his tó ria esta casa. Não fa rei,
po rém, nes te mo men to. Li mi tar-me-ei a ler, srs. mi nis tros, tre chos de uma
car ta de meu fi lho, tes te mu nha pre sen ci al, de pu ta do pela Ba hia, que es cre -
ven do não a mi nha pes soa, mas a pa ren te seus, a seu cu nha do, nos dá num
rá pi do es bo ço co nhe ci men to das ce nas de hor ror pas sa das na que la ter ra,
na que les dias:

Ba hia, 15-1-912.
A si tu a ção aqui é ain da teor, não há ga ran ti as de vida para

os ad ver sá ri os dos do mi na do res da si tu a ção tri un fan te; o te lé gra fo
não ace i ta os nos sos des pa chos; nos nos sos jor na is, sob a ame a ça
de em pas te la men to, não po dem ver be rar os cri mes aqui co me ti dos; 
a for ça fe de ral au men ta de dia para dia e do mi na a ci da de pelo
ter ror, e o atu al go ver na dor, ho mem mo de ra do, tí mi do, fra co,
ma gis tra do reto, é um ins tru men to nas mãos dos vi a nis tas e
se a bris tas con tra os qua is não tem um mo vi men to de re pul sa. 

O go ver na dor do es ta do ba i xou um de cre to con vo can do o
Con gres so para se re u nir no dia 15 do cor ren te, na ca pi tal, e re vo gou 
o de cre to da con vo ca ção para Je quié.
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Pois bem, achan do-se au sen tes os nos sos cor re li gi o ná ri os e
só ten do aqui os se a bris tas, 8 se na do res e 17 de pu ta dos fun ci o -
na ram on tem em ses são so le ne de aber tu ra do Con gres so do
Esta do.

O Con gres so do Esta do é com pos to de 42 de pu ta dos e 21
se na do res, por tan to de 63 mem bros, sen do ne ces sá rio para o seu
fun ci o na men to re gu lar e para po der o mes mo de li be rar, a pre sen ça 
de 32 con gres sis tas.

Ape sar de tudo isso, on tem o se na dor Cam pos Fran ça já
apre sen tou pa re cer mar can do as ele i ções de go ver na dor para 28
do cor ren te, e cons ta que hoje ele ge rão pre si den te do Se na do o
ba rão de são Fran cis co ou o se na dor Ca pi tão-de-Fra ga ta mé di co
da Arma da Fran cis co Mu niz, que to ma rá ime di a ta men te pos se
do car go de go ver na dor.

O go ver na dor em exer cí cio, dr. Bráu lio Xa vi er, pre si den te
do Tri bu nal de Ape la ção e Re vis ta, em seu de cre to de con vo ca ção
da as sem bléia, para 15 do cor ren te, não teve es crú pu los em afir ma
que ‘ten do o go ver no ciên cia de que nes sa ca pi tal se acha nú me ro
su fi ci en te de se na do res e de pu ta dos, para fun ci o na men to re gu lar
da mes ma as sem bléia’. Na sua men sa gem ao Con gres so fez ele a
mes ma afir ma ti va.

É re vol tan te, meu caro ami go o dis plan te des se ma gis tra do, 
que não se peja de lan çar em pú bli co tão gran de fal si da de!

Os nos sos ami gos ain da em Je quié pro tes ta ram pe ran te o
juiz da Co mar ca, mos tran do que se acha vam au sen tes da ca pi tal
do es ta do por oca sião da ele i ção do pre si den te do Se na do e apro -
va ção do pa re cer mar can do para 28 a ele i ção do go ver na dor,
pro cu ran do por essa for ma anu lar em mo men to opor tu no as
re so lu ções to ma das pe los ou tros mem bros do Con gres so. Em
sua ses são de sá ba do, 13 do cor ren te, a Câ ma ra, sem nú me ro le gal,
re co nhe ceu um de pu ta do se a bris ta. Está va mos no ple no do mí nio
da far sa e sem for ça para ga ran tir e fa zer res pe i tar os nos sos
di re i tos.

O bom bar de io da ci da de foi um fato hor rí vel; in cen di ou-se
o pa lá cio e a bi bli o te ca pú bli ca. Ces sa do o bom bar de io, de ram
co me ço ao sa que, no pa lá cio, na bi bli o te ca, di re to ria de ter ras,
di re to ria do in te ri or, ras gan do, que bran do e rou ban do, pa péis,
mó ve is e ob je tos de arte e li vros.

Há aqui re pú bli ca de es tu dan tes mo bi li a das com os mó ve is 
rou ba dos de pa lá ci os e com pra dos por quan ti as in sig ni fi can tes
pe los es tu dan tes.

O Diá rio da Ba hia, ór gão do par ti do se ve ri nis ta, não tem
po di do sair, pois o So te ro tem que ri do exer cer a cen su ra so bre
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ele, sob pena man dar em pas te lá-lo. Esta mos em ple no re gí men
do es ta do do sí tio.

O nos so ami go José Mar ce li no está ame a ça do de mor te e
não pode sair de casa.

Aca ba de che gar do Rio o nos so ami go (…), que diz ter vin do 
para se ba ter pen san do que o go ver no es ti ves se re sis tin do.

É bom di zer ‘re sis tam’, po rém quem aqui está é que pode
ava li ar a im pos si bi li da de de tal co i sa. Como re sis tir con tra os
ca nhões e con tra ini mi gos que se ocul tam nas for ta le zas? Como
to mar de as sal to e a arma bran ca e a fu zi la ria, for ta le zas, ar ti lha ri as,
den tro da ci da de, não po den do as for ças se apro xi mar des sas
for ta le zas? Como re sis tir sem for ças pois as que tí nha mos já
es ta vam de sa ni ma das por te rem sido ra cha das a me tra lha dos
seus pos tos de com ba te?

A Ba hia caiu, é ver da de, po rém ten tou a re sis tên cia e só ce deu
quan do viu ser inú til con ti nu ar numa luta in gló ria.

Se as for ças se têm en con tra do, a vi tó ria se ria nos sa in con -
tes ta vel men te.

Tan to a So te ro sa bia dis so que re co lheu as suas for ças às
for ta le zas.

Eis, se nho res, a si tu a ção da Ba hia, cri a da pelo ato des te bom bar de io
ino mi ná vel.

Não vos es que ça is, hon ra dos mem bros des te hon ra do tri bu nal, a 
gra vi da de in com pa rá vel do aten ta do pra ti ca do con tra aque la ca pi tal. Em
toda a his tó ria do mun do, não digo em toda a his tó ria des te país, mas de
todo o mun do, um só fato des ta na tu re za até hoje não se co nhe cia.

Co nhe cem me lhor do que eu os sr. mi nis tros o caso do bom bar de io 
de Val pa ra í so. Ali se tra ta va de um caso de guer ra en tre po tên ci as ini mi gas. 
Ali mes mo, en tre tan to, o agres sor não se ani mou a pra ti car a cru el da de
anun ci a da, sem con ce der aos ha bi tan tes da ci da de ame a ça da de des tru i ção
o tem po ne ces sá rio para sal va rem se não os seus ha ve res pelo me nos as suas 
vi das.

Qu a tro dias teve aque la ca pi tal do Chi le, para se acal te lar do
bom bar de a men to imi nen te; qua tro dias lhe deu para isto o al mi ran te da
es qua dra es pa nho la. É por as sim di zer, em todo o di re i to in ter na ci o nal, em
toda a his tó ria des te di re i to o úni co exem plo exis ten te de um caso des ta
na tu re za e até hoje não há uma opi nião sé ria en tre os in ter na ci o na lis tas que
o não con de ne como uma cru el da de bár ba ra e in des cul pá vel. Mas nas guer ras
in tes ti nas, o bom bar de io a uma ci da de ma rí ti ma de por to co mer ci al, pela
es qua dra ou pe las for ta le zas do pró prio país a que per ten cem era um caso
que es ta va re ser va do ao nos so país, isto é, de dar o res pec ti vo go ver no o
pri me i ro exem plo.
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Fez-se, co me teu-se este ato de sel va ge ria ex tre ma, ro de an do de
to das as cir cuns tân ci as que o po de ri am tor nar ain da mais bár ba ro, mais
cru el, mais in dis pen sá vel.

Ha ve is de vos lem brar, quan do ain da há pou co mais de um ano
da que la re vol ta de ma ru jos de que eu ain da ou tro dia aqui vos fa la va, ame a -
çan do esta ca pi tal, não foi sem avi so de mu i tas ho ras an te ri o res, que o
go ver no da Re pú bli ca man dou abrir o fogo das suas ba te ri as nas águas da
baía des ta ci da de; não foi sem mu i tas ho ras de an te ce dên cia, naõ foi sem
que a po pu la ção ti ves se ao me nos al gum tem po es cas so, in su fi ci en tís si mo
em bo ra mas al gum tem po em todo o caso para se acal te lar. To da via, ha ve is
de re cor dar-vos do ter ror, do pâ ni co em que se sen tiu sub mer sa a po pu la ção
des ta ca pi tal.

To das as ruas prin ci pa is se es va zi a ram, a mul ti dão cor ria para os 
lu ga res mais re mo tos, to dos en fim bus ca vam li vra ras suas vi das, as suas
fa mí li as, au sen tan do-se da ci da de ame a ça da. A Ba hia, não teve um mo men to 
de avi so, para se pre ca ver.

Acre di tá va mos to dos nós, por que aí cons tan te men te se tem dito,
e eu mes mo até on tem era ví ti ma des sa ilu são, acre di ta va-se que o bo le tim
es pa lha do pelo che fe da sé ti ma ins pe ção mi li tar ti ves se ad ver ti do que ia
bom bar de ar a ci da de. Não há tal.

O bo le tim aí está. Pelo seu con ta to con ven cer-vos-ei de que o
bom bar de io foi uma sur pre sa ab so lu ta men te ines pe ra da.

7ª Re gião Mi li tar
O ge ne ral So te ro de Me ne ses, ins pe tor da 7ª Re gião Mi li tar, 

faz sa ber que, ten do o go ver no do es ta do se re cu sa do ter mi nan -
te men te a obe de cer ao ha be as cor pus con ce di do pelo Exmo sr. juiz 
sec ci o nal, para que pos sam fun ci o nar li vre men te, no an ti go edi -
fí cio da Câ ma ra dos De pu ta dos, os con gres sis tas con vo ca dos
pelo Exmo sr. ba rão de São Fran cis co, pre si den te em exer cí cio do 
Se na do – cum pre-lhe, em obe diên cia à re qui si ção do mes mo juiz
fe de ral aos po de res com pe ten tes da Re pú bli ca, fa zer res pe i tar e
exe cu tar essa or dem, pela in ter ven ção da for ça sob seu co man do, 
in ter ven ção a que dará iní cio den tro de uma hora.

Inspe to ria da 7ª Re gião, 10 de ja ne i ro de 1912.
Não teve, por tan to, a po pu la ção ba i a na o mí ni mo avi so de que a

ci da de ia ser bom bar de a da.
O bom bar de io foi uma in sí dia, foi uma sur pre sa, foi uma tra i ção, 

um ato de so be ra na des le al da de!
Para jus ti fi car, po rém, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral,

o uso des ta ex tre mi da de bár ba ra de via ha ver ao me nos uma con di ção de
re sis tên cia que ex pli cas se o de sen ca de a men to da que la cena hor rí vel. Era
ne ces sá rio que o res pon sá vel pela ini ci a ti va des te ato hou ves se en con tra do
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al gum em ba ra ço no seu ca mi nho, que al guém se hou ves se opos to a sua
von ta de, ao seu ar bí trio do mi na dor e ab so lu to.

Será por ven tu ra real, po rém, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal 
Fe de ral, que o co man dan te da que la guar ni ção mi li tar pu des se ale gar al gum 
pre tex to para a me di da hor ro ro sa de que lan çou mão ? 

Não. A pró pria le i tu ra da par te ofi ci al en de re ça da ao sr. pre si -
den te da Re pú bli ca pelo sr. co man dan te da 7ª Re gião Mi li tar ates ta que o
go ver na dor in te ri no do es ta do de cla rou não se opor, a não se em ba ra çar a
exe cu ção do ha be as cor pus.

É o pró prio ge ne ral So te ro quem o diz na sua par te.
É ele quem diz:[Lê] 
O Con gres so po de ria se re u nir, que não ha ve ria co a ção.
Não con cor dei com essa re so lu ção por pa re cer-me co gi tar-se de

uma nova ci la da.
E tan to bas tou, srs. mi nis tros, para que for ças bra si le i ras fos sem

bom bar de ar uma ca pi tal bra si le i ra!
Bem se diz que não há nada pior e mais pe ri go so do que uma

arma na mão de um in cons ci en te ou de um me dro so!
O bom bar de io de que foi ví ti ma a Ba hia, leio, isto teve lu gar por que

o co man dan te da que la re gião mi li tar sus pe i ta va tra tar-se de uma ci la da
con tra a exe cu ção de suas or dens.

O go ver na dor, au to ri da de su pre ma, so le ne men te lhe dis se que
não se opu nha à exe cu ção do ha be as cor pus. Mas, no ín ti mo de seu cri té rio
aque la au to ri da de mi li tar des con fi a va da le al da de, da pa la vra do go ver na dor
e, como pri me i ra me di da para se aca u te lar, (riso) man dou abrir o fogo de
to das as suas ba te ri as nas ruas e in cen di ar a ci da de.(riso).

Srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em qual quer país
ci vi li za do a si tu a ção atu al do co man dan te da 7ª Re gião Mi li tar se ria bem
di ver sa: não co man da ria mais guar ni ção ne nhu ma, es ta ria re co lhi do a um
quar tel pre so para res pon der por um dos mais gra ves cri mes em que pos sa
in cor rer uma au to ri da de mi li tar. A sor te do seu pro ces so não se ria du vi do sa;
o ter mo dele se ria ante mu i ta le gis la ção mi li tar a apli ca ção da pena ca pi tal!

Aqui, ao con trá rio, o au tor des te aten ta do in des cul pá vel e in com -
pa rá vel, esse ho mem sem cons ciên cia, que por um ar bí trio da sua von ta de
ir res pon sá vel des tru iu par te con si de rá vel de uma ci da de e mer gu lhou em
san gue sua po pu la ção, esse ho mem se con ser va na si tu a ção de con fi an ça
que ocu pa va, e é in di gi ta do ago ra para ir re por no seu car go a au to ri da de
de pos ta, as se gu ran do-lhe as ga ran ti as cons ti tu ci o na is.

É de ma is, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal!
Isto é zom bar de vós, é zom bar do país, é zom bar da ra zão hu ma na, 

é zom bar da mo ra li da de pú bli ca, é zom bar da nos sa raça, é zom bar de tudo 
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quan to nes te mun do me re ce res pe i to aos ho mens hon ra dos, aos ho mens de
cons ciên cia!

Não hou ve re sis tên cia à or dem in ti ma da pelo co man dan te da
guar ni ção mi li tar na que le es ta do, mas, ain da quan do hou ves se, essa re sis -
tên cia era le gí ti ma, essa re sis tên cia era jus ta, essa re sis tên cia era ne ces sá ria,
essa re sis tên cia era le gal. Era a re sis tên cia da au to ri da de su pre ma de um
es ta do que de fen de suas atri bu i ções con tra a usur pa ção de um in va sor
cri mi no so.

Se hou ves se uma sen ten ça, bem: à au to ri da de das sen ten ças to das
as au to ri da des de um país ci vi li za do se de vem cur var.

Mas ain da as sim o bom bar de io não era jus ti fi cá vel.
Ain da até hoje não era co nhe ci do no re gí men pro ces su al de ne nhum 

país ci vi li za do o uso do bom bar de io como meio de exe cu ção de uma sen ten ça.
Mas sen ten ça não ha via, por que não há sen ten ça sem juiz com pe -

ten te, e a in com pe tên cia da que le juiz vós a re co nhe ces tes na ses são pas sa da, 
anu lan do o man da to de ma nu ten ção por ele con ce di do, com o fun da men to
de que esse ato di zia res pe i to a re la ções es ta du a is e so bre as qua is ne nhu ma 
ju ris di ção ti nha o ju í zo fe de ral.

Para ha ver sen ten ça é pre ci so que ela seja fi nal, e aque la de ci são
de ha be as cor pus es ta va de pen den do ain da da vos sa in ter ven ção, do vos so
voto; ain da não ti nha che ga do à vos sa pre sen ça o re cur so ne ces sá rio que a
lei es ta be le ce.

E nes te mo men to per mi ti, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, cha -
mar para esta gra ve cir cuns tân cia des te caso a vos sa aten ção es cla re ci da e reta.

Esse juiz par ti dá rio, des pre za dor da lei e da jus ti ça, esse juiz cuja 
pre va ri ca ção é pal pá vel no ato des sa con ces são, esse juiz so ne ga a vós mes mo,
ao Su pre mo Tri bu nal, sua de ci são, cujo re cur so já de via ter che ga do a esta
Casa, so ne ga ao vos so co nhe ci men to esse re cur so ne ces sá rio para que os
efe i tos de seu ato in ju rí di co che gas se ao seu ter mo, ao cor re ti vo na tu ral que
vós lhes te ríe is opos to.

Eis nes te fato sim ples men te de fi ni do o ca rá ter mo ral da que le
ma gis tra do, tão pou co dig no das fun ções que lhe fo ram con fi a das.

Ago ra, para as si na lar a bar ba ria in com pa ra vel men te mons tru o sa 
do cri me pra ti ca do con tra a mi nha ter ra na tal, bas ta rá que, pon do aqui de
par te to das as con si de ra ções de jus ti ça e de sen ti men tos hu ma nos, ra zão e
di re i to, eu evo que, di an te des te tri bu nal, a pre sen ça do Exmo mi nis tro da
Ma ri nha, o al mi ran te Mar ques de Leão. Per mi tam-me ren der por este modo 
uma ho me na gem de res pe i to, de ad mi ra ção e re co nhe ci men to, em nome de
nos sa pá tria, àque le ge ne ral de nos sas for ças de mar, cujo ato sal vou a hon ra
do go ver no a que per ten cia, a hon ra da clas se de que era um or na men to, a
hon ra do país que lhe deu o ser.
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Nes te do cu men to me mo rá vel pelo qual este bra vo ma ri nhe i ro
re cu sou a uma cum pli ci da de na que le aten ta do con tra a Ba hia, diz ele, com
so be ra no bom sen so e in con tes tá vel jus ti ça:

Não há dú vi da que o aca ta men to às de ci sões do Po der
Ju di ciá rio é um dos prin cí pi os fun da men ta is do nos so sis te ma
cons ti tu ci o nal.

Mas, se al gu ma vez, sr. pre si den te da Re pú bli ca, eu fos se
ca paz de vos acon se lhar a de so be diên cia os ten si va a um ares to
do Po der Ju di ciá rio, cer ta men te se ria quan do o juiz qui ses se
bom bar de ar uma ci da de co mer ci al de um país li vre, para exe cu tar
um ha be as cor pus.

Co lo can do em um pos to em que vos devo a ver da de, ou sa rei
dizê-la hoje como até hoje a te nho sem pre dito.

É uma obri ga ção que me im põe a mi nha cons ciên cia, de
acor do com o meu pas sa do, em con si de ra ção aos meus con ci da dãos
e a vós mes mo.

Na mes ma oca sião em que, en tre tan to, o mi nis tro re nun ci a va a
sua pas ta para não se sub me ter a co ni vên cia des te cri me in dis pen sá vel, ou tro
mem bro do go ver no, mi nis tro da Gu er ra, dava àque le aten ta do seus apla u sos
pelo bri lho com que o ge ne ral So te ro ha via de sem pe nha do a mis são de
con fi an ça que lhe fora dada.

Diz o sr. mi nis tro da Gu er ra: 

O re cur so ne ces sá rio ti nha sido in ter pos to para o Mi nis té rio
de Gu er ra.

Re ce bi vos so te le gra ma de on tem, que mu i to se agra dou,
(riso) bas tan te mi nu ci o so so bre acon te ci men tos ha be as cor pus. Fe li -
ci to ilus tre ca ma ra da (riso) pela ação enér gi ca, pon de ra da,(hi la ri an te)
ali a da à pru dên cia ne ces sá ria exer ci da em um mo men to de gra ves
res pon sa bi li da des, no sen ti do de ser aca ta da pelo go ver no des se
es ta do uma or dem per fe i ta men te le gal, por isso que ema nou de
au to ri da de fe de ral com pe ten te. La men to que o mes mo go ver no,
pela ati tu de hos til, sem ra zão as su mi da, se re sol ves se a cum prir
uma dis po si ção le gal so men te quan do a isso com pe li do pela for ça,
que agiu opor tu na e cri te ri o sa men te. Só de ven do ter mi nar vos sa
ele va da mis são quan do de todo es ti ve rem ga ran ti dos os di re i tos
dos nos sos con ci da dãos da glo ri o sa ter ra ba i a na, te rei má xi ma
sa tis fa ção de pres tar todo au xí lio de que ain da ca re cer des. Sa u -
da ções afe tu o sas.

Mena Bar re to
Na mes ma oca sião, o ma re chal pre si den te da Re pú bli ca en de re ça va

ao bom bar de a dor da Ba hia este te le gra ma:
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Agra de ço a co mu ni ca ção que me fez no res ta be le ci men to
da or dem nes se es ta do, con gra tu lan do-me com a no tí cia de ha ver
as su mi do o go ver no do es ta do o dr. Bráu lio Xa vi er, subs ti tu to le gal 
do go ver na dor de mis si o ná rio.

Cor di a is sa u da ções.
Ma re chal Her mes, pre si den te da Re pú bli ca.

É a chan ce la do go ver no da Re pú bli ca pos ta so le ne men te no ato
do bom bar de io da Ba hia.

Que di fe ren ça, en tre tan to, srs. mi nis tros, no con fron to en tre o pa pel 
des te mi nis tro e mi nis tro ci vil ocu pan te da pas ta da Indús tria e Vi a ção, o qual,
numa en tre vis ta con ce di da a O Paiz, co briu de apla u sos o ato de bom bar de a -
men to de sua ter ra, de cla ran do que a au to ri da de mi li tar não dis pu nha de ou tro
meio para exe cu tar as or dens que do Go ver no Fe de ral ha via re ce bi do!

Per do ai-me, srs. mi nis tros, de mo rar-me ain da na con si de ra ção
des se pon to.

Não ten des ou tro meio de re sol ver so bre este ha be as cor pus se não
con si de ran do a si tu a ção real do go ver na dor da Ba hia, em re la ção às for ças
opres so ras que o cer cam ini bin do-o de exer cer as suas atri bu i ções.

Te nho aqui ao meu al can ce do cu men tos cuja le i tu ra vos de mons -
tra ria o pa pel de che fe do par ti do exer ci do os ten si va men te pelo co man dan -
te da 7ª Re gião Mi li tar: du ran te um mês in te i ro a sua as si na tu ra fi gu rou
aba i xo do ato de con vo ca ção dos par ti dá ri os do se a bris mo para con cor re rem
ao re ce bi men to so le ne de um in di ví duo ca i xe i ro de uma casa co mer ci al des ta
ci da de ali de sig na do para as su mir a in ten dên cia da ca pi tal da Ba hia. Não
fa rei para não vos to mar des ne ces sa ri a men te o tem po.

Os do cu men tos aqui es tão, o pú bli co de les terá co nhe ci men to.
Mas o ca rá ter es pe ci al, o ca rá ter des se ge ne ral, a con fi an ça de que ele seja
dig no para exer cer a mis são ago ra en tre gue á sua au to ri da de pelo sr. pre si -
den te da Re pú bli ca, o ca rá ter des se ge ne ral há de fi car as si na la do aqui hoje
pelo exa me mi nu ci o so de seu pro ce di men to nes te caso mons tru o so!

Não vos di rei uma no vi da de re cor dan do-vos que a le al da de e a
ver da de são os ca rac te rís ti cos es sen ci a is da po si ção de to dos aque les que
co man dam ho mens a quem se en tre gam ar mas de guer ra.

Não é as sim que tem pro ce di do, en tre tan to, o ge ne ral co man dan te
da que la di vi são.

O ge ne ral fal tou à ver da de ilu din do o Go ver no Fe de ral quan do
cri mi no sa men te lhe dis se que o go ver na dor in te ri no da Ba hia ha via re nun -
ci a do o car go vo lun ta ri a men te.

O ge ne ral fal tou à ver da de quan do acu sou a po lí cia da Ba hia de
ha ver pe las suas hos ti li da des pro vo ca do a vi o len ta re vo lu ção mi li tar de que 
a Ba hia foi ví ti ma; fal tou à ver da de por que as suas de cla ra ções nes te sen ti do
se acham des men ti das por um do cu men to ofi ci al da mais alta im por tân cia
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no caso: o de po i men to de uma au to ri da de da con fi an ça do mi nis tro da Vi a ção, 
onde as for ças po li ci a is da Ba hia são acu sa das de ha ve rem aban do na do
seus pos tos “fu gin do mi se rá vel e co var de men te”.

O ge ne ral fal tou, em ter ce i ro lu gar, à ver da de quan do as se gu rou 
não ha ve rem os ti ros da sua ba te ria atin gi do se não edi fí ci os ofi ci a is con tra
os qua is eram di ri gi dos.

To das as cor res pon dên ci as de jor na is da Ba hia, to das as pu bli ca ções
de fo lhas de to das as par tes ates tam os es tra gos pro du zi dos pelo bom bar de io
em nu me ro sas ca sas par ti cu la res.

As des tru i ções não se li mi ta ram ao pa lá cio do go ver no, ao te a tro
e à bi bli o te ca pú bli ca, que se ri am bas tan tes para ca rac te ri zar a co var dia e a
cru el da de da que le ato; elas se dis tri bu í ram igual men te por toda a po pu la ção
da ci da de bom bar de a da, nas con di ções mais atro zes por três for ta le zas das
qua is duas se acham en cra va das no meio da mas sa de edi fí ci os ha bi tá ve is.

Mas, srs. mi nis tros, de lon go tem po se pla ne ja va , di gam em bo ra 
o con trá rio as ex cul pa ções ofi ci a is, de lon go tem po se pla ne ja va este cri me.

Ain da há um ano, ain da em mar ço do ano pas sa do, quan do se
tra tou, na que la ter ra, de um cé le bre acor do des ti na do a dar ao se a bris mo na 
Ba hia uma es mo la de re pre sen ta ção, em mar ço do ano pas sa do, re pi to, os
ca nhões do For te de São Mar ce lo fo ram os ten si va men te as ses ta dos con tra a
ca pi tal da Ba hia, con tra o pa lá cio do go ver na dor.

Por um ami go che ga do on tem da Ba hia, cu jas re la ções o au to ri -
za vam a me fa zer esta co mu ni ca ção, sou be eu que, em no vem bro do ano
pas sa do, um ofi ci al de ar ti lha ria, man da do àque la ci da de em mis são es pe ci al,
ali tri an gu lou to dos pon tos que se su pu nha de ver cons ti tu ir mais tar de alvo 
dos ti ros.

Des de en tão se pre pa ram as al ças de mira e os ca nhões que fun -
ci o na ram no bom bar de io es ta vam car re ga dos des de 1º de ja ne i ro.

Per mi tam-me os hon ra dos mi nis tros in ter rom per um mo men to
es tas con si de ra ções para re for çar com a ve ri fi ca ção da no tí cia que eu, ao
co me çar este dis cur so lhes ha via no ti ci a do. (Pa u sa).

Já um jor nal da tar de traz ao co nhe ci men to do pú bli co e da na ção
esta gra vís si ma re ve la ção:

Infor mam-nos, à úl ti ma hora, de fon te se gu rís si ma que a
se gun da par te da nota ofe re ci da à im pren sa pelo mi nis tro do
Inte ri or, isto é, o que se re fe re a re po si ção do go ver na dor Au ré lio 
Vi a na, não é ver da de i ra.

Ga ran tem que ab so lu ta men te o ma re chal Her mes não man -
dou re por o dr. Au ré lio Vi a na no car go de go ver na dor da Ba hia,
nem nes se sen ti do foi ex pe di do te le gra ma al gum ao ge ne ral
So te ro de Me ne ses.
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Afir ma-se que o ma re chal Her mes, por in ter mé dio do mi nis tro 
da Gu er ra, man dou um te le gra ma ao ge ne ral So te ro de Me ne ses
para que ele, pro cu ran do o dr. Bráu lio Xa vi er e dr. Au ré lio Vi a na,
sin di cas se com pre ci são das ca u sas que le va ram o dr. Au ré lio Vi a na
a de i xar o go ver no.

Afir ma-se ain da que o te le gra ma que o Mi nis té rio da Gu er ra
en vi ou foi nes se sen ti do.

Se ou tro te le gra ma foi en vi a do para a Ba hia ao ins pe tor da
re gião, não o foi por in ter mé dio do Mi nis té rio da Gu er ra.

E pon de ra-se que como os ins pe to res da re gião só po dem
cum prir or dens di re ta men te da das pelo mi nis tro da Gu er ra, e
ne nhu ma no sen ti do de ser re pos to o dr. Au ré lio Vi a na até ago ra 
foi por ele dada, a re po si ção não pas sa de uma de cla ra ção do
dr. Ri va dá via Cor re ia, fe i ta sem au to ri za ção do pre si den te da
Re pú bli ca e sem co nhe ci men to do mi nis tro da Gu er ra.

O sr. Au ré lio Vi a na não foi até ago ra re pos to e não o será
en quan to o mi nis tro da Gu er ra não der or dens nes se sen ti do.

Eis o que nos in for ma da par te de quem se jul ga bem es cla re ci do
a res pe i to do de sen ro lar dos acon te ci men tos. 

De ba i xo des sa for ma ve la da e dis cre ta se acha en vol vi da a pro -
ce dên cia al ta men te au to ri za da, onde este jor nal foi bus car as no tí ci as co mu -
ni ca das ao pú bli co des te modo.

Não que ro to mar-vos se não o tem po que o cum pri men to ri go ro so
do meu de ver está me cons tran gen do a vos rou bar.

Per doe-me, se por al guns mo men tos ocu po a vos sa aten ção. Não 
é so men te a par te mo ral des te caso que eu es tu do: tra ta-se de es tu dar prin ci -
pal men te qual de fato é a si tu a ção ma te ri al em que se acha o go ver no da
Ba hia, a fim de sa ber-se se ele foi res ti tu í do ao exer cí cio des ta fun ção em
que o go ver no da Re pú bli ca de cla ra havê-lo re pos to. 

O que é ver da de é que esta si tu a ção não se al te rou, o que é ver da de 
é que o go ver na dor da Ba hia se acha na mes ma si tu a ção.

Digo mais: numa si tu a ção ain da pior por que, ten do pas sa do a
au to ri da de es ta du al às mãos do seu su ces sor, en vol vi do nos in te res ses da
can di da tu ra do mi nis tro da Vi a ção, po dia ele ter en vi a do for ças po li ci a is de 
que o go ver na dor dis pu nha para sua de fe sa para o in te ri or do es ta do, com
o fim de exer cer pres são so bre a as sem bléia re u ni da no pon to para onde foi
con vo ca da.

A si tu a ção não mu dou, a si tu a ção pi o rou.
Ain da hoje, jor na is des ta ma nhã anun ci a vam que para a Ba hia se 

re me te ram e lá che ga ram 500 ho mens co man da dos por um te nen te!
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Qu i nhen tos ho mens sob o co man do de um te nen te é fato que só
a dis ci pli na, que só a or ga ni za ção des tes tem pos se ria ca paz de au to ri zar e
ex pli car!

Eis, srs. ju í zes, a si tu a ção da Ba hia em re la ção às for ças que lá es tão
ao co man do do Ge ne ral So te ro de Me ne ses.

Qu an to à jus ti ça, a sua con di ção não é a me lhor.
Por um lado, te mos o juiz sec ci o nal par ti dá rio de sen fre a do, in con -

di ci o nal do mi nis tro da Vi a ção, em fa vor de cuja can di da tu ra co nhe ce is as
tro pe li as que já o re co men da ram à con si de ra ção do pú bli co bra si le i ro. Este
fun ci o ná rio ju di ciá rio , que ain da o ano pas sa do num ha be as cor pus re que ri do a 
fa vor de ho mens des te mes mo par ti do ju ra va sus pe i ção, por ha ver sido
in ter me diá rio na cé le bre con ven ção de mar ço do ano pas sa do, do cé le bre
acor do, este juiz que ju ra va sus pe i ção em 1910, nos au tos de um ha be as cor pus 
re que ri do em fa vor de re pre sen tan tes do se a bris mo no Con gres so do es ta do, é 
ago ra ele mes mo que nou tro ha be as cor pus lhe con ce deu o man da do de
ma nu ten ção em de ci são de ha be as cor pus. 

Por ou tro lado, o pre si den te do tri bu nal da re la ção do es ta do, ar ras -
ta do a esse par ti cu lar que já co nhe ce is, no in te res se da can di da tu ra mi nis te ri al, 
teve em be ne fí cio des sa sa cri fi ca dos os seus mais al tos de ve res, quan do os
mem bros do Su pre mo Tri bu nal ou sa ram ates tar a le gi ti mi da de do pa pel
re pre sen ta do na Ba hia pela mi no ria le gis la ti va que ali si mu lou de Con gres so
do es ta do.

Não que ro me de mo rar. Te nho dito o bas tan te para que vos
con ven ça is de que a si tu a ção da Ba hia con ti nua a ser a mes ma – de cons -
tran gi men to ab so lu to.

E, ago ra, mais do que nun ca, pois a ir ri ta ção dos âni mos dos
in te res sa dos ali terá des per ta do este ato do go ver no.

Ago ra, mais do que nun ca, será ne ces sá ria a in ter ven ção da vos sa
au to ri da de me di an te o ha be as cor pus para os seus efe i tos mo ra is, como a
úni ca pro te ção como o úl ti mo re cur so a que, no seu de ses pe ro, se pode
so cor rer. (Ao ora dor nes te mo men to é en tre gue um car tão.) 

Aca ba de che gar às mi nhas mãos ain da um ou tro de po i men to
em apo io das afir ma ções do jor nal, à le i tu ra de cuja no tí cia a pou co aca bei
de pro ce der.

O cor res pon den te de um dos pri me i ros ór gãos de pu bli ci da de
no Bra sil, um dos pri me i ros jor na is de São Pa u lo, da que le que tal vez exer ça 
no sul des ta Re pú bli ca a ma i or au to ri da de pela se ri e da de das suas in for -
ma ções e pela im por tân cia de seu ju í zo, esse cor res pon den te me co mu ni ca 
que aca ba de man dar para São Pa u lo, com a nota de ur gen te, o se guin te
te le gra ma:

Mena Bar re to, pro cu ra do por um re da tor do Cor re io da
Ma nhã, au to ri zou-o a afir mar que Ri va dá via fal tou á ver da de na
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sua nota à im pren sa, afir man do que Her mes dera or dem ao
mi nis tro da Gu er ra para re por Au ré lio Vi a na. (Sus sur ro.) 

Se nho res, fe i ta esta co mu ni ca ção a este egré gio tri bu nal, não pre -
ci sa re is de mais, srs. mi nis tros, para ver des que, nes ta ter ra, atu al men te, só
res ta um am pa ro, uma es pe ran ça, um re cur so aos que têm di re i to, é a vos sa 
jus ti ça. E ela ao me nos sal ve a nos sa hon ra, se não con se guir sal var de todo
os nos sos in te res ses.

Eu qui se ra, nes te mo men to, po der in clu ir o que vos te nho a di zer,
mas não me sen ti rei, não ter mi na rei es tas con si de ra ções sem vos fa zer, em
al gu mas pa la vras, com a ra pi dez que me seja pos sí vel, a sín te se da jus ti ça
do pe di do dos meus cons ti tu in tes em re la ção às ou tras duas par tes do ha be as
cor pus re que ri do por mim a este tri bu nal.

Já vos de mons trei que no to can te ao go ver na dor in te ri no, o sr.
Au ré lio Vi a na, sua si tu a ção de im pe tran te de ha be as cor pus con ti nua in tac ta.

Res ta ocu par-me da po si ção do pre si den te do Se na do e da ma i o ria
da Assem bléia Le gis la ti va da que le es ta do. 

Não me é dado, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, en trar no
de sen vol vi men to que eu de se ja va para dis cu tir as ques tões cons ti tu ci o na is
en vol vi das nes te caso.

To ma rei os fa tos nos seus pon tos cul mi nan tes, para de mons trar
que a au to ri da de ali do pre si den te do Se na do e a au to ri da de cons ti tu ci o nal
da Assem bléia Le gis la ti va se acham des tru í das pela cons pi ra ção ur di da
gra ças aos ma ne jos do mi nis tro da Vi a ção exe cu ta dos pela for ça do co man -
dan te da guar ni ção mi li tar.

Ou vis tes, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, as in for ma ções
aqui li das pelo hon ra do re la tor do ha be as cor pus; ou vis tes como se pro nun ci a -
ram, em re la ção a este pon to, de um lado o pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, por ou tro o pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça, o pre si den te do
Se na do.

Este úl ti mo qua li fi ca de ex cur si o nis tas os mem bros do Con gres so
Esta du al re u ni do em Je quié.

Con vo can do a Assem bléia do es ta do para Je quié, srs. mi nis tros,
usou o go ver no do es ta do de uma atri bu i ção con sa gra da sa bi a men te em
mu i tas das cons ti tu i ções dos es ta dos da Re pú bli ca bra si le i ra, uma atri bu i ção
tu te lar, ne ces sá ria e in dis pen sá vel em cir cuns tân ci as como atu al men te as de 
Ba hia.

Esco lhen do para re u nião da Assem bléia Ge ral aque le sí tio, teve
em mira o go ver no bus car um lu gar ina bi tá vel, onde pu des sem ser sur pre en -
di dos e tru ci da dos.

Le i am os ca lu ni o sos, au to res des tas di va ga ções e des tes er ros, as
in for ma ções pres ta das ao pú bli co pelo go ver no da Ba hia, quan do aqui se
ce le brou a úl ti ma Expo si ção Na ci o nal e lá ve rão que Je quié cons ti tui um
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dos cen tros po pu lo sos mais im por tan tes e prós pe ros da que le es ta do, uma
das ra ras si tu a ções na Ba hia onde se en con tra uma im por tan te co lô nia es tran -
ge i ra. No Alma na que La em mert de 1910 en con tra rão os hon ra dos mem bros
des te tri bu nal in for ma ções pre ci o sas a res pe i to des te sí tio. Re ú ne ele não
me nos de 35 mil al mas com 400 e tan tos ele i to res e está numa re gião prós pe ra
que tem com a ca pi tal co mu ni ca ções fá ce is e pron tas. Não é ver da de que se
acha si tu a do nos con fins do es ta do.

Em pou co mais de um dia se vai da ca pi tal da Ba hia à vila de
Je quié; são 4 ho ras da ca pi tal, por mar, de Na za ré são 8 ho ras; de Na za ré a
San ta Inês, ter mo de via fér rea, são 14 lé guas de bons ca mi nhos, de boas
es tra das, ca mi nhos que qual quer peão da que les ser tões faz, sem can sa ço,
em uma no i te.

Qu an to às co mu ni da des te le grá fi cas elas exis tem até ao ter mo da 
via fér rea e daí à vila de Je quié se ope ram com a fa ci li da de que os hon ra dos 
mem bros des te Tri bu nal aca bam de ver pe las in for ma ções hoje pres ta das
pelo pre si den te do Se na do ba i a no.

Uma vez con vo ca da a Assem bléia es ta du al ex tra or di na ri a men te
para fora da ca pi tal do es ta do, se gun do o art. 8º da Cons ti tu i ção da Ba hia,
nin guém mais po de ria co nhe cer des te ato se não a pró pria Assem bléia,
de po is de re u ni da.

Vi o lan do esta dis po si ção cla ra, des co nhe cen do esta evi dên cia
pal mar, a mi no ria da Assem bléia pre ten de, sem se re u nir no lu gar para
onde foi con vo ca da, exer cer esta atri bu i ção que só no lu gar da con vo ca ção
po de ria exer cer.

Não pode ha ver ma i or ab sur do na mons tru o sa usur pa ção de que 
a que se ar ro ga o go ver no atu al da Ba hia, re vo gan do o ato da con vo ca ção
ex tra or di ná ria já sub me ti do ao co nhe ci men to da Assem bléia Le gis la ti va do
es ta do re u nia em sua ma i o ria no lu gar que o go ver na dor, no exer cí cio de
suas atri bu i ções pri va ti vas, lhe de sig na ra.

Vi ram os hon ra dos ju í zes o es cân da lo ino mi ná vel da si mu la ção
que na Ba hia se fez, que lá se está fa zen do para con ven cer de lon ge a opi nião
pú bli ca nes ta ca pi tal e nos es ta dos de que ela está re al men te exer cen do fun ções
de Con gres so.

Ou vis tes a le i tu ra des te do cu men to, co nhe ces tes da ve ra ci da de
de uns e da fal si da de pal pá vel de ou tros.

De um lado ve des, pre si den te in te ri no do Se na do, o vice-pre si -
den te do Se na do, o sr. Ba rão de São Fran cis co, ale gan do re u nir-se na Ba hia
atu al men te a ma i o ria do Con gres so. Mas ali esta au to ri da de, com ma i or
cu i da do, se abs tém de no me ar, de enu me rar qua is os mem bros des te
Con gres so que com põem esta “ma i o ria”.

Ao con trá rio, as in for ma ções pres ta das pelo pre si den te da Câ ma ra
dos De pu ta dos, se gun do o go ver na dor in te ri no, dr. Au ré lio Vi a na, e cô ne go 
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Gal rão, vis tes de sig na dos, nome por nome, to dos os 35 mem bros do con gres so 
que se acham re u ni dos em Je quié.

O que se está ve ri fi can do, pois, na Ba hia é a mais es tron do sa e
in crí vel de to das as far sas.

Te nho, e po dia ler, a lis ta nu me ro sa de to dos os mem bros do
Con gres so ago ra re u ni do na que la ci da de do in te ri or.

Des ta lis ta se te ria de ex clu ir uni ca men te o re cla men te, cujo te le -
gra ma o ilus tre re la tor do ha be as cor pus leu no co me ço des ta ses são. Ale ga
ele não ter au to ri za do nin guém a so li ci tar esta me di da. Como ci da dão
bra si le i ro não pre ci so de au to ri za ção para re que rer ha be as cor pus em nome
de con ci da dãos meus. Se o dito re cla man te por aca so se achou en vol vi do na 
lis ta por quem aqui im pe trei o ha be as cor pus, é que ele, con si de ra do até en tão
ami go no meio de nos sos ami gos, de i xou pre ci sa men te nos úl ti mos mo men tos 
de per ten cer ao nú me ro de les. Não co nhe ço o sr. Sa les; fi gu ra va ele na lis ta,
pela pri me i ra vez, dos ami gos da si tu a ção ba i a na. Como tal me foi de sig na do
e como tal me foi in clu í do no meu pe di do de ha be as cor pus. 

No dia se guin te, de po is de so li ci ta da esta me di da, tí nha mos a
in for ma ção que fi ze mos ime di a ta men te pú bli ca pela im pren sa de que um
dos ami gos des ta si tu a ção dela ha via se des li ga do.

Era pre ci sa men te o sr. Sa les, o re cla man te atu al.
A eli mi na ção des ta uni da de não al te rou a si tu a ção da Ba hia.
Te mos de um lado a mi no ria da as sem bléia fun ci o nan do na ca pi tal, 

e de ou tro a ma i o ria exer cen do cons ti tu ci o nal men te as suas atri bu i ções em
Je quié.

A far sa re pre sen ta da na Ba hia se dava ex clu si va men te com a
pro te çõa das for ças do Exér ci to e com a cum pli ci da de evi den te do ge ne ral
co man dan te da guar ni ção mi li tar.

E este fato é que vem im pri mir ao caso o ca rá ter de caso fe de ral,
por que se tra ta de vi o lên cia, de pri va ção de di re i tos, exer ci da so bre as au to ri -
da des es ta du a is pe las au to ri da des da União.

Nes tes ca sos a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca e a Lei nº 221, art. 23,
quan do es ta be le cem a vos sa com pe tên cia em re la ção ao ha be as cor pus, a tor nam
in du bi tá vel na si tu a ção atu al.

Nada, por tan to, me pa re ce mais ine gá vel do que o di re i to dos
meus cons ti tu in tes, nada mais ab so lu ta men te, de mons tra do nada mais
ma te ri al men te, ir re cu sá vel.

Está em vos sas mãos sal var a Jus ti ça; tra ta-se de um dos ca sos de 
mais fla gran te con cul ca ção con tra ele exer ci da; tra ta-se de nos pre ser -
var mos não só de uma vi o lên cia, não só de uma ig no mí nia, não só de um
tra je sem nome, mas ain da, srs. ju í zes, da en tra da de uma era de ca la mi da des
in cal cu lá ve is.
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A me di da pa ci fi ca do ra, le gal, a vós im pe tra da, em nome do
go ver na dor in te ri no da Ba hia, do pre si den te de seu Se na do, dos mem bros
da ma i o ria de sua Assem bléia Le gis la ti va, é me di da que irá abo nan çar a
si tu a ção, es ta be le cen do ao me nos a le ga li da de so bre as só li das ba ses em
que ela se deve man ter.

Se isso não se der, se este ha be as cor pus aca so pu des se de sa pa re cer,
sair in de fe ri do, a tran qüi li da de, a or dem e a paz de meu es ta do es ta ri am
com pro me ti das por mu i to tem po.

Si tu a ções des tas não se li qui dam fa cil men te, como se su põe, nas
ca pi ta is dos es ta dos, como aque le, ha bi tu a dos a lu tar pela sua in de pen dên cia,
pelo seu brio e pe los seus di re i tos.

A vi o lên cia con su ma da pela ne ga ção das me di das sal va do ras irá 
des per tar os ser tões da sua tran qüi li da de ha bi tu al e se o in cên dio por ele se
pro pa gar, se ele se ate as se de ser ra em ser ra, de lago em lago, na que las
re mo tas re giões onde um gru po de fa ná ti cos há al guns anos de vo rou mais
de 4 mil ho mens des ta pra ça; se esse in cên dio se ate as se, se ri am in su fi ci en tes
para o do mi nar toda essa for ça ca pri cho sa, to das es sas bra va tas, todo esse
ri dí cu lo da for ça de sa ti na da iria es bar rar con tra a re sis tên cia de uma po pu -
la ção in te i ra e quan do se ti ves se des tru í do tudo nes te país ha vía mos de ver
o ras ti lho des sa pro pa gan do-se na nos sa ter ra, de ser tão em ser tão, de nor te 
a sul, para se co mu ni car de po is às ci da des, e a nos sa li ber da de ha via de se
res ta be le cer, em que pese aos man dões, aos lou cos, aos opres so res in cons ci en tes 
que hoje a es ma gam.

A li ber da de bra si le i ra se há de sal var aqui pela jus ti ça de vos sas
de ci sões, ou será con quis ta da pelo povo numa des sas re i vin di ca ções a que
se não pode re sis tir. (Pal mas pro lon ga das no re cin to e nas ga le ri as.)

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 35-73.
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150.7 – HABEAS CORPUS Nº 3.145 
(27 JANEIRO 1912)

Exmos. srs. pre si den te e mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral Rui
Bar bo sa e Me tó dio Co e lho, ad vo ga dos, aba i xo as si na dos, vol vem a
im pe trar ha be as cor pus em fa vor do dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na e

do cô ne go Ma nu el Leôn cio Gal rão - o pri me i ro, de pu ta do do Esta do da
Ba hia, pre si den te da Câ ma ra de seus pa res e, nes ta qua li da de, le gí ti mo
subs ti tu to do go ver na dor da que le es ta do, mas pri va do de exer cer li vre men te o 
seu car go pela ação ile gal, anar qui za do ra e cri mi no sa das for ças fe de ra is da
guar ni ção da Ba hia; o se gun do, pre si den te do Se na do ba i a no e como tal
pri me i ro subs ti tu to le gal e cons ti tu ci o nal do go ver na dor, mas au sen te ago ra
da ca pi tal do es ta do e to lhi do não só do di re i to de en trar na ci da de com a
de cên cia e aca ta men to de que de vem go zar to dos os ci da dãos, mas tam bém 
da fa cul da de de as su mir o go ver no, re ce ben do-o das mãos do pri me i ro, ao
qual pre fe re na or dem cons ti tu ci o nal da subs ti tu i ção. 

Para fun da men tar este pe di do, ex põem os im pe tran tes os se guin tes
fa tos: 

O dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na, que as su miu o go ver no da Ba hia
em 21 de de zem bro do ano pas sa do, foi de pos to des se car go pela for ça
fe de ral, ao man do do ge ne ral So te ro de Me ne ses, em 11 do cor ren te mês. 

Nes sa oca sião, so li ci ta ram os im pe tran tes em fa vor dele e de ou tros 
a me di da do ha be as cor pus; mas o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, em Acór dão
de 20 do cor ren te, jul gou pre ju di ca do o pe di do por ter sido in for ma do de
que o sr. pre si den te da Re pú bli ca ha via or de na do a re po si ção e não obs tan -
te ale ga rem os re que ren tes que o ato pre si den ci al, lon ge de fa zer ces sar o
cons tran gi men to ile gal, ex pu nha aque le ma gis tra do a ma i o res pe ri gos, vis -
to que se de i xa va na Ba hia a for ça fe de ral que bom bar de a ra ini qua men te a
ci da de e o mes mo ge ne ral que co man da ra esse ato de sel va ge ria, no de síg -
nio, ge ral men te sa bi do, de en tre gar o go ver no aos par ti dá ri os do dr. J. J. Se -
a bra, que, sen do mi nis tro do sr. pre si den te da Re pú bli ca, se fez can di da to,
con tra a ex pres sa pro i bi ção do art. 49, § 2º, da Cons ti tu i ção da Ba hia, ao
car go de go ver na dor des te es ta do. 



A for ça do ge ne ral So te ro, ob ce ca da pelo es pí ri to par ti dá rio, ha via
não só bom bar de a do a ci da de, in cen di an do o pa lá cio do go ver no e vá ri as
ha bi ta ções par ti cu la res e ca sas de co mér cio, mas ain da ata ca ra a Di re to ria
das Ren das da Ba hia, as de le ga ci as e a pe ni ten ciá ria do es ta do, ma tan do
cru el men te os po li ci a is que es ta vam de guar da e já não ti nham me i os para
se de fen de rem. 

Era evi den te que este ge ne ral e es tas for ças, ven do-se con ser va dos
no pos to onde tais e tan tos cri mes aca ba vam de per pe trar, ha ve ri am de mal
en ten der a or dem de re po si ção do go ver na dor le gí ti mo, to man do-a ape nas
como in ci ta men to a que o ape as sem do po der fin gin do uma re vo lu ção
po pu lar e sem o con cur so di re to e de ma si a da men te es can da lo so dos ca nhões
e das for ta le zas fe de ra is. 

E foi o que fi ze ram, sen tin do-se tan to mais ani ma dos quan to,
além de re ce be rem os au xí li os do scout Ba hia, para ali en vi a do sob o co man do
de um ofi ci al fer re nha men te par ti dá rio da ca u sa do mi nis tro can di da to,
bem sa bi am como o ci da dão ile gi ti ma men te in ves ti do da au to ri da de ar re -
ba ta da ao dr. Au ré lio Vi a na apro ve i ta ra o cur to exer cí cio para en vi ar ao
in te ri or do es ta do qua se toda a po lí cia, en tre gan do ao ge ne ral So te ro as
mu ni ções de que dis pu nha essa for ça es ta du al. 

Assim, ilu din do a or dem do pre si den te da Re pú bli ca, fi ze ram
sair às ruas con tra o go ver na dor re pos to gru pos e gru pos de sol da dos e
ma ri nhe i ros, uns os ten si va men te far da dos, ou tros dis far ça dos em tra jes ci vis,
ad qui ri dos, no mo men to, para a ver go nho sa em pre sa, em cuja re a li za ção
co o pe ra vam ar do ro sa men te nu me ro sos em pre ga dos das re par ti ções e ser vi ços 
de pen den tes do Mi nis té rio da Vi a ção. 

Era uma alta e in su por tá vel in jú ria ao pre si den te da Re pú bli ca;
mas as for ças do ge ne ral So te ro e do co man dan te ma tos, na ce gue i ra do seu 
par ti da ris mo, no in ci ta men to da sua in dis ci pli na, na obs ti na ção de seus cri mes,
não he si ta vam em fa zer pas sar o su pre mo ma gis tra do da na ção, aos olhos
pas mos da es pa vo ri da po pu la ção da Ba hia, como man dan te in fle xí vel dos
hor ro res do sa que a es ta be le ci men tos co mer ci a is, do in cên dio e em pas te la -
men to de três jor na is, do ata que a ci da dãos iner mes, às fa mí li as ater ra das e
ao pró prio go ver na dor, cujo car ro, em fren te ao quar tel do 50º de ca ça do res, 
foi as sal ta do, re fu gi an do-se o dr. Au ré lio, para es ca par à mor te, no con su la -
do da Re pú bli ca de Ve ne zu e la. 

Vede, nos jor na is ane xos, se nho res mi nis tros, a la men to sa nar ra -
ti va des sa des gra ça da ir rup ção de anar quia mi li tar: ma ri nhe i ros que rou bam e 
man dam que as ví ti mas do cri me vão bus car ao Ca te te a pe di da in de ni za ção;
sol da dos que agri dem e ten tam ma tar um se na dor da Re pú bli ca; um te nen te
do Exér ci to que pas se ia em tri un fo so bre os des tro ços pro du zi dos por sua
in su bor di na ção; ofi ci a is e ci vis que, per pe tra do o gran de, o es tron do so
aten ta do, per cor rem as ruas onde só es tru ge o vo ze ar dos as sas si nos, acla man -
do o pre si den te da Re pú bli ca, como se o pri me i ro ma gis tra do do Bra sil, se -
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jam qua is fo rem as suas idéi as po lí ti cas, pu des se ja ma is con fra ter ni zar
com mal fe i to res de ta ma nha e tão es can da lo sa per ver si da de! 

Nes tas cir cuns tân ci as, se nho res mi nis tros, é in dis pen sá vel que
con ce da is sem de mo ra, ur gen te men te, o re cur so im pe tra do, para que os
dois ci da dãos no co me ço des ta no me a dos pos sam exer cer li vre men te, sem
as ame a ças e ata ques das for ças fe de ra is, os car gos de ele po pu lar de que se
acham in ves ti dos: e não só o dr. Au ré lio Ro dri gues Vi a na re as su ma, con for me
já or de nou o pre si den te da Re pú bli ca, o exer cí cio de go ver na dor sen do nele 
res pe i ta do e ga ran ti do por aque las for ças, vis to lhe fal tar no mo men to a
po lí cia en vi a da do lo sa men te para o in te ri or; mas tam bém o se na dor cô ne go 
Ma nu el Leôn cio Gal rão pos sa en trar li vre men te na ca pi tal da Ba hia e as su mir
o exer cí cio que lhe com pe te de pre fe rên cia ao dr. Au ré lio Vi a na, como 1º
subs ti tu to do go ver na dor do es ta do, man ten do-se nes te car go sem o cons -
tran gi men to e ata ques da for ça par ti dá ria que já por ve zes des res pe i tou as
or dens do pre si den te da Re pú bli ca, o qual, apo i a do nas suas re tas in ten ções,
pela in ter po si ção de vos sa au to ri da de com o ha be as cor pus  ora im pe tra do,
sen tir-se-á mais for ta le ci do para em pre gar, como pa re ce ser o seu de se jo e
como pede o país in te i ro, as enér gi cas me di das de re pres são que a in dis ci -
pli na e a anar quia mi li tar na guar ni ção da Ba hia es tão im pon do ur gen te -
men te à sua pru dên cia e ao seu de ver cons ti tu ci o nal. 

É a se gun da vez que os im pe tran tes re que rem para os dois
subs ti tu tos do go ver na dor da Ba hia esta me di da pro te to ra. Ago ra é ela
ain da mais ur gen te, ain da mais ins tan te men te ne ces sá ria que da pri me i ra
vez. 

À tro pa in dis ci pli na da mu dou-se, se gun do se anun cia, o co man do;
mas este foi trans fe ri do, por for ça dos re gi men tos mi li ta res, a um co ro nel,
que co o pe rou em to dos os atos de de sor dem por ela pra ti ca dos na Ba hia e
que, por tan to, não ofe re ce ao go ver na dor ame a ça do e re fu gi a do a mí ni ma
som bra de ga ran tia. 

O ha be as cor pus co mu ni ca do àque les tres va ri a dos sol da dos jun -
ta men te com as or dens, que já tan tas ve zes ilu di ram do sr. pre si den te da
Re pú bli ca, evi ta rá a con su ma ção de no vos cri mes, o as sas si na to mes mo do 
dr. Au ré lio, abrin do-lhes os olhos e mos tran do que à au to ri da de do che fe
da na ção está ali a do o de cre to sa lu tar e ga ran ti dor do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral. 

Se, da pri me i ra vez, o hou vés se is con ce di do, pen san do com os
im pe tran tes que este re cur so nun ca se en ten de con tra as fa cul da des e prer -
ro ga ti vas cons ti tu ci o na is do che fe do es ta do, mas sem pre em fa vor e au xí lio 
de les, os no vos cri mes de des tru i ção, in cên dio, sa que, e a re in ci dên cia no
as sal to ao go ver no do es ta do não se te ri am ope ra do. 

Dai-o ago ra, por que, se o re cu sar des, ou tros cri mes mais fe ro zes
e ir re me diá ve is se pra ti ca rão ain da. Dai-o ago ra, para que, com o vos so
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con cur so, pos sa me lhor men te o pre si den te do Bra sil su pe rar a de sor dem
que ame a ça de fa tal dis so lu ção as ins ti tu i ções fe de ra ti vas. 

Ita spe ra tur. 

Rio de Ja ne i ro, em 27 de ja ne i ro de 1912. 

Rui Bar bo sa - Me tó dio Co e lho, ad vo ga dos 
Ofe re cem os im pe tran tes à con si de ra ção do Su pre mo Tri bu nal os 

tre chos as si na la dos nos jor na is ane xos. 

Me tó dio Co e lho 

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 89-94.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.8 – DISCURSO DE RUI BARBOSA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF)

(27 JANEIRO 1912)

OSR. RUI BARBOSA – Sr. pre si den te, srs. mi nis tros do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.
O Sr. Pre si den te – Peço ao ilus tre ad vo ga do que seja o mais bre -

ve pos sí vel, por quan to o Re gi men to con ce de aos ora do res ape nas 15 mi -
nu tos.

O SR. RUI BARBOSA – Obser vo a V. Exª que, des te modo, pre fi ro
não de fen der a ca u sa.

Esta ca u sa é de tal mag ni tu de que, se o Tri bu nal está re sol vi do a
não ter co mi go a mag na ni mi da de que tem tido nas ou tras ses sões, pois que
ape nas em mo men to, não po de ria usar da pa la vra, para de fen der esta ca u sa 
que tem o di re i to de ser es cu ta da com pa ciên cia, pre fi ro, re pi to, de i xar aos
hon ra dos mem bros des se Tri bu nal a res pon sa bi li da de e o ar bí trio da de ci são
que qui se rem to mar.

Não pos so de fen der o di re i to dos im pe tran tes pe ran te o Su -
pre mo Tri bu nal, sem con tar com a be ne vo lên cia des ta Casa para que ouça 
os do cu men tos, co nhe ça epi só dio por epi só dio este qua dro fa tal. para que, 
es cu te as mi nhas de du ções ou a aten ção que elas (e não o ad vo ga do), me
pa re ce que me re cem do alto Tri bu nal de Jus ti ça.

É a ma i or das ca u sas que pe ran te este pre tó rio tem com pa re ci do.
Se, por tan to V. Exa me re duz aos 15 mi nu tos do re gi men to.
O Sr. Pre si den te – V. Exa me des cul pe. Eu fiz ape nas sen tir a ne -

ces si da de do no bre ad vo ga do ser bre ve em suas con si de ra ções.
O SR. RUI BARBOSA – Peço li cen ça a V. Exa para ob ser var que,

se das ou tras ve zes o Tri bu nal me ou viu com a be ne vo lên cia com que me
hon rou, des ta vez a ca u sa tem ain da mais di re i to a ser ou vi da com essa
aten ção.

Não há nada pior para um ora dor do que fa lar com a pres sa a
es po re ar-lhe os pas sos. Srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal! Não fos se a
onda de in dig na ção pú bli ca que, em um mo vi men to de re a ção na ci o nal, me 
traz a esta tri bu na, se ria numa onda imen sa de lá gri ma que se afo ga ri am



hoje os meus cla mo res aos vos sos ou vi dos, por esta ca u sa di an te da qual a
Jus ti ça vela o ros to cons ter na do

É um des tes mo men tos em que o co ra ção e a ra zão se unem em
um só gri to de pa vor e de re vol ta, de es pan to e de ago nia.

Tem-se vis to mu i tas ve zes nas guer ras ci vis o san gue dos ir mãos
der ra ma do pe los ir mãos en so par a ter ra da pá tria de vas ta da, as ci da des
con ver ti das em ru í nas, os cam pos as so la dos, a ci vi li za ção obri ga da a re flu ir 
às suas fon tes, a mi sé ria, o so fri men to der ra ma do por todo o povo; mas, no
seio de uma paz gran de e pro fun da ir-se, numa união de es ta dos, bus car
um dos mais an ti gos, dos mais vas tos, dos mais po pu lo sos, dos mais ri cos,
dos mais cul tos, dos mais res pe i ta dos, imo lá-lo, como os mu çul ma nos imo -
lam as suas ví ti mas ao cul to de Alá para de po is re cor tar-lhes as car nes em
um ban que te ofe re ci do às am bi ções de par ti dá ri os, à co bi ça dos po li ti que i ros
exal ta dos, é a pri me i ra vez que en tre na ções ci vi li za das se pre sen cia. 

Nun ca à pre sen ça des te Tri bu nal com pa re ceu uma ca u sa tão dig na
de sua aten ção, uma ca u sa que se im po nha à sua jus ti ça com a for ça ju rí di ca 
de que esta ca u sa se ro de ia.

Fi lho da que la ter ra hoje de vas ta da pe las bom bar das, ta la da pelo
sa que, co ber ta de ru í nas, é com a mais ín ti ma dor de meu co ra ção que aqui
le van to a voz pro cu ran do re u nir os pen sa men tos que me fo gem, para le var
à vos sa cons ciên cia a de fe sa das ví ti mas des sa vi o lên cia ino mi ná vel.

Aque les que amam a sua pá tria fe liz men te se ha bi tu am a ver
nela o pro lon ga men to, a re vi ves cên cia, a re pro du ção con tí nua do amor de
suas mães.

Qu an do, pela úl ti ma vez, se fe cha ram os olhos da mi nha, eles se
re a bri ram para mim na su a vi da de da que las co li nas onde a ter ra só pa re ce
fun dir com o céu, num sor ri so de eter na pri ma ve ra. Daí re ce bi do aus te ro
es pí ri to de meu pai as li ções de ci vis mo que têm sido até hoje a guia no
rumo da mi nha vida. Ali se fez o meu co ra ção, a mi nha alma, a mi nha
cul tu ra, tudo aqui lo que sou, tudo aqui lo de que se for ma o es pí ri to de um
ho mem pú bli co e com que ele se pre pa ra para as lu tas do seu fu tu ro.

Acos tu mei-me a ver aque la ter ra para mim cer ca da, en vol vi da
sem pre na ve ne ra ção des te país in te i ro. Estas tra di ções que com tan ta elo -
qüên cia ain da hoje aqui re cor da va um dos mais no bres mem bros des te
Tri bu nal, esta in vo ca ção da pá tria dos tem pos pa trió ti cos, da mãe des ta
le gião que co bri ra de he róis os cam pos do Pa ra guai, as si na lam bas tan te o
lu gar ocu pa do sem pre na his tó ria do Bra sil por aque la ter ra che ia de tra di ções
glo ri o sas e imor ta is. Qu a tro sé cu los de ci vi li za ção ali se acu mu la ram, du ran te
80 anos de exis tên cia in de pen den te da nos sa na ci o na li da de aque la ca pi tal
não fora ja ma is as so la da pela guer ra ci vil.
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As ma i o res tra di ções, os ma i o res ser vi ços fe i tos à pá tria, os no mes
de tan tos dos seus mais be ne mé ri tos fi lhos cons ti tu em para ela uma co roa
de res pe i to a que to dos nes te país, sem pre se in cli na ram.

Esta va re ser va do à Re pú bli ca, ao go ver no de mo crá ti co, ao re gi me
dos es ta dos au tô no mos, pro du zir ali as de vas ta ções que vós, no jul ga men to 
des ta ca u sa, ten des hoje pela ter ce i ra vez de con si de rar.

Há 14 dias, se nhor pre si den te, que pe ran te vós me bato em de fe sa
do di re i to hoje pela ter ce i ra vez so li ci ta do com em pe nho da vos sa jus ti ça.

Os fa tos, com uma elo qüên cia es tron do sa, con fir mam uma a
uma to das as mi nhas pre vi sões, um a um to dos os meus ar gu men tos, de -
mons tran do-vos a que pon to era ir re cu sá vel a jus ti ça do ha be as cor pus, aqui
por mim e por meu co le ga im pe tra do em fa vor do go ver no da Ba hia.

Ago ra, se nho res, as cir cuns tân ci as, agra van do-se numa as cen são 
con tí nua, mu da ram pro fun da men te a si tu a ção ju rí di ca do caso, acu mu lan do
em fa vor dos im pe tran tes cir cuns tân ci as e ar gu men tos ir re sis tí ve is para o
re co nhe ci men to dos seus di re i tos.

Não de se ja ria ver-me obri ga do a dis cu tir opi niões e te o ri as já
san ci o na das pe las au to ri da des su pre mas des ta Casa. Os di re i tos da jus ti ça,
po rém, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal, con ti nu am aci ma de tudo.

Per mi tir-me-eis que au to ri za do por eles eu opo nha a esta te o ria a 
ver da de como a mi nha cons ciên cia a en xer ga, como a mi nha con vic ção a
sus ten ta, como a mi nha ra zão a con si de ra evi den te.

Qu an do nas ses sões an te ri o res, quan do na úl ti ma ses são, a des pe i to
das or dens para a Ba hia ex pe di das pelo go ver no da Re pú bli ca, de ter mi nan do
a re po si ção do go ver na dor do Esta do, in sis ti em so li ci tar de vós apro vi dên cia 
do ha be as cor pus, tive oca sião de vos di zer, sem que rer pô rem dú vi da a re ti dão
e a boa-fé das pro mes sas do go ver no, que ele não ga ran tia os im pe tran tes,
nem exo ne ra va a Jus ti ça Fe de ral de con ce der o ha be as cor pus re que ri do. Não 
que ria eu cer ta men te, se nho res, atri bu ir ao Su pre mo Tri bu nal com pe tên cia
que eu bem sei não lhe po dia ca ber, in di car ao Po der Exe cu ti vo os me i os
pe los qua is hou ves se de as se gu rar a obe diên cia dos seus com pro mis sos.

Não; bem sei que nes te par ti cu lar a au to ri da de do Po der Exe cu ti vo 
é dis cri ci o ná ria, que à jus ti ça não cabe o ar bí trio de lhe tra çar nor mas ou ra i as.
Mas o fato é o fato; em to das as ques tões de ha be as cor pus o di re i to nas ce
es sen ci al men te do fato ve ri fi ca do.

O que eu vos dis se, ve ne ran dos mem bros do Su pre mo Tri bu nal,
é que a na tu re za da si tu a ção ma te ri al da Ba hia es ta va mos tran do, a des pe i to
das or dens ex pe di das pelo go ver no e das pro vi dên ci as por ele ado ta das, a
exis tên cia da co a ção con tra a qual o ha be as cor pus se im pe tra va.

Que vos dis se eu? Que as for ças que ti nham bom bar de a do a Ba hia, 
que os ge ne ra is que ti nham man da do as so lar aque la ca pi tal, que os con tin -
gen tes do Exér ci to, das for ças de ter ra e mar em pre ga dos em sub ver tê-la,
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que esse con jun to de ele men tos vi ci a dos pela de sor dem, cri mi no sos di an te
da lei, in com pa ti bi li za dos pe los seus atos com a tran qüi li da de da que le Esta do, 
não po di am re ce ber ra zo a vel men te de go ver no al gum a in cum bên cia de aí
res ta be le cer a paz e a or dem.

Pos ta nes tes ter mos a ques tão, a ma té ria não é opi na ti va; não se
tra ta de apre ci ar ele men tos em re la ção aos qua is as opi niões se pos sam
de ba ter e di ver gir.

A ques tão é de um fato pre sen te e ma te ri al men te ve ri fi cá vel.
Ne nhum juiz, ne nhu ma au to ri da de, nes te mun do, in cum be o

cri mi no so, o la drão, o as sas si no de ir guar dar o di re i to às ví ti mas de seus
cri mes.

A má xi ma de fa zer do la drão fiel pode ser boa em ca sos par ti cu -
la res, mas para es ses da ad mi nis tra ção e da jus ti ça, é uma te o ria ab sur da,
es can da lo sa e in de fen sá vel.

Em pre sen ça des ses fa tos, eu vos dis se, hon ra dos mem bros do
Su pre mo Tri bu nal: es ses ho mens es que ce ram os de ve res da sua po si ção so ci al.

Sol da dos, ol vi da ram as obri ga ções da far da; ofi ci a is, não se lem -
bra ram dos com pro mis sos da hon ra e da dis ci pli na; for ças in cum bi das pelo
go ver no de man ter a or dem, cri a ram a de sor dem, ma ta ram, as sas si na ram,
bom bar de a ram! 

Não po dem ser in cum bi dos pelo go ver no, sen sa ta men te, de ir
res ti tu ir àque la po pu la ção o es ta do le gal, a tran qüi li da de pú bli ca, a or dem
e a se gu ran ça nas re la ções or di ná ri as da vida.

Qual é, se nho res, a dis po si ção cons ti tu ci o nal em ma té ria de ha be as 
cor pus? Como se enun cia o seu tex to? De um modo pre ci so e la pi dar, co mu ma
evi dên cia ní ti da e ab so lu ta.

Dar-se-á o ha be as cor pus sem pre que o in di ví duo so frer ou se
achar emi mi nen te pe ri go de so frer vi o lên cia ou co a ção por ile ga li da de ou
abu so de po der.

Sem pre. E este ad vér bio to lhe ab so lu ta men te à jus ti ça fe de ral o
ar bí trio de cri ar ex ce ções que li mi tem esta am pla ga ran tia de li ber da de de
sem pre que a co a ção exis tir ou a vi o lên cia, ou, ain da mais, sem pre que da
vi o lên cia e da co a ção hou ver pe ri go imi nen te.

E na hi pó te se não se tra ta va de um pe ri go imi nen te: tra ta va-se
de um pe ri go ve ri fi ca do pe los fa tos, tra ta va-se da vi o lên cia e co a ção re a li za das 
em cir cuns tân ci as de uma ex cep ci o na li da de que é pre ci so atra ves sar sé cu -
los para en con trar o exem plo com pa rá vel

Exis tia ou não exis tia a co a ção?
Exis tia.
Re co nhe ceu ou não re co nhe ceu o ve ne ran do Tri bu nal a exis tên cia

da co a ção?
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Re co nhe ceu.
Re co nhe ceu ou não re co nhe ceu o Po der Exe cu ti vo que a co a ção

exis tia?
Re co nhe ceu.
A co a ção exis tia. Foi re co nhe ci da pelo Po der Exe cu ti vo, foi re co -

nhe ci da pelo Tri bu nal todo. Evi den te men te ao Tri bu nal não as sis tia o ar bí trio
de re cu sar o ha be as cor pus. Em nome de que con si de ra ções o re cu sou?

Em nome da cor te sia de vi da ao Po der Exe cu ti vo, em nome da
con fi an ça a que tem di re i to a pa la vra do che fe do Esta do.

Não se rei eu, sr. pre si den te, quem opo nha em bar gos a esta con fi an -
ça ou a esta cor te sia ao che fe do Esta do.

Apla u do ao Tri bu nal os mo ti vos que teve para man ter pela de li -
ca de za as boas re la ções en tre a jus ti ça e os ou tros po de res cons ti tu í dos. Mas 
era de apre ci ar o va lor da pa la vra do go ver no que se tra ta va, por que apa la vra
do go ver no im por ta va em uma pro mes sa e esta pro mes sa en vol via o re co -
nhe ci men to do fato do qual nas cia a con ces são ir re cu sá vel do ha be as cor pus.

O Po der Exe cu ti vo pro me teu a re po si ção. O Po der Exe cu ti vo,
ad mi to, era leal nes ta pro mes sa. O Exe cu ti vo ia em pre gar es for ços para que 
esta pro mes sa fos se re li gi o sa men te ob ser va da mas a pro mes sa fe i ta pelo
Exe cu ti vo, não eli mi na va o fato da co a ção, da vi o lên cia. E como da exis tên cia
da co a ção re sul ta va in di re ta men te o di re i to ao ha be as cor pus, por mais sa gra da
que fos se a pa la vra do Exe cu ti vo, por mais ve ne ran da e di vi na, o ha be as
cor pus era ine gá vel aos im pe tran tes.

Pos ta nes tes ter mos a ques tão, con ce den do a me di da por nós
im pe tra da o Su pre mo Tri bu nal, não te ria en tão como não terá hoje fal ta do
ao de ver de ci vi li da de para com o pre si den te da Re pú bli ca.

O que o Su pre mo Tri bu nal fa zia uni ca men te era in cli nar-se di an te
do fato da co a ção, que o Exe cu ti vo não ne ga va, que o Exe cu ti vo aca ba va de
con tes tar, in cli nar-se ante o fato da co a ção e des ta de du zir a con se qüên cia
le gal a ela ine ren te con ce den do o ha be as cor pus.

Cha mo a aten ção dos ve ne ran dos mem bros des te Tri bu nal para
es tas con si de ra ções. A meu ver elas fir mam a úni ca te o ria le gal pos sí vel no
as sun to.

Admi tir uma ou tra, ad mi tir a te o ria de que a con fi an ça nas
pro mes sas do Po der Exe cu ti vo au to ri za va a de ne ga ção do ha be as cor pus,
quan do se re co nhe cia a exis tên cia da co a ção, te ría mos as con se qüên ci as
mais de sas tro sas em pre ju í zo da li ber da de dos di re i tos in di vi du a is que esta 
me di da se des ti na a ga ran tir.

Pa la vras do Po der Exe cu ti vo cor res pon dem ao ato de um ho mem
cuja vida está nas mãos da Pro vi dên cia e que de um mo men to para o ou tro
se pode ex tin guir. Admi ti do isto, é cla ro que quan do um Tri bu nal as sen ta
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nes te as sun to a sua de ci são so bre esta fa lí vel even tu a li da de, o seu de ver
não está cum pri do.

A ga ran tia do ha be as cor pus foi sem pre ro de a da pe las nos sas leis
de exi gên ci as no ta da men te fér te is; o juiz, em cer tos ca sos, se gun do as nor mas
do Có di go do Pro ces so, ti nha que dar esta me di da no es pa ço de 2 ho ras.
Qu an do se tra ta, como ago ra, das ins ti tu i ções de um Esta do, de uma pro vín cia 
da Fe de ra ção, pos tas em pe ri go por aten ta dos des ta ex tre ma gra vi da de, não 
é pos sí vel de i xar a me di da ex pos ta aos aza res que a lei quis pre ci sa men te
evi tar, im pon do à jus ti ça a con ces são do ha be as cor pus toda a vez que a exis -
tên cia da co a ção fos se ve ri fi ca da.

Eu vos di zia, po rém, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal, que
nes te dias, as cir cuns tân ci as agra van do-se enor me men te, ha vi am tor na do
os di re i tos dos im pe tran tes ab so lu ta men te ine lu tá ve is. Qu an do vos so li ci tei
há oito dias o ha be as cor pus que em vos sa sa be do ria não me pu des tes con ce der, 
to das as ocor rên ci as de en tão para cá ve ri fi ca das es ta vam na or dem das co i sas
pre vi sí ve is. Era cla ro que, per sis tin do na Ba hia os ele men tos sub ver so res, as 
mes mas ca u sas ha vi am de ori gi nar pro xi ma men te os mes mos efe i tos. Estes
efe i tos vi e ram com uma vi o lên cia que ex ce deu, tal vez, a pró pria ima gi na ção
dos pes si mis tas.

A Ba hia ti nha sido bom bar de a da, os seus prin ci pa is edi fí ci os
des tru í dos, os ates ta dos mais an ti gos da sua ci vi li za ção, re du zi dos a cin za.
Se o go ver no fa zen do acom pa nhar os seus com pro mis sos de to dos os me i os 
de exe cu ção a eles ade qua dos, hou ves se ime di a ta men te subs ti tu í do ali a
guar ni ção in dis ci pli na da, os co man dan tes cri mi no sos, os fun ci o ná ri os des le a is,
a paz es ta ria res ta be le ci da. Em vez dis so, pro me ten do a le ga li da de, mas
não em pre gan do os me i os de obtê-la, con ser vou o go ver no ali, os ma ta do -
res, os bom bar de a do res, os in cen diá ri os. Os re sul ta dos que ime di a ta men te se
se gui ram fo ram os de que tem co nhe ci men to o Tri bu nal.

O sa que e a di na mi te en tra ram ime di a ta men te em cena.
Ten ta ram-se os ma i o res cri mes con tra a vida dos ho mens pú bli cos

mais emi nen tes no Esta do.
O pa lá cio do go ver na dor foi aco me ti do e a úni ca sal va ção de i xa da 

ao go ver na dor da Ba hia foi a de re fu gi ar-se à som bra de uma ban de i ra
es tran ge i ra.

Fa tos des ta na tu re za, sr. pre si den te, só no nor te da Áfri ca, só nos 
do mí ni os mar ro qui nos, po de ría mos, nes te sé cu lo, en con trar.

A ver go nha que este fato re pre sen ta está ape nas um grau aba i xo
de uma des sas hu mi lha ções ou afron tas de que as na ções só se sal vam pela
luta ar ma da, pelo der ra ma men to de san gue nos cam pos de ba ta lha e pela
re con quis ta, com as ar mas nas mãos, ao ini mi go.

Teve o go ver na dor da Ba hia, para sal var seus dias, ne ces si da de
ab so lu ta de ir pro cu rar asi lo na hos pi ta li da de de um con su la do es tran ge i ro!
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Nou tros tem pos em que o brio cí vi co en tre nós ain da não se
achas se amor te ci do, como nes tes dias de vi li pên dio e de gra da ção, povo, em 
on das nas ruas, te ria ex pri mi do a sua ver go nha, a re vol ta de sua dig ni da de, 
a afir ma ção do brio na ci o nal, fa zen do, por si, os go ver nos vol ta rem à
com pre en são dos seus de ve res.

Na Ba hia, po rém, sr. pre si den te, não é dado a nin guém pro tes tar.
O go ver no ti nha per di do os me i os de de fen der a pró pria vida

da que les que o exer ci am.
Atu al men te o go ver no da Ba hia é um go ver no de sar ma do, sua

po lí cia de sa pa re ceu qua se to tal men te, re me ti da e dis per sa da pelo in te ri or,
em atos su ces si vos do go ver na dor Bráu lio que se apres sou em pra ti cá-los
para de i xar o seu su ces sor pri va do in te i ra men te dos me i os de exer cer a
ação de sua au to ri da de.

Qual a pri me i ra de to das as fun ções de um go ver no? (Pa u sa.)
É a po lí cia da ci da de, é a or dem ge ral do Esta do, é a ma nu ten ção 

da se gu ran ça pú bli ca.
Go ver no sem po lí cia não é go ver no, é au to ri da de sem au to ri da de, 

é uma ex pres são, uma som bra, um nome, não é uma re a li da de sé ria e ati va.
Ao go ver no da Ba hia se lhe sub tra iu a sua po lí cia, não só pela

re mes sa das for ças po li ci a is para o in te ri or do Esta do, mas ain da por que as
mu ni ções fo ram re ti ra das à for ça po li ci al e o ge ne ral co man dan te da guar -
ni ção ab so lu ta men te re cu sa res ti tuí-las.

Nes tas cir cuns tân ci as, sr. pre si den te, a re po si ção é uma bur la.
Não res ti tui ao go ver no os me i os de exer cer a sua au to ri da de. Re pos to sem
a sua po lí cia, o go ver no é uma au to ri da de ma ni e ta da, é uma au to ri da de im po -
ten te, está de ba i xo da vi o lên cia das au to ri da des fe de ra is, está su je i ta à sua
co a ção em ter mos que a nin guém pode ilu dir.

Nes tas con si de ra ções, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal, é que
eu as sen to o meu re que ri men to de ha be as cor pus quan to ao go ver na dor in te -
ri no, dr. Au ré lio Vi a na.

A si tu a ção des ta au to ri da de, cons tan te do te le gra ma por ela
ex pe di do ao go ver no da Re pú bli ca, é o do cu men to ca pi tal, é a base da nos sa
pe ti ção.

Per mi ta-me, pois, o Tri bu nal, que lha leia e lha co men te, de mons -
tran do a im por tân cia dos fa tos que nela se en tre te cem.

Tra ta-se de mos trar a co a ção. É o que este do cu men to res sum bra
em to da sas suas li nhas. 

“Ame a ça do em mi nha vida e sem me i os de ga ran ti-la por
não ter mu ni ção e pe que na for ça po li ci al que cons ta de cer ca de
200 pra ças vis to con se lhe i ro Bráu lio Xa vi er, du ran te seu go ver no,
ter re me ti do para o in te ri or qua se toda a for ça da ca pi tal: sen do
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as sim in su fi ci en te para a re sis tên cia con tra o gru po de de sor de i ros
acom pa nha dos de pra ças do Exér ci to e ma ri nhe i ros di ri gi dos
pelo te nen te Pro pí cio e o ca pi tão Car do so, pro cu rei em com pa nhia
do côn sul fran cês, que, a meu con vi te, veio a pa lá cio, re fú gio no
con su la do da Ve ne zu e la que fica mais vi zi nho a pa lá cio de i xan do
de se guir para o con su la do fran cês, como era meu in ten to, im pos -
si bi li ta do de pas sar pela úni ca rua que le va ria a este con su la do,
vis to que mu i tos si cá ri os ar ma dos, as sal ta ram o car ro do Esta do,
quan do bus ca va o con su la do fran cês.

Des de ma nhã, os de sor de i ros, sal tan do na Gam boa e trans -
por ta dos em car ros fe cha dos da li nha cir cu lar, aglo me ra vam-se
ao pé dos mo lhes da Pon te D. Pe dro, quar tel do 50º de Ca ça do res, 
que fica na vi zi nhan ça do pa lá cio.

Apro ve i tan do a au sên cia da po lí cia, fir me em seus quar téis, 
man ti nha ati tu de hos til, ar ma dos de ca ra bi na com mu i ta mu ni ção,
que o te nen te Pro pí cio for ne ce ra para a agên cia dos Cor re i os, na
Pra ça Cas tro Alves, gran des mu ni ções para se rem dis tri bu í das
das mu ra lhas do For te D. Pe dro, os de sor de i ros, que eram ani -
ma dos por ofi ci a is e pra ças.

À no i te, sol da dos e ma ri nhe i ros à pa i sa na, au men ta ram o
gru po as sal tan te, como ha vi am fe i to na vés pe ra, re fu gi a do no
con su la do da Ve ne zu e la, fui pro cu ra do, às 9 ho ras da no i te, por
uma co mis são que di zia re pre sen tar os po pu la res e que exi gi am
a mi nha re nún cia.

Fiz, sob toda a ma i or pres são, de sam pa ra do como es ta va
de qual quer ele men to de for ça fe de ral, aliás as se gu ra da por V.
Exª para man ter mi nha au to ri da de e vida. A for ça po li ci al fir me,
mas com pe que nas mu ni ções das que es ca pa ram, das que fo ram
ar re ca da das no quar tel do 50º, não en tre gues, ape sar de re qui si ção
mi nha, logo que fui re pos to, atos de vi o lên ci as fo ram pra ti ca dos
na vés pe ra con tra três jor na is, em pre gan do-se a di na mi te.

Hou ve, a 24, ata ques ao pa lá cio da pre si dên cia a di na mi te,
ti ro te io cons tan te du ran te todo o dia de on tem.

Re cu sa-se o ins pe tor da re gião a for ne cer qual quer ga ran tia 
não re ce ben do mes mo o meu de le ga do que com ele fora con fe -
ren ci ar.

Há pâ ni co hor ro ro so da po pu la ção obri gan do o êxo do das
fa mí li as e o fe cha men to do co mér cio.

Os ma ri nhe i ros to dos na rua ca çan do com pis to las os po li ci a is, 
che gan do ao ex tre mo de sol tar os pre sos e lou cos da Casa de
De ten ção, de po is do de sar ma men to da pe que na for ça po li ci al
que re gres sa ra do in te ri or sem mu ni ções.
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A agres são fe i ta a José Mar ce li no que es ca pou de ser as sas -
si na do pe los sol da dos no mo men to de em bar car para aí; ame a ças
por car tas; de nún ci as de agres sões à casa onde re si de mi nha
fa mí lia; ata que re si dên cia de le ga do de po lí cia Cas tro Lima; todo
este cor te jo de ban di tis mo e sel va ge ria nun ca vis to nes ta ca pi tal,
com a re pro va ção ge ral da po pu la ção e das co lô ni as es tran ge i ras, 
obri gou-me, em tão di fí cil con jun tu ra, re sig nar o car go, ame a ça do 
de cer to de ser as sas si na do ime di a ta men te.

Ha via es cri to o ofí cio pas san do o exer cí cio quan do a dita
co mis são, não o ace i tan do, le vou-me a mu dar os ter mos de re nún cia 
vis to exis tir nas ime di a ções do con su la do de sor de i ros ar ma dos
de ca ra bi nas do Exér ci to.

Ou tras ca sas par ti cu la res, como a do de pu ta do fe de ral
Ber nar do Jam be i ro, di re tor do ór gão ofi ci al, a do se na dor fe de ral 
Se ve ri no Vi e i ra, es ti ve ram cer ca das de can ga ce i ros que os pro cu -
ra vam com in tu i to de agres são e sa que.

A co mis são, che fi a da pelo ad mi nis tra dor dos Cor re i os,
de cla rou fa lar em nome do dr. Se a bra e ten tou agre dir o se cre tá rio
do Esta do por ter pro tes ta do con tra a re nún cia exi gi da.

Este te le gra ma es cre vo do con su la do fran cês, onde es ti ve
asi la do des de as 10 ho ras da ma nhã, vin do o res pec ti vo côn sul
bus car-me em car ro de pra ça no con su la do da Ve ne zu e la, onde
per no i tei.

Ain da uma vez afir mo que o co mér cio e as clas ses con ser -
va do ras es tão ao meu lado.

A po pu la ção in dig na da com os su ces sos. ‘Po pu la res de sor -
de i ros’ em sua to ta li da de não pas sam de du zen tos.

Tudo foi mo ti va do pe las for ças fe de ra is nu me ro sas apo i an do
os ar ru a ce i ros, dan do-lhes ar mas e che gan do a ves ti-los com far das 
de po lí cia que apri si o na vam.

Em opo si ção, ape nas uma pe que na for ça de po lí cia com
pou ca mu ni ção, fir me à mi nha or dem nos quar téis.

Estou dis pos to a re as su mir o go ver no logo que V. Exª tor ne 
efe ti vas as ga ran ti as pro me ti das em seu te le gra ma, de modo a
po der re co lher à ca pi tal os des ta ca men tos en vi a dos para o in te ri or
e res ti tu í das as mu ni ções pelo ge ne ral So te ro.

Au ré lio Vi a na”.
Se nho res, eis o qua dro bre ve e ex pres si vo da si tu a ção em que se

acha o go ver no da Ba hia!
To das as ga ran ti as cons ti tu ci o na is de sua exis tên cia fo ram

su pres sas.
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A im pren sa, essa vál vu la es sen ci al da vida, nos pa í ses li vres,
acha-se ali des tru í da em to dos os seus ór gãos in de pen den tes.

Um rá pi do mo vi men to de anar quia, mo ti va do pe las for ças fe de ra is,
fez com que três ór gãos de pu bli ci da de, na ca pi tal da Ba hia – O Diá rio da
Tar de, a A Ba hia, e o Diá rio da Ba hia –, de sa pa re ces sem, con ver ti dos em ru í na 
se re du zi dos a cin za.

Des ses ór gãos de pu bli ci da de, o Diá rio da Ba hia con ta 57 anos de
exis tên cia tran qüi la. Ali, du ran te oito ou nove anos, na pri me i ra fase da mi nha 
vida pú bli ca, exer ci eu a re da ção, quan do essa fo lha era o ór gão do par ti do
li be ral. De en tão a esta data, a im pren sa tem tido cons tan te men te ali uma
das suas ex pres sões mais ele va das, mais au to ri za das, mais res pe i ta das. Essa 
tra di ção do jor na lis mo bra si le i ro, essa hon ra da im pren sa ba i a na, com os
ou tros dois ór gãos que ali re pre sen ta vam a opi nião da atu a li da de com to dos
os ou tros ór gãos pe los qua is ali fa zia a de fe sa das ins ti tu i ções es ta du a is,
não exis tem mais hoje. Algu mas ru í nas, ves tí gi os da sua an ti ga im por tân -
cia, eis tudo quan to a re cor da.

A onda ar ma da, o tu fão ir re sis tí vel da anar quia não pou pou nem 
os mais ru di men ta res ele men tos da ci vi li za ção na que le Esta do.

As pe ni ten ciá ri as fo ram in va di das pela tur ba mul ta dos sol da dos 
do Exér ci to e dos ma ri nhe i ros de nos sa Arma da.

Cen to e vin te e dois con de na dos fo ram pos tos na rua e ar ma dos
pela ma zor ca mi li tar para au xi li a rem na em pre i ta da vi to ri o sa.

Ima gi ne ago ra o Tri bu nal a si tu a ção do go ver na dor pri va do in te i -
ra men te dos seus me i os de de fe sa, sem a po lí cia por onde exer cia a sua au to -
ri da de, ten do con tra si a for ça ar ma da, o co man dan te da guar ni ção mi li tar,
um na vio de guer ra nas águas da Ba hia, os ma ri nhe i ros des te vaso es pa lha -
dos ébri os pe las ruas da ci da de, as ca de i as es va zi a das, a pró pria pes soa do
go ver na dor aco me ti da nas ruas, no seu car ro, na sua casa. To das as con di -
ções de se gu ran ça, por tan to, ba ni das.

É a si tu a ção do go ver no do meu Esta do. É a mi sé ria a que o re du -
ziu a in ter ven ção das for ças fe de ra is.

Que fez ago ra o Go ver no da Re pú bli ca, para nos as se gu rar a
ces sa ção des ses cri mes, para nos res ti tu ir a tran qüi li da de, para con so li dar
ou tra vez nas suas ba ses o go ver no do Esta do?

Man dou or dens ime di a tas, pe remp tó ri as, re pe ti das, ao co man -
dan te da guar ni ção mi li tar e ao co man dan te do vaso de guer ra pos to nas
águas da Ba hia.

O go ver no tem de ser re pos to ime di a ta men te. Mas como? Mas
para quê? Mas com que ga ran ti as?

Há se ri e da de nes ta se gun da re po si ção, como na pri me i ra?
Alguns de en tre vós, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de -

ral, ou sa ria, na que las cir cuns tân ci as, con si de rar-se li vre para as su mir o go -
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ver no do Esta do e exer cê-lo? Mas com que au to ri da de o exer ce ria, se nem ao
me nos a au to ri da de po li ci al lhe é res ti tu í da?

Qu e re is ver de que modo se obe de ce às or dens do go ver no,
quan do elas se li mi tam a or de nar a re po si ção do go ver no man ten do na
ci da de os au to res da de po si ção an te ri or?

Aqui está já im pres so, nas fo lhas de hoje, o te le gra ma en de re ça do
esta ma nhã pelo co ro nel Fer re i ra Neto ao che fe do Esta do, [em res pos ta] às or -
dens ter mi nan tes que lhe man da ra para re por no go ver no o dr. Au ré lio Vi a na.

Este te le gra ma é uma de so be diên cia, é uma re sis tên cia for mal
nes sa fal ca trua da luta pela qual a em pre i ta da si nis tra se em pe nha em se
apo de rar do go ver no da Ba hia.

Mas o Tri bu nal sabe por este am plo te le gra ma do go ver na dor ao 
pre si den te da Re pú bli ca, duas ve zes aqui lido, sabe o Tri bu nal que esta
re nún cia é uma fal si da de inep ta, ri dí cu la, se não fos se, aci ma de tudo, cri -
mi no sa para ilu dir o pre si den te da Re pú bli ca, para men tir ao país e para
le var até o fim esta es cro que rie co los sal e for mi dá vel. (Pro lon ga da sal va de
pal mas dos as sis ten tes.)

O Sr. Pre si den te – Obser vo aos srs. es pec ta do res que isto aqui não 
é pra ça pú bli ca. Se con ti nu a rem as ma ni fes ta ções, man da rei eva cu ar as ga -
le ri as.

O SR. RUI BARBOSA – Se eu pu des se di ri gir um pe di do ao au -
di tó rio, se ria o do si lên cio o mais ab so lu to em tor no des te de ba te.

Esta ca u sa vale pela ma jes ta de dos di re i tos que ela en cer ra, vale
pela for ça da opi nião com que en tra nes ta Casa, vale pela gran de za da jus ti ça
que há de fazê-la tri un far.

Esta ca u sa não ne ces si ta de apla u sos, não ca re ce de pal mas, não
pre ci sa de ma ni fes ta ções; é a afir ma ção do di re i to na sua ex pres são mais
su bli me, em nome do qual se acham re u ni dos nes te Areó pa go, de que vós,
hon ra dos mem bros dele, não des co nhe ce re is hoje a sua evi dên cia, em nome 
da qual me di ri jo a vos sa jus ti ça.

Vede como a men ti ra se ex pri me des la va da, im be cil e in fa me! A
re nún cia é um do cu men to im pos to ao go ver na dor sob ame a ça de mor te por 
um gru po de ar ru a ce i ros, sol da dos e ofi ci a is, ten do a sua fren te um fun ci o -
ná rio do Mi nis té rio da Vi a ção, cujo nome cons ta de to das as fo lhas.

Eis o que é esta re nún cia ar ran ca da pelo fun ci o ná rio a que aca bo
de alu dir e que de cla ra va ao go ver na dor que lhe es ta va fa lan do em nome
do mi nis tro Se a bra!

Em cada li nha des te te le gra ma, se está en con tran do pal pá vel a
con fir ma ção da sua fal si da de.

Foi no con su la do fran cês que o co ro nel co man dan te, hoje, da
guar ni ção mi li tar na que le Esta do foi en con trar o go ver na dor re fu gi a do
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para sal var a sua vida e de po is ain da vos vem di zer que ele con ti nua a
man ter a sua li vre re nún cia como foi co mu ni ca da ao go ver no.

Ain da não co nhe cia este do cu men to; só ago ra che gou às mi nhas
mãos.

“Ba hia, 27.
Pro cu ran do ime di a ta men te dr. Au ré lio Vi a na para dar

cum pri men to or dens de V. Exa em te le gra ma hoje, de cla rou que
agra de cia esta pro va con si de ra ção lhe era dis pen sa da por V. Exa, 
e en tre gou-me um te le gra ma man ten do sua re nún cia ao car go de 
go ver na dor. Ao re ti rar-me do con su la do fran cês, onde se acha o
dr. Au ré lio Vi a na, ali che ga ram o ca pi tão-te nen te Rui Fi lho,
dr. João Man ga be i ra, de sem bar ga dor Pal ma.

Pou co de po is achar-me quar tel 50º Ca ça do res, re ce bi cha -
ma da dr. Au ré lio Vi a na, que con vi da va nova con fe rên cia no dito 
con su la do, e aí, re ti ran do pri me i ro te le gra ma, deu-me um ou tro,
de cla ran do que, em vir tu de te le gra ma mi nis tro in te ri or, ha via
re sol vi do aguar dar che ga da sr. ge ne ral Ves pa si a no, com quem
fran ca men te se en ten de ria so bre o as sun to, te le gra ma que V. Exa 
me di ri giu. Des te fato tiro a con clu são ime di a ta(…)”.
Tra ta-se de uma au to ri da de mi li tar a quem aca bam de che gar

or dens ter mi nan tes da mais alta au to ri da de da Re pú bli ca, in ti man do-a a
cum pri-las ime di a ta men te e que vem com esta res pos ta, com ter gi ver sa ções 
e con si de ra ções, nas qua is, res pon de ao go ver no não que hou ves se cum pri do
as suas or dens, mas ex pon do a sua opi nião par ti cu lar so bre os fa tos.

O Sr. Oli ve i ra Ri be i ro – É um te nen te-co ro nel do Exér ci to.
O SR. RUI BARBOSA – É um te nen te-co ro nel do Exér ci to o au tor 

des ta be le za de alta dis ci pli na.

“(…) Des te fato tiro a con clu são ime di a ta da in fluên cia dos
três cor re li gi o ná ri os dr. Au ré lio, fa zen do-lhe mu dar re so lu ção,
quan do já ti nha as sen ta do man ter de fi ni ti va men te a re nún cia do
car go de go ver na dor, e as sim, di an te da agi ta ção po pu lar que re -
cru des ce de mo men to a mo men to, se ria esta a so lu ção mais acer -
ta da para a se gu ran ça da paz e tran qüi li da de fa mí lia ba i a na. Res -
pe i to sas sa u da ções. 

Te nen te-co ro nel Fer re i ra Neto”.
Aqui está o que va lem as or dens do pre si den te da Re pú bli ca,

ain da mes mo ex pe di das mi li tar men te aos seus de le ga dos mi li ta res.
É uma de so be diên cia per ti naz, re cal ci tran te, in ven cí vel, mul ti pli -

can do so fis mas, uns so bre os ou tros para le var ao ex tre mo a con su ma ção do 
aten ta do que pre me di tam.

Não é des co nhe ci do a nin guém o ob je to des sa odi o sa tra ma em
que tan tos in te res ses po lí ti cos se con ju gam.
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Nin guém ig no ra como, na úl ti ma de ci são des se Tri bu nal, em
uma sé rie de lu mi no sos con si de ran da, a ve ne ran da sen ten ça li qui dou pon to
por pon to, em cada uma das suas even tu a li da des pos sí ve is, a si tu a ção ju rí -
di ca do caso ba i a no.

To das as emer gên ci as ima gi ná ve is por que esta si tu a ção tem de
pas sar, ali se acham su ces si va men te en ca ra das e re sol vi das com uma ni ti dez
la pi dar, com uma pre ci são ir re sis tí vel.

O fal so go ver na dor, o fal so pre si den te do Se na do, a fal sa Assem -
bléia re u ni da na ca pi tal da Ba hia, os atos nu los de to das es tas en ti da des fal sas
ali se acham es tu da dos e ca pi tu la dos su ces si va men te, de ma ne i ra que a cons -
pi ra ção tem de es bar rar, a cada pas so, em uma des sas so lu ções pe remp tó ri as.

Era ne ces sá rio, por tan to, sr. pre si den te, opor à for ça ju rí di ca das
de ci sões des ta casa a for ça ma te ri al da que la cons pi ra ção, para que no dia
28, para que ama nhã, a des pe i to da nu li da de jul ga da por vós, de cla ra da tão
so le ne men te, dos atos do go ver na dor Bráu lio Xa vi er, ali se che gue a si mu -
lar a ele i ção do go ver na dor do Esta do, a des pe i to de ain da não a ha ver até
hoje fi xa do a Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia. Era pre ci so que, no dia 30 do 
cor ren te, isto é, da qui a três dias, aque la ca pi tal se achas se en tre gue ain da à
for ça das ba i o ne tas, ao do mí nio do sa que, à ame a ça dos ca nhões, ao ar bí trio 
dos sol da dos, para que a ele i ção fos se essa men ti ra, úni co pe des tal so bre
cuja al tu ra se pode le van tar a can di da tu ra mi nis te ri al, para cujo tri un fo o
go ver no da Re pú bli ca de i xou que a Ba hia fos se ul tra ja da, en san güen ta da e
ani qui la da vi li pen di o sa men te.

São atos su ces si vos, não só de re bel dia mi li tar pelo ge ne ral, pelo
co ro nel, pe los te nen tes, pe los sol da dos e pela ma ru ja con tra o ma re chal pre -
si den te da Re pú bli ca, con tra a or dem mi li tar e a or dem cons ti tu ci o nal da
Re pú bli ca, não são so men te atos de re bel dia mi li tar, são atos de in sur re i ção
con tra a au to ri da de ju rí di ca des te Tri bu nal, in dig na men te lu di bri a do pe los
mi se rá ve is sal te a do res que da que le Esta do da União se que rem apo de rar
como uma pre sa inep ta, in ca paz de se de fen der, e en tre gue pelo go ver no da 
União à ca pa ci da de de seus in dig nos as sal ta do res ! (Sen sa ção.)

A es tes atos de in sur re i ção con tra a au to ri da de do pre si den te da
Re pú bli ca, a es tes atos de in su bor di na ção con tra a au to ri da de ju di ci al des ta
casa é que se deve opor a me di da tu te lar por mim hoje de novo avós im pe -
tra da, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal.

Não vos so li ci tei esta me di da uni ca men te em be ne fí cio do go ver -
na dor in te ri no, dr. Au ré lio Vi a na, ou, an tes, do se gun do subs ti tu to cons ti tu -
ci o nal do go ver no da que le Esta do: es ten di a pro te ção im pe tra da ao pri me i ro
subs ti tu to, ao Cô ne go Gal rão.

Pre ci so de vos ler, de i xan do, como te nho fe i to, os ou tros do cu -
men tos to dos, para ace der aos de se jos e às or dens do ve ne ran do pre si den te
des ta Casa; pre ci so de vos ler os do cu men tos em que nos fun da mos para
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vir pe ran te vós afir mar a ne ces si da de ab so lu ta do ha be as cor pus em fa vor do
cô ne go Gal rão como pre si den te do Se na do.

Àque le ci da dão bra si le i ro com pe te o 1º grau na es ca la da subs ti -
tu i ção do go ver no do Esta do, e só em con se qüên cia de se achar ele mo men -
ta ne a men te im pe di do por mo ti vo de mo lés tia pas sa ge i ra de i xou de as su mir 
o go ver no quan do se deu a vaga, por ha ver re nun ci a do a ad mi nis tra ção o
dr. Ara ú jo Pi nho.

Ago ra ten ta o cô ne go Gal rão as su mir o pos to que cons ti tu ci o nal -
men te lhe com pe te. Mas a anar quia de sen ca de a da na que la ci da de lhe im pe de.

Os do cu men tos são es tes; acham-se na cor res pon dên cia de uma
fo lha in sus pe i ta ao go ver no atu al. Re fi ro-me ao Jor nal do Bra sil, um dos ór gãos
ao qual os ma i o res ser vi ços me pa re ce que deve a atu a li da de re pu bli ca na.

Eis o te le gra ma:
“S. Sal va dor, 25 (D.) - Cor reu hoje pela ma nhã o bo a to de que

o gru po de in di ví du os que, on tem, ca pi ta ne a dos pe los ‘me e tin gue i -
ros’, di na mi ta ram o Diá rio da Ba hia, a A Ba hia e o Diá rio da Tar de, da -
ri am hoje à tar de, um as sal to à Com pa nhia Ba i a na, por oca sião da
che ga da do cô ne go Gal rão, pre si den te do Se na do es ta du al.”.
Se gun do te le gra ma:.

“S. Sal va dor, 25 (D.). - Para os la dos da Com pa nhia Ba i a na
es tão se guin do, à hora em que te le gra fo, mu i tos ban dos ar ma dos,
a fim de aguar dar a che ga da do cô ne go Gal rão, pre si den te do Se -
na do, para de sa ca tá-lo.

Esses in di ví du os con du zem ar mas, os ten si va men te, ame a -
çan do to das as pes so as que en con tram.”
Qu ar to te le gra ma:.

“S. Sal va dor, 26 (D.) – O cô ne go Gal rão te le gra fou ao sr. se na -
dor Rui Bar bo sa pe din do-lhe co mu ni cas se ao sr. ma re chal Her mes
da Fon se ca, pre si den te da Re pú bli ca, achar-se dis pos to a as su mir o
go ver no do Esta do, caso lhe se jam con ce di das to das as ga ran ti as.”
Evi den te é, pois, sr. pre si den te, a ne ces si da de em que se acha o

pri me i ro go ver na dor subs ti tu to na Ba hia da in ter ven ção da vos sa au to ri da de
tu te lar, para que ele con si ga as su mir, como cons ti tu ci o nal men te lhe cum pre, o 
go ver no do Esta do da Ba hia.

Des tar te, srs. mi nis tros, cre io ha ver con se gui do es ta be le cer a pro va
ca bal de que a mi nha pe ti ção de ha be as cor pus tem os mais só li dos fun da -
men tos em re la ção a am bos os im pe tran tes.

Da vos sa au to ri da de cons ti tu ci o nal, do vos so con su ma do es pí ri to
de jus ti ça, da vos sa ex pe riên cia e in de pen dên cia com que cos tu ma is exer cer 
os de ve res do vos so car go, es pe ro nes te mo men to, es pe ra o país todo que
esta pe ti ção não será in de fe ri da.
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Não há mais nada em que pos sa ago ra es tri bar-se o vos so in de fe -
ri men to.

Está fe i ta a ex pe riên cia da efi cá cia das me di das ago ra re no va das
para as se gu rar a re po si ção do go ver na dor in te ri no da Ba hia.

Essas me di das con ti nu a rão a ser ine vi ta vel men te bal da das en quan -
to dali se não re mo ve rem as ca u sas já por duas ve zes ex pe ri men ta das na
pro du ção des te hor rí vel con fli to e des te odi o so de sas tre.

Da qui até o dia 30 esse bre ve pe río do em que a sor te da vida
cons ti tu ci o nal da Ba hia se tem de li qui dar pela pre ten di da ele i ção de ama nhã,
pela ele i ção ine vi tá vel do dia 30, no cur so des ses três dias, o va lor, o al can ce, a
for ça mo ral de uma de ci são vos sa, in ter vin do en tre o in fla ma do con fli to das 
fac ções, nos po de ria as se gu rar um ges to de li ber da de, per mi tir que não
vi es se na u fra gar por uma vez, no país, o prin cí pio da au to ri da de, a se gu -
ran ça dos di re i tos cons ti tu ci o na is, a exis tên cia au tô no ma da que le Esta do.

Não se diga que, no meio das ar mas, emu de cem as leis, que a
vos sa au to ri da de não se ria es cu ta da pe los ex ces sos de for ça in sur gen te.

Não se tra ta de apre ci ar a efi cá cia mo ral do vos so ato; não se
quer se não a sua ex pres são ju rí di ca, essa au to ri da de su bli me ine ren te à pró pria
jus ti ça, por mais de sar ma da que ma te ri al men te se ache.

Qu an do a au to no mia dos Esta dos bra si le i ros ne ces si ta de se aco lher
às om bra da ban de i ra es tran ge i ra para não ser de sa ca ta da e des tru í da pela
for ça bra si le i ra, quan do aos olhos do mun do in te i ro o nos so país ofe re ce
esse es pe tá cu lo de su pre ma de son ra; quan do pa re ce es tar mos nas vés pe ras
des ses dias só ad mis sí ve is en tre as na ções con de na das a de sa pa re cer, nas
qua is es cas se ia a for ça para ve la rem, di an te do ini mi go e de fen de rem a pró pria
exis tên cia con tra o es tran ge i ro, é ne ces sá rio ao me nos que a Jus ti ça se sal ve, 
que o mun do atô ni to, re vol ta do ante os ex ces sos da de sor dem mi li tar no
Bra sil, que o mun do sur pre en di do com essa re ve la ção de bar ba ria que nin guém 
de nós es pe ra va, não vá con clu ir tam bém que tudo mais, nes ta ter ra, se
acha re du zi do a esse ín fi mo ní vel mo ral.

Não se diga, não se pos sa di zer, no es tran ge i ro, que a jus ti ça
fe de ral, essa gran de cri a ção, a pé ro la, a pren da mais su bli me des te re gi me
se acha tam bém re du zi da en tre nós a uma imi ta ção iner te, ine fi caz das ins -
ti tu i ções ame ri ca nas.

Se nho res, que a Jus ti ça ao me nos sal ve os cré di tos da nos sa ci vi -
li za ção!

Qu an do, há al guns anos, em Haia, me cou be a hon ra de a re pre -
sen tar na que le con gres so onde se acha vam re u ni das, em nú me ro de 48,
to das as na ções ci vi li za das de nos so tem po, no úl ti mo dos dis cur sos ali por
mim pro fe ri dos di zia eu: (Lê tre chos de um dos seus dis cur sos em Haia.)

De sur pre sas e de in ver sões, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal, 
para nós re al men te se acha va che io o fu tu ro. Este país, onde ga bá va mos de
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não exis tir se não dí vi das re pro du ti vas de paz e de tra ba lho, este país onde
alar deá va mos não es tar su je i to a lon gas dí vi das he re di tá ri as de guer ra, este
país onde pre zá va mos de não es tar sub me ti do ao do mí nio das cas tas, é hoje 
uma ter ra aba ti da, sub ju ga da, as so la da pelo do mí nio ex clu si vo deu ma clas se
cuja arma pesa so bre a nos sa li ber da de, ex tin guin do-a com ple ta men te. Se
al gu ma flor hoje se os ten ta à su per fí cie da nos sa ci vi li za ção, como as gran des
flo res de nos sas be las águas tro pi ca is, a flor da for ça, da vi o lên cia, e do san gue
é tudo quan to nos res ta.

É tudo quan to me res ta des tas pa la vras ani ma das e so le nes, das
qua is na úl ti ma das ses sões do Con gres so de Haia, pu de mos fa lar à Eu ro pa
da nos sa ci vi li za ção e do nos so fu tu ro. Hoje so mos um povo le va do ao úl ti mo
ex tre mo de sel va ge ria, não pela re a ção po pu lar, não por es tas sub ver sões
que nas cem nas ca ma das in fe ri o res, mas pe los atos que vêm de cima pela
for ça com que os go ver nos pe sam so bre os po vos, pela vi o lên cia exer ci da
pela au to ri da de so bre os go ver na dos.

Le va dos a esse ex tre mo de sel va ge ria, srs. mem bros do Su pre mo 
Tri bu nal, le van ta mos para a Jus ti ça nos sas mãos.

Sal vai-nos do do mí nio das ar mas, es ten den do so bre a nos sa li ber -
da de a pro te ção da vos sa jus ti ça, e pe ran te o es tran ge i ro, como a ex pres são
da nos sa cul tu ra, uma sen ten ça vos sa, vem ates tar ao mun do que se tudo
per deu o Bra sil, que se nada ab so lu ta men te lhe res ta, uma co i sa nos fica
ain da ago ra, que vale mais do que tudo: ain da pos su í mos a jus ti ça, ain da
nos res tam ju í zes. (Pal mas pro lon ga das nas ga le ri as e no re cin to. O ora dor é vi va -
men te fe li ci ta do pe las pes so as pre sen tes.)

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 95-121.
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150.9 – DISCURSO DE RUI BARBOSA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF)

(29 JANEIRO 1912)

O SR. RUI BARBOSA – (Mo vi men to ge ral de aten ção.) Srs. mi nis tros
do Su pre mo Tri bu nal: 
Se rei bre ve. 
Su bin do hoje a esta tri bu na, não te nho em men te pro fe rir um

dis cur so, se não sim ples men te com ple tar com as in for ma ções que vos te nho
tra zer, isto é, prin ci pal men te com a le i tu ra de cer tos do cu men tos ca te gó ri cos,
os es cla re ci men tos ago ra mes mo for ne ci dos a esta casa pelo no bre re la tor,
quan do pro ce deu à le i tu ra do ofí cio do sr. mi nis tro do Inte ri or e Jus ti ça. 

Fe liz men te, o sr. pre si den te da Re pú bli ca fez jus ti ça à na tu re za
fra u du len ta des se pa pel, que hoje se ofe re ce como a re nún cia li vre e de fi ni -
ti va do go ver na dor Au ré lio Vi a na. 

Per mi tam-me os hon ra dos mi nis tros a le i tu ra de dois ou três
do cu men tos que elu ci dam ab so lu ta men te o caso, mos tran do aos olhos dos
ve ne ran dos jul ga do res a imen si da de ina u di ta das pro por ções a que o dolo
su biu nes se tra ba lho de fal si da de tra ma do na Ba hia con tra as ins ti tu i ções
cons ti tu ci o na is do es ta do. 

O pri me i ro dos do cu men tos, a cuja le i tu ra devo pro ce der, é o te le -
gra ma, que on tem re ce bi, do dr. João Man ga be i ra, de pu ta do fe de ral pela Ba hia. 

O te le gra ma é o se guin te: 
“Con se lhe i ro Rui Bar bo sa  Urgen te – Rio – De Ilhéus 
Ontem à no i te, após nova re nún cia de Au ré lio, em bar quei

para aqui para a ele i ção fe de ral. A si tu a ção da ca pi tal on tem era
hor ro ro sa. Vir gí lio de Le mos e Le mos Bri to, ame a ça dos de mor te,
as si na ram re nún cia dos man da tos de se na dor e de de pu ta do.
Gru pos de de sor de i ros ar ma dos de ca ra bi nas e mu ni ções for ne -
ci das pelo Exér ci to e al gu mas per ten cen tes à po lí cia, per cor ri am
as ruas ame a çan do a vida dos ami gos da si tu a ção. Povo to ma do
de pa vor dos ar ru a ce i ros di ri gi dos pelo te nen te Pro pí cio e ca pi tão
Car do so. Me tra lha do ras da po lí cia en tre gues pelo go ver no do
dr. Bráu lio Xa vi er aos de sor de i ros, após a re nún cia do dr. Au ré lio
no Con su la do da Ve ne zu e la. Não exis te mais po lí cia. Bráu lio fez



de sa pa re cer pe que no con tin gen te que res ta va en tre gan do mu ni ções
e dis per san do as pra ças. Ci en tes dis so, os de sor de i ros ame a ça vam
de ata que o Con su la do Fran cês para o as sas sí nio de Au ré lio, de
Pa cí fi co Pe re i ra e des tru i ção das ca sas des te, de Lago, Se ve ri no e
Jam be i ro. À vis ta da si tu a ção de ame a ças de de sor dens, Pa cí fi co
Pe re i ra di ri giu-se a Au ré lio pe din do-lhe que re nun ci as se, por quan to 
ar ru a ce i ros, pres ti gi a dos pela guar ni ção fe de ral, e di ri gi dos pe los
ofi ci a is do Exér ci to, co lo ca vam a ques tão nos se guin tes ter mos:
ou Au ré lio re nun cia ou será as sas si na do, vin do po pu la res ar ma dos 
em pas se a ta ata car o Con su la do Fran cês. 

Re al men te a pas se a ta re a li zou-se, vin do o ar ce bis po em
nome da paz pe dir a Au ré lio que re nun ci as se, o que este fez,
che ga da a pas se a ta. Ser vi ram de tes te mu nhas o ar ce bis po e Pa cí -
fi co, ame a ça do como Au ré lio. Os de sor de i ros pro me te ram à no i te
cor tar os en ca na men tos de gás, de i xan do a ci da de às es cu ras,
pra ti can do ma i o res vi o lên ci as. Eis a si tu a ção on tem na ca pi tal.
Au ré lio re nun ci ou sob enor me co a ção de cor ren te do es ta do de
de sor dem que des cre vi. Impos sí vel nes te mo men to ele ou Gal rão 
as su mir go ver no sem com ple tas ga ran ti as do Go ver no Fe de ral,
vis to não exis tir po lí cia, cam pe an do na rua cer ca de du zen tos
de sor de i ros ar ma dos de ca ra bi nas su fi ci en te men te mu ni ci a dos.
Qu an do os con fli tos co me ça ram ape nas eram sus ten ta dos por
sol da dos e ma ri nhe i ros, mas após re co lhi men to da pe que na po lí cia 
aos quar téis, àque les agre ga ram-se, avo lu man do, dia a dia, os
po pu la res que em to das as ci da des cons ti tu em ele men tos ha bi tu a is
de de sor dem. O pla no dos di re to res das ar ru a ças era obri gar pe las
tro pe li as diá ri as até as clas ses con ser va do ras e ele men tos ne u tros à
po lí ti ca con for ma rem-se com as si tu a ções ile ga is ob ti das pela
vi o lên cia, em todo caso pre fe rí ve is à anar quia. To da via até ago ra 
os ele men tos de or dem, paz e pro gres so do es ta do es tão co nos co. 
Res ta u re ge ne ral Ves pa si a no a paz e não te me mos ple i to li vre.
Isto é jus ta men te o que a ma i o ria mi li tar tem pro cu ra do im pe dir. 
Nem pode que rer a de ci são das ur nas o par ti do que além de
apre sen tar cha pa com ple ta para ele i ção fe de ral no quar to dis tri to,
man da que cor re li gi o ná ri os se apre sen tem avul sos de modo a
tor nar os can di da tos do par ti do con ser va dor em nú me ros su pe ri or
aos lu ga res da re pre sen ta ção da Ba hia. Qu an to à re nún cia de
Au ré lio, fi ze ram-no te le gra far ao ma re chal Her mes e di ri gir ofí cio
ao ins pe tor da re gião, de cla ran do pro ce der li vre e es pon ta ne a men te.

Sa u da ções. 

Man ga be i ra”
Ora, srs. mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, eis a hor ro ro sa

si tu a ção do meu es ta do, es pe ci al men te da sua ca pi tal, S. Sal va dor. 
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A po lí cia de sa pa re ceu to tal men te: os seus sol da dos fo ram apri si o -
na dos ou li cen ci a dos, ou re mo vi dos para o in te ri or. Os de sor de i ros se
acham com ple ta men te ar ma dos, em nú me ro de cen te nas de ho mens que as
for ças fe de ra is cer cam do seu pres tí gio. 

Nas mãos da de sor dem es tão ins tru men tos que em toda a par te
só per ten cem ao Exér ci to e à for ça mi li tar. 

A de sor dem acha-se hoje ar ma da de me tra lha do ras! 
Por úl ti mo, de po is do bom bar de io, de po is do sa que se anun cia

que a de sor dem de sen fre a da nas ruas da Ba hia ame a ça cor tar os en ca na men -
tos de gás para en vol ver a ci da de nas tre vas e exer cer à no i te as atro ci da des
que se deve es pe rar de uma ma ti lha de fe ras en tre gue a seus ins tin tos. 

Este do cu men to por si só, srs. ju í zes, cons ti tui um tes te mu nho ca bal 
e o qua dro com ple to da si tu a ção, mas em re for ço dele me per mi ti re is que vos
faça ain da a le i tu ra de ou tras co mu ni ca ções não me nos im por tan tes que esta, e 
ain da mais de sen vol vi da, mais com ple ta e mais pin tu res ca – o te le gra ma ao
cor res pon den te d’O Paiz, hoje por ele es tam pa do nas suas co lu nas edi to ri a is. 

Esse te le gra ma a pin ta com tra ços mais ex pres si vos, num de bu xo 
com ple to, a sé rie de im po si ções, cada qual mais vi o len ta e hu mi lhan te me di an -
te as qua is se ar ran cou do go ver na dor in te ri no, dr. Au ré lio Vi a na, a cha ma da 
re nún cia es pon tâ nea e de fi ni ti va do seu car go. 

Antes de vos ler as suas pa la vras, ob ser vo que se tra ta ape nas de 
um tre cho trun ca do de um gran de te le gra ma. Esta mu ti la ção deve-se ao
ser vi ço te le grá fi co, con tra o qual O País se que i xa com ra zão em ter mos
enér gi cos e in dig na do. 

O tó pi co, en tre tan to, sal vo a mu ti la ção te le grá fi ca, é o se guin te: 

“O dr. Pa cí fi co Pe re i ra re ce beu a co mis são, mos tran do o
ofí cio la vra do. 

O sr. Ubal di no de Assis de cla rou que não ser vi am os ter mos
do ofí cio, pois o povo exi gia a de cla ra ção de que a re nún cia era
li vre e es pon tâ nea.”

Note bem o Tri bu nal: o ofí cio la vra do “es pon ta ne a men te” pelo
dr. Au ré lio Vi a na não con ti nha de cla ra ção da “es pon ta ne i da de”! 

Em nome da mul ti dão o sr. Ubal di no de Assis e o te nen te Pro pí cio
exi gi ram a de cla ra ção des ta “es pon ta ne i da de”, como se uma de cla ra ção
des ta or dem pu des se ser vir em seu fa vor, como se se me lhan te do cu men to
pu des se ser vir de pro va de li ber da de. 

Con ti nua o te le gra ma: 

“O dr. Pa cí fi co pon de rou que essa de cla ra ção era de uma
in ver da de ma ni fes ta, mas a co mis são in sis tiu, di zen do que isso
era in dis pen sá vel para con ten tar a mul ti dão, que aguar da va em
fren te do con su la do, aos gri tos, ex ci ta dís si ma. 
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O sr. Au ré lio Vi a na ce deu, afi nal. Obti da essa exi gên cia, a
co mis são de cla rou que não le va ria o ofí cio sem as as si na tu ras de
tes te mu nhas. 

Nova re lu tân cia, no vas exi gên ci as, as si nan do por fim o dr.
Pa cí fi co Pe re i ra e um ne go ci an te, o sr. con de. O de pu ta do Ubal -
di no de Assis e o te nen te Pro pí cio vol ta ram para exi gir ou tro ofí cio, 
di ri gi do ao ins pe tor da re gião mi li tar, por ter dito este que, ten do 
or dem for mal de re po si ção, so men te des te modo po dia de i xar de 
cum pri-la. 

A co mis são ale gou ain da que essa for ma li da de era dis pen sá -
vel para sa tis fa zer os po pu la res, e por essa im po si ção foi la vra do 
o ofí cio exi gi do, de acor do com os ter mos in di ca dos, as si nan do
as mes mas tes te mu nhas. 

O côn sul fran cês re cu sou-se a as si nar, ale gan do que a co a ção
era ma ni fes ta e que fora ela que de ter mi na ra o seu ato, dan do
asi lo no con su la do ao sr. Au ré lio Vi a na. 

Pron to o ofí cio, foi este en tre gue ao te nen te Pon ci a no, que o 
le vou ime di a ta men te ao te nen te-co ro nel Neto. 

Vol tou de po is a co mis são, para in sis tir na idéia que ti ve ra
logo à sua che ga da, obri gar o sr. Au ré lio Vi a na a de cla rar di an te
dos po pu la res que re nun ci a va li vre men te. 

O dr. Pa cí fi co Pe re i ra fa lou en tão, di zen do que se me lhan te
im po si ção era des ne ces sá ria e hu mi lhan te, e al guém acres cen tou
que a co mis são de via de cla rar onde pa ra ri am as im po si ções não
sen do leal se guir-se nova exi gên cia a cada con ces são. 

O sr. Ra fa el Pi nhe i ro res pon deu que se ria ge ne ro so na vi tó ria, 
e que ele e o seu com pa nhe i ro, te nen te Pro pí cio, nada mais exi gi -
ri am, de i xan do à pró pria de li be ra ção do dr. Au ré lio Vi a na com -
pa re cer ou não di an te dos po pu la res.”
Ora, é cla ro que a cor ja de ban di dos não pro ce de ria dou tro

modo, cer can do a ví ti ma de uma ten ta ti va de mor te. 
Não há nes te pro ce di men to vis lum bre de le al da de, de hon ra e

brio, de ver go nha. 
Cre io que nun ca, di an te des te tri bu nal, se apre sen tou do cu men to 

tão ig nó bil do avil ta men to mo ral a que as co i sas nes te país têm che ga do. 
E esta si tu a ção opro bri o sa ain da se acen tua e car re ga mais as

suas co res com a cir cuns tân cia do que a to das es tas ver go nhas se se guiu. 
É a se guin te: 

“(…) sr. Ra fa el Pi nhe i ro res pon deu que se ria ge ne ro so na
vi tó ria, e que ele e o seu com pa nhe i ro, te nen te Pro pí cio, nada
mais exi gi ri am, de i xan do à pró pria de li be ra ção do dr. Au ré lio
Vi a na com pa re cer ou não di an te [da po pu la ção].”
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Tra ta-se de ba i xo des te nome dum em pre ga do pú bli co re lap so e
cri mi no so, de um de sor de i ro ca di mo e in cor ri gí vel, de um san gui ná rio tru -
cu len to e au daz que, com as sen ti men to dos po de res pú bli cos, sem li cen ça
ao me nos do seu su pe ri or, vis to que ele é bi bli o te cá rio da Bi bli o te ca da
Pre fe i tu ra, da qui par tiu para aque la ci da de com o fim de ser o “ca pi tão”
das de sor dens e dos cri mes ali ul ti ma men te de sen ro la dos. 

Este ho mem os ten ta sua ig no mí nia, sua in so lên cia, sua co var dia,
seus ins tin tos fe ro zes às fa u ces do go ver no, que a tudo isto as sis te in di fe -
ren te e iner te. É ele quem se gaba de ter ob ti do es ses re sul ta dos san gui no -
len tos; é ele que alar de ia, como gló ria sua, ter ob ti do já por duas ve zes a
de po si ção do go ver no cons ti tu ci o nal da Ba hia; é ele quem acu mu la as sim
cri mes so bre cri mes, mi sé ri as so bre mi sé ri as, tor pe zas so bre tor pe zas, atro -
ci da des so bre atro ci da des, e, com as mãos tin tas no san gue dos nos sos
con ter râ ne os se apre sen ta numa oca sião des tas para di zer que será ge ne ro so
no uso da sua vi tó ria, per mi tin do que o go ver na dor do es ta do não so fra a
úl ti ma hu mi lha ção, che gan do às ja ne las do seu pa lá cio para di zer ao povo
que as si na va li vre men te a re nún cia a ele ar ran ca da sob ame a ça de mor te. 

Se nes te país há um mi nis té rio pú bli co, se nes te país há um
po der ca paz de acor dar esta au to ri da de, como ins tru men to da lei, faça che gar
às bar ras do tri bu nal este cri mi no so que em ou tro qual quer país, há mu i to
tem po, as au to ri da des te ri am con du zi do à pre sen ça dos tri bu na is para res -
pon der pe los seus aten ta dos. 

“O dr. Au ré lio”, con ti nua o te le gra ma, “não quis fa lar, e a
co mis são re ti rou-se. 

O pes so al que es ta va na rua fez de po is uma pas se a ta, ten do 
à fren te, como che fes, os srs. te nen te Pro pí cio e Ra fa el Pi nhe i ro.”

Esse mi se rá vel cri mi no so, que a Ba hia nun ca co nhe ceu, nun ca
viu se não nas fa chas de re cém-nas ci do, ali trans for ma do em de sor de i ro
ar ran cou ao hon ra do de pu ta do es ta du al da Ba hia o seu man da to para o
trans fe rir ao te nen te Pro pí cio Fon tou ra. 

Este ofi ci al, cujo pa pel na ex tor são da re nún cia é cla ra como aca bas
de ver, é o so bri nho do sr. mi nis tro da Gu er ra, que pu bli ca men te com ele se 
tem cor res pon di do so bre es sas pro e zas te ne bro sas; este ofi ci al é, se gun do
no tí ci as se gu ras che ga das ao meu co nhe ci men to, o au tor dos pri me i ros
ti ros de lan ter ne ta que pro du zi ram o in cên dio na bi bli o te ca e no pa lá cio
do go ver no da Ba hia, e este te nen te con ti nua im pu ne, ir res pon sá vel, ga ran -
ti do, pre mi a do, le va do à al tu ra de re pre sen tan te do es ta do já que ele o
en san güen tou, o in cen diá rio, o de sor de i ro, o ma ta dor. 

Per doe-me o tri bu nal a mi nha emo ção. Mas, com ses sen ta e dois
anos de ida de nun ca em toda a mi nha vida ima gi nei que a na tu re za pu des se
ba i xar a esta pros ti tu i ção, que a co var dia no ho mem fos se ca paz de tais
in dig ni da des. Nun ca ima gi nei que se sub ver tes se a cons ti tu i ção de um
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es ta do da Re pú bli ca para se co lo car na sua pre si dên cia a fi gu ra do seu
go ver no. 

Ta ma nha é a co a ção na qual se acha o dr. Au ré lio Vi a na e de tal
modo se es ten de essa co a ção, que as tes te mu nhas da in cul ca da re nún cia,
que o dr. Pa cí fi co Pe re i ra, in ter ro ga do por te le gra ma da qui, não teve a co ra gem
ou não pôde res pon der ao ami go que a este res pe i to lhe con sul ta va. 

O dr. Au gus to de Fre i tas, que o egré gio tri bu nal todo co nhe ce,
re ce beu do dr. Pa cí fi co Pe re i ra esta in ter ro ga ção te le grá fi ca. As re la ções
exis ten tes en tre os dois não per mi ti am que esta per gun ta fi cas se sem res -
pos ta, a não ser que o in ter ro ga do não ti ves se li ber da de de a dar. E não a
deu, e até esta hora está por vir a res pos ta so li ci ta da pelo dr. Au gus to de
Fre i tas. 

Diz a nota que este ilus tre ad vo ga do do nos so foro e imi nen te
re pre sen tan te da Ba hia, e a qual, por suas mãos, hoje me deu, o se guin te: 

“O Dr. Au gus to de Fre i tas não re ce beu (…)”

Não ten do, po rém, o dr. Pa cí fi co Pe re i ra res pon di do, o se na dor
Se ve ri no Vi e i ra, em um te le gra ma en de re ça do ao dr. Au gus to de Fre i tas,
em res pos ta a um ou tro, que re ce bia esta ma nhã, dis se o se guin te: 

“Os te le gra mas d’O País des cre vem os fa tos com mi nu dên cia
e ver da de.”

Eis, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, es cla re ci da à
luz m e ri di a na a na tu re za da li ber da de com que as si nou esta re nún cia o dr. 
Au ré lio Vi a na. 

A co a ção, por tan to, na Ba hia, srs. mi nis tros, não tem fe i to se não
cres cer e cres cer des me di da men te, e cres cer a tal pon to que já ago ra não sei
eu se o go ver no da Re pú bli ca, com a ma i or sin ce ri da de que lhe que i ram
atri bu ir, terá for ças bas tan te para con ter a cor ren te mi li tar de sen ca de a da so bre
o meu in fe liz es ta do. 

A for ça da au to ri da de mi li tar não re si de se não no res pe i to que
aos in fe ri o res ins pi ram os seus su pe ri o res. E é des te modo que um ho mem,
que dois ho mens, que meia dú zia de ho mens com al gu mas in síg ni as em ble -
má ti cas da sua au to ri da de no mi nal po dem con ter a mul ti dão ar ma da su je i ta
ao seu co man do. 

Mas, quan do os su pe ri o res in ci tam os in fe ri o res ao cri me; quan do
o ofi ci al leva o sol da do a co me ter aten ta dos; quan do o co man dan te re ú ne
os seus ho mens para os con du zir à di na mi te, ao sa que, ao rou bo, ao in cên -
dio, a au to ri da de mi li tar está mor ta. 

Daí em di an te o que re i na é a for ça da anar quia mi li tar, a mais fe roz, 
a mais hor ren da, a mais di a bó li ca das re vol tas. 

É esta a si tu a ção da Ba hia, ta ma nha, tão gra ve, tão in fer nal, que
não sei que me i os hu ma nos a po de rão ain da re me di ar. Isto, tan to mais
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quan to, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, é do pró prio seio do go ver no, é 
do lado do pre si den te da Re pú bli ca que par te o in ci ta men to à de so be diên cia
às suas or dens. 

Vejo que o pre si den te da Re pú bli ca se de cla ra em pe nha do em
que elas se jam exe cu ta das re li gi o sa men te; vejo que por uma de ci são an te ri or,
nes se com pro mis so con fi ou o Su pre mo Tri bu nal para con si de rar pre ju di ca do 
um ha be as cor pus; mas vejo que a cada uma das afir ma ções des sa ener gia
ar ti cu la da pelo go ver no da União, au men ta, re cres ce, tri pu dia, cada vez
mais, na Ba hia, a de sor dem mi li tar. Os seus mais al tos re pre sen tan tes, des -
de o che fe da guar ni ção até os te nen tes, os ten si va men te cons pi ram e de sa ca -
tam, não só a au to ri da de do pre si den te, mas a au to ri da de hi e rár qui ca do
mi li tar, do seu su pe ri or no Exér ci to, de um ma re chal bra si le i ro. 

Ha ve is de me per mi tir, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, que
opo nha es for ços à con fi an ça nes sa pro mes sa, sem pre ten der com isto, des ta
tri bu na, ofen der o sr. pre si den te da Re pú bli ca, mas la men tan do que, do seu 
pró prio lar, do pu nho de seu fi lho mes mo, sur ja o con vi te ao de sa ca to das
or dens de seu pai. 

Aqui está, no Cor re io da Ma nhã, de hoje, o tex to au tên ti co de um
te le gra ma en de re ça do pelo te nen te Má rio Her mes, fi lho do pre si den te da
Re pú bli ca e mem bro da sua casa mi li tar, a quem? A Ra fa el Pi nhe i ro, o
cri mi no so-mor, o au tor dos aten ta dos ora flo res cen tes e im pu nes na Ba hia. 

É a Ra fa el Pi nhe i ro que o fi lho do ma re chal pre si den te da Re pú -
bli ca, nes tes ter mos, se di ri ge: 

“Pa lá cio da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 22 – Rio. 
Agra de ço va lo ro so ope ra ri a do da Ba hia a in can sá vel pro pa -

gan da do meu nome, ple no acor do so li da ri e da de ras go de jus ti ça.
Nos so leal e de di ca do ami go, Fi lin to Sam pa io, mu i to tem fe i to
por vós e con ta com o apo io dos nos sos ami gos no 2º dis tri to. Sa -
u da ções. 

Te nen te Má rio Her mes” 

“Pa lá cio da Pre si dên cia, 28 – Rio 
Ansel mo Rosa 
Ci en te seu te le gra ma, o povo faça pre va le cer os seus di re i tos. 
Sa u da ções. 
Te nen te Má rio Her mes”

Eis a lin gua gem do fi lho mais di le to do pre si den te da Re pú bli ca
aos dois ho mens do cer co, do fa cho, do ba ca mar te; ao ca be ci lha dos as sas si nos 
da mi nha ter ra, que ar ras ta na lama a hon ra da Ba hia, ao ig nó bil ce le bra do
para o qual num país onde exis tis sem pe na li da des re a is con tra os cri mes
es ta ria re ser va da gran de pena para a sua vida, como exem plo de vi do a
uma so ci e da de cul ta. 
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Cha ma-se ca u sa jus ta, san ta ca u sa do povo ba i a no, a ca u sa dos que
mer gu lha ram a Ba hia no ter ror, a ca u sa dos que ca çan do nas ruas os po li ci a is
de sar ma dos como fe ras, ame a ça vam de mor te o go ver na dor da Ba hia. 

Cha ma-se, re pi to, de san ta a ca u sa dos que ain da há pou cos dias
ten ta ram as sas si nar pe las cos tas o dr. José Mar ce li no en tre as suas duas fi lhas,
des ses co var des, des ses la drões que, in va din do o Diá rio da Ba hia, ór gão obe -
di en te ain da há pou cos dias à di re ção do dr. Se ve ri no Vi e i ra, ar rom ba ram
as ga ve tas, daí ti ran do todo o di nhe i ro en con tra do, in clu si ve o pro du to de
uma subs cri ção aber ta para uma ma ni fes ta ção de hon ra ao al mi ran te mar quês 
de Leão. 

Eis, se nho res, a jus ta ca u sa, a san ta ca u sa glo ri fi ca da nas fo lhas
do pre si den te da Re pú bli ca, no es cân da lo des te te le gra ma ati ra do às fa ces
do Bra sil! 

Per mi tam-me, pois, srs. mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal, que eu
in vo que a úni ca co i sa hoje es ti má vel no abis mo a que des ce mos, nes ta ru í na 
de to dos os prin cí pi os da mo ral e da or dem, nes ta per di ção de to das as leis
da so ci e da de e do es ta do, a úni ca co i sa hoje es tá vel, a jus ti ça, que com a sua 
sim ples au to ri da de mo ral, ain da que de sar ma da in te i ra men te nas suas
ma ni fes ta ções de for ça fí si ca, em bo ra os que caem, os que mor rem imo la -
dos no man to eté reo e su bli me da jus ti ça, a cuja som bra é agra dá vel mor rer,
ain da mes mo nes ta si tu a ção em que to dos se per dem e que nin guém es pe ra 
dos ho mens pa tri o tis mo. (Pal mas no re cin to e nas ga le ri as. O ora dor é mu i to fe li ci -
ta do.) 

Extra í do de Obras Com ple tas de Rui Bar bo sa. Vol. 39, 1912, tomo 1. Mi nis té rio da Edu ca ção e Sa ú de.
Rio de Ja ne i ro. 1950. Págs. 123-134.
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151
CARTA E MANIFESTO MONARQUISTAS

151.1 – CARTA DE D. LUÍS DE BRAGANÇA AO
VISCONDE DE OURO PRETO

 (1º SETEMBRO 1912)

Em 1º de se tem bro de 1912.

Meu caro vis con de de Ouro Pre to,

Qu an do lhe es cre vi há pou cos dias, ain da não ti nham che ga do ao
meu co nhe ci men to os pro je tos de lei apre sen ta dos ao Con gres so
Na ci o nal pelo dr. Ma u rí cio de La cer da. 
Como bem pode você pen sar, fi ca mos sa tis fe i tís si mos com o

pri me i ro des ses pro je tos. A trans la da ção para o Bra sil dos res tos ve ne ra dos
dos meus sa u do sos avós, que sem pre en ca ra mos fa vo ra vel men te meus pais 
e eu, des de que o se na dor Co e lho Lis boa apre sen tou ou tro pro je to ao Se na do,
tor nou-se ain da mais de se já ve is de po is da que da da Mo nar quia Por tu gue sa 
a quem tí nha mos con fi a do es ses sa gra dos des po jos. 

No que diz res pe i to a essa par te do pro je to, o go ver no, se re sol ver a 
lhe dar se gui men to, pode con tar com a nos sa ple na e in te i ra ace i ta ção.

Qu an to à re vo ga ção da lei de ba ni men to que pesa so bre nós,
devo des de já di zer-lhe – e con vém que to dos o sa i bam – que a to ma re mos
em con si de ra ção se for su pri mi do o seu ar ti go II, que su bor di na essa re vo -
ga ção à re nún cia por par te dos mem bros de nos sa fa mí lia, que dela se
pre va le ce rem, dos seus di re i tos pre sen tes ou fu tu ros ao tro no do Bra sil. 

Se esta con di ção for man ti da pode es tar cer to que ne nhum de
nós a ace i ta rá, não por que seja di fí cil re nun ci ar a di re i tos, mas por que ao



par des tes exis tem de ve res, con se qüên cia e ra zão de ser dos pri me i ros, e ao
de ver nin guém pode dig na men te re nun ci ar. 

Por gra ça de Deus e acla ma ção do povo, foi a nos sa fa mí lia
ou tro ra co lo ca da à fren te da na ção bra si le i ra. O nos so de ver é, pois, fi car
per pe tu a men te às or dens da Di vi na Pro vi dên cia e a dis po si ção da nos sa pá tria 
para ser, nos mo men tos de cri se que se apre sen tam, o seu su pre mo re cur so, 
o seu ins tru men to de uni da de, co e são e gran de za. 

Hoje o Bra sil, ou me lhor o Bra sil ofi ci al, su põe não pre ci sar des se 
ins tru men to, mas quem sabe se ama nhã não sur gi rão com pli ca ções, in te ri o res
ou ex ter nas, em que a to dos pa re ça ne ces sá rio re cor rer de novo ao re gi me
que já foi, na ter rí vel cri se da in de pen dên cia e ou tras, a sal va ção do Bra sil e
du ran te mais de meio sé cu lo lhe deu or dem, pro gres so, paz e li ber da de, no
in te ri or, gló ria e pres tí gio, pe ran te o es tran ge i ro? 

Re nun ci ar a esse de ver sa gra do se ria mais fal ta de ca rá ter, se ria
um cri me de lesa-pa tri o tis mo. 

O exí lio é duro; ao exí lio, po rém, e mes mo a um exí lio per pé tuo
nos re sig na re mos, de pre fe rên cia a ace i tar o pen sa men to de atra i ço ar o nos so
de ver, a nos sa pá tria! 

O nos so de ver, de ver que re sul ta da pró pria his tó ria bra si le i ra,
que jus ti fi cou, jus ti fi ca e jus ti fi ca rá o que a Re pú bli ca mes ma não he si ta em
qua li fi car de “di re i tos” ha ve mos de cum pri-lo, sem fra que za, qua is quer que 
se jam as con se qüên ci as do nos so modo de agir. 

Man ter os seus di re i tos não quer aliás di zer impô-los pela for ça,
nem de les se pre va le cer para agi tar o país. 

Nun ca, nem meu ve ne ran do avô, nem mi nha mãe, pen sa ram
pes car uma co roa em águas tur vas, sem pre lhes re pug nou a idéia se quer da 
guer ra ci vil, por mais no bres e de sin te res sa dos que fos sem os seus mo ti vos.

Hei de se guir o exem plo que me foi dado; é tudo quan to me é
lí ci to pro me ter. 

Em re la ção às mi nhas con vic ções (e por tan to tam bém pre ten sões)
mo nár qui cas, fun da das não só no meu ata vis mo, como tam bém na re fle xão
e no es tu do da so ci o lo gia con tem po râ nea, hei de guar dá-las sem pre in tac tas,
pro cu ran do, como che fe de par ti do, es pa lhá-las no seio da na ção, cu jos
de fen so res per pé tu os a pro vi dên cia nos ins ti tu iu. 

Ace i te etc. 

Luís de Bra gan ça 

744 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151.2 – MANIFESTO MONARQUISTA DE 
D. LUÍS DE BRAGANÇA (1913)

Se nho res mem bros do Di re tó rio Mo nar quis ta,

Are nún cia do meu ir mão Pe dro a seus di re i tos de pri mo ge ni tu ra, a 
po si ção de Prín ci pe Impe ri al, em que ela me co lo ca, e a au to ri za ção
que me deu mi nha mãe de en ten der-me di re ta men te com os

Se nho res in ci tam-me a ma ni fes tar-lhes mi nha opi nião so bre o pro gra ma
po lí ti co que me pa re ce mais con ve ni en te ado tar para a re a li za ção do fim
que al me ja mos. 

Vin te anos, qua se de cri ses da má xi ma in ten si da de e das do lo ro sas
con se qüên ci as para o pres tí gio do país e o bem-es tar dos seus ha bi tan tes, o
adi an ta men to da so lu ção dos pro ble mas cuja de fi ni ti va re a li za ção mais
im por ta ao de sen vol vi men to da vida na ci o nal, o en fra que ci men to dos la ços 
de co e são do Bra sil, tí tu lo de gló ria do re gi me im pe ri al, a oli gar quia que
cam pe ia de sen fre a da men te pe los es ta dos, a pa ra li sa ção das in dús tri as na ci o -
na is ou a fic tí cia pros pe ri da de das que man têm pelo sis te ma ne fas to de um
pro te ci o nis mo que en ca re ce e di fi cul ta a vida, bem mos tram que não é o
mais con ve ni en te nem pro ve i to so para o Bra sil o re gi me im pos to a 15 de
no vem bro de 1889. 

O pro gres so se gu ro e per sis ten te que a na ção apre sen tou en tre a
sua in de pen dên cia e a hora em que de sa pa re ceu o Impé rio, de mons tra ria
que a mais fa vo rá vel das for mas de go ver no para ela, era a que lhe per mi tiu 
um fru tu o so e pa cí fi co pro gre dir em tão lar go pe río do de fe cun das evo lu ções;
mas, as sim como ao be né fi co re gi me com que se tor nou be ne mé ri to o sr.
d. João VI foi mis ter subs ti tu ir o da Cons ti tu i ção Impe ri al e do ato adi ci o nal,
quan do as con di ções da exis tên cia do país fo ram ou tras, tam bém ago ra
uma res ta u ra ção mo nár qui ca con ser van do as li nhas ge ra is da que las duas
car tas cons ti tu ci o na is de ve rá aten der a cir cuns tân ci as no vas que tor nam
for ço sas mo di fi ca ções na es tru tu ra das ins ti tu i ções po lí ti cas bra si le i ras. 



I. Assim jul go que a Fe de ra ção, já per fi lha da aliás no pro gra ma do 
úl ti mo Mi nis té rio Impe ri al, de ve rá ser man ti da, não na ten dên cia à com ple ta
au to no mia atu al, mas no sen ti do de ga ran tir o li vre de sen vol vi men to eco nô -
mi co de cada es ta do da união bra si le i ra. Ho mo gê neo, uni do, po de ro so e for te 
pe ran te o es tran ge i ro, pode o Bra sil per mi tir que cada re gião do seu vas to
ter ri tó rio, na sua ad mi nis tra ção e po lí ti ca in ter na, atue como mais acer ta do
seja para o flo res cer dos seus re cur sos, de acor do com as in di ca ções do seu
solo e pro du ção. Isto não quer di zer que o sis te ma atu al não ca re ça de mo di -
fi ca ções: as sim, é que, a au to no mia dos mu ni cí pi os não pode ser a que aí está, 
mu ni cí pi os há que já agra va ram ge ra ções fu tu ras, por meio sé cu lo tal vez,
com em prés ti mos exor bi tan tes, di la pi da dos, sem de i xa rem fru tos que re ma -
nes çam. É in dis pen sá vel que a vida eco nô mi ca dos mu ni cí pi os anda de acor -
do com a do man da to da res pec ti va câ ma ra. Não é au to no mia a li ber da de
dada aos ve re a do res de hoje, de acor ren tar como ca ti vos os seus con ter râ ne os,
ini bi dos de ou tra ati vi da de que não seja pa gar dí vi das e mais dí vi das sem
me i os no or ça men to para obras no vas e às ve zes sem so bras que fa ci li tem a
con ser va ção das obras pas sa das, mal em pre en di das. 

II. Pa ra le la men te a essa Fe de ra ção e como meio de ate nu ar in con -
ve ni en tes da di mi nu i ção da in fluên cia di re ta da ação go ver na men tal do
cen tro e para ma i or pres tí gio, for ça e se gu ran ça do país, de ve rá a res ta u ra ção
de di car es pe ci al ca ri nho ao prin ci pal tra ço de união en tre a sede da fe de ra ção 
e os es ta dos, isto é, a cons ti tu i ção de um exér ci to e de uma ma ri nha pro por -
ci o na is à po pu la ção de seu vas to ter ri tó rio e às suas di la ta das cos tas ma rí ti mas 
e flu vi a is. 

Para no bi li tar es tas ins ti tu i ções é in dis pen sá vel que a Mo nar quia 
ga lar doe os ser vi ços mi li ta res com tí tu los de no bre za e dis tin ções ho no rí fi cas,
co i sas que fa lam aci ma de tudo ao pa tri o tis mo das clas ses ar ma das. É ne ces -
sá rio tam bém que se jam ga ran ti dos aos mi li ta res o bem-es tar e a con si de ra ção
que lhes com pe tem as sim como cer te za de não se rem ol vi da dos os ser vi ços
pres ta dos. Enfim, os prín ci pes da casa re i nan te de ve rão per ten cer, efe ti va -
men te, ao Exér ci to ou à Ma ri nha, in ci tan do por seu exem plo os mo ços à no bre
car re i ra das ar mas. 

III. A ins tru ção de ve rá ser obri ga tó ria, com ple ta men te li vre, su je i ta
à fis ca li za ção do go ver no só no que diz res pe i to aos exa mes. A li ber da de de 
en si no e a au to no mia que a tal res pe i to com pe te aos pais de fa mí lia são a
con se qüên cia for ça da do res pe i to à li ber da de es sen ci al. 

IV. É ab so lu ta men te in dis pen sá vel que a jus ti ça seja uni tá ria e
in de pen den te. Uma das cha gas mais vi vas da Re pú bli ca é, sem dú vi da, a
pés si ma jus ti ça que hoje exis te no Bra sil; con tra seus des man dos não há
re cur sos den tro das ma lhas da or ga ni za ção da ma gis tra tu ra du pla que o
novo re gi me ado tou. A di ver si da de do pro ces so vai tam bém, pou co a pou co,
tor nan do di ver so o di re i to; da qui a pou co, ser-nos-á di fí cil di zer “o di re i to
bra si le i ro” mas te re mos de es pe ci fi car o di re i to pa u lis ta, o di re i to mi ne i ro
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etc. É por aí que se está que bran do um dos mais for tes vín cu los de co e são
na ci o nal. Ma gis tra tu ra e pro ces so unos: pois, idên ti co o di re i to e se me lhan tes
os há bi tos e ne ces si da des dos bra si le i ros, ad mis sí vel não é que di ver sas se jam
as ga ran ti as e re gras de vi ver nas di fe ren tes cir cuns cri ções do país. 

V. A vi a ção pú bli ca bem am pli a da é não só me lhor fo men to da
in dús tria e da agri cul tu ra, mas tam bém o prin ci pal fa tor do pro gres so, nas
re giões do nos so tão aban do na do ser tão. Aon de não pu de rem che gar as
fer ro vi as, que che guem ao me nos as es tra das de ro da gem, de modo que
não haja ter ras ín vi as. Até aos úl ti mos re can tos do país se es pa lha rão en tão
a ins tru ção pri má ria e a ca te que se. Aliás, a re so lu ção des te mag no pro ble -
ma já foi en ca ra da com todo ca ri nho pe los go ver nos do meu sa u do so avô.
Bas ta ver-se o que diz a esse res pe i to o sr. mi nis tro Cal mon du Pin e Alme i -
da, no seu úl ti mo re la tó rio:

“A vi a ção fér rea, de po is de ter re ce bi do con si de rá vel im pul so no 
de cê nio que pre ce deu à pro cla ma ção da Re pú bli ca, con ser vou-se, nos úl ti mos
anos mais ou me nos es ta ci o ná ria, em con se qüên cia, sem dú vi da, da cri se
fi nan ce i ra que nos opri mia. O di a gra ma jun to ao re la tó rio mos tra-nos que o 
pe río do de mais ati vi da de na cons tru ção das es tra das de fer ro foi de cor ri do 
de 1882 e 1888, em que a mé dia anu al atin giu 800 qui lô me tros; no úl ti mo
qüin qüê nio (o mais fe cun do), esta foi a 400 km de es tra das, mas só fo ram
en tre gues ao trá fe go 439 km.” (Jor nal do Co mer cio, 13 de se tem bro de 1908)

VI. Um dos fa to res mais im por tan tes do de sen vol vi men to de um 
país foi sem pre a ex pan são de seu co mér cio e da sua in dús tria. Nes te sen ti do
con vém que se jam da das à ini ci a ti va in di vi du al as ma i o res fa ci li da des e
ga ran ti as. A ação do go ver no deve li mi tar-se a re gu la ri zar a si tu a ção eco nô -
mi ca, por um pro te ci o nis mo mo de ra do e va riá vel com as ne ces si da des do
mo men to, de ven do tam bém ser de fen di do o con su mi dor; a fa zer tra ta dos
de co mér cio com as prin ci pa is na ções im por ta do ras e a es ta be le cer prê mi os
de ex por ta ção, quan do a si tu a ção das fi nan ças o per mi tir. 

VII. Nem de ve rá a Mo nar quia es que cer-se dos gran des pro ble mas 
que pre ci sam de uma so lu ção na so ci e da de mo der na. Fo men tar a ali an ça do
ca pi tal e do tra ba lho por leis si mi la res, po rém adap ta das a nos sas con di ções
eco nô mi cas, as das gran des mo nar qui as eu ro péi as, tais como Ale ma nha,
Ingla ter ra e Itá lia, dis si par por esse meio as des con fi an ças que hoje exis tem
en tre as duas clas ses pro du to ras, ga ran tir o tra ba lho dos ope rá ri os, o tra ba -
lho e o ca pi tal dos pa trões, são re for mas es sas que o go ver no de for ma mo -
nár qui ca mu i to me lhor do que qual quer ou tro pode en ca rar: pois, es tá vel a
de ten ção do po der em uma fa mí lia, o che fe do Esta do não pre ci sa cor te jar o
voto do pro le tá rio, nem pe dir au xí lio dos ri cos para as cam pa nhas ele i to ra is.

VIII. Res sal va da a se pa ra ção da igre ja e do Esta do, mas sen do a
gran de ma i o ria da na ção ca tó li ca, as sim como a fa mí lia re i nan te, é de ne ces -
si da de um novo ajus te com a San ta Sé, para a re gu la ri za ção dos ne gó ci os de 
re cí pro co in te res se, não sen do o me nos im por tan te a ca te que se dos ín di os,
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ser vi ço de que só é ca paz. Com efi cá cia, a ca ri da de inex tin guí vel das or dens 
re li gi o sas.

Não deve ser ex clu í do em ab so lu to dos es ta be le ci men tos pú bli -
cos o en si no da re li gião, base mais se gu ra da mo ral e con for to prin ci pal nos
so fri men tos des ta vida. Nes te pon to, como em ou tros, de vem pre va le cer os
vo tos dos pais de fa mí lia.

IX. O Con se lho de Esta do, tão in jus ta men te cri ti ca do ou tro ra,
deve ser res ta be le ci do. O ca rá ter vi ta lí cio de seus mem bros, as se gu ra do a
per ma nên cia de re pre sen tan tes dos di ver sos par ti dos po lí ti cos, cons ti tui
uma ga ran tia da im par ci a li da de, tão ne ces sá ria; e as lu zes aí re u ni das são
para a co roa va li o sas na de ci são das ques tões mais im por tan tes, quer de
po lí ti ca in ter na ci o nal, quer de po lí ti ca in te ri or ou ad mi nis tra ção.

X. O Se na do seja vi ta lí cio, como ou tro ra, mas com cer tos aper fe i -
ço a men tos, que lhe dêem a ma i or es ta bi li da de; um ter ço, por exem plo, de
seus mem bros seja de no me a ção de co roa. É um modo jus to de ga lar do ar
com po si ção emi nen te os ho mens que nun ca mi li tam na po lí ti ca, como
ge ne ra is, ma gis tra dos, in dus tri a is etc., e que, por suas lu zes e pres tí gio, se rão 
or na men to des sa as sem bléia e daí po de rão pres tar ao país ines ti má ve is
ser vi ços.

XI. De vem ser es ta be le ci das as or dens ho no rí fi cas, mediante as
qua is se as si na lam e re com pen sam ser vi ços pú bli cos re le van tes e se enal te -
cem de um modo bem acen tu a do as vir tu des exem pla res de cer tas fa mí li as. A
Mo nar quia pre ci sa de re com pen sar nos fi lhos os mé ri to dos pais a quem a
mor te le vou sem o de vi do ga lar dão e como ela virá para cu i dar do fu tu ro e
não para to mar con tas do pas sa do, não terá cul pa dos que pu nir, an tes terá
be ne mé ri tos que pre mi ar, ain da den tre os que, es cu tan do sim ples men te a
voz do pa tri o tis mo, de ram o seu au xí lio à Re pú bli ca, e pres ta ram re le van tes
ser vi ços a na ção.

Em re su mo: a gran de e, por as sim di zer, úni ca pre o cu pa ção do
re gi me im pe ri al deve ser e será o de sen vol vi men to mo ral, in te lec tu al e
ma te ri al do país. Qu e re mos um Bra sil gran de, for te e prós pe ro, que re mos
que na pá tria re ge ne ra da tor nem a de sa bro char-se as gran des vir tu des que
fi ze ram a gló ria do re i na do de meu avô: a ho nes ti da de, o de sin te res se, a
jus ti ça e a im par ci a li da de.

Para que o go ver no seja o que deve ser, é pre ci so que seus ór gãos
te nham cada qual seu pa pel bem de fi ni do. Li mi te-se o Exe cu ti vo a suas atri -
bu i ções na tu ra is: di plo ma cia, de fe sa in ter na e ex ter na do país, as sun tos de
in te res se ge ral da União. Os cor pos le gis la ti vos con ten tam-se com ser, como 
seu nome in di ca, as as sem bléi as ma jes to sas em que ela bo rem leis de ma i or
pro ve i to para a na ção. O Po der Ju di ciá rio, res pe i ta da sua jus ta in de pen dên cia,
não te nha se não uma pre o cu pa ção: dis tri bu ir com ple ta e igual jus ti ça para
to dos. Enfim, a mais am pla li ber da de ele i to ral, o res pe i to do di re i to das
mi no ri as, a for ma ção de par ti dos bem de fi ni dos, su pe ri o res às mes qui nhas
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ques tões de in te res se in di vi du al, de vem ser ar ti gos ir re du tí ve is do nos so
pro gra ma, re su mi do nes tas duas pa la vras: pou ca po lí ti ca, boa ad mi nis tra ção.
Des te modo tor na re mos a fa zer do Bra sil o que já foi: um Bra sil onde se
con sor ci em a or dem com a li ber da de, o ca pi tal com o tra ba lho, o pro gres so
com a pro bi da de, e o res pe i to ao go ver no com a in vi o la bi li da de de to dos os
di re i tos ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção. 

Deus nos pres te seu au xí lio.

Luís de Bra gan ça 
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DETERMINAÇÃO DA HORA LEGAL (DIVISÃO EM FUSOS)–

LEI Nº 2.784 (18 JUNHO 1913) 

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil 

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
re so lu ção se guin te: 

A rt. 1º Para as re la ções con tra tu a is in ter na ci o na is e co mer ci a is,
o me ri di a no de Gre en wich será con si de ra do fun da men tal
em todo o ter ri tó rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do

Bra sil. 
Art. 2º O ter ri tó rio da Re pú bli ca fica di vi di do, no que diz res pe i to à 

hora le gal, em qua tro fu sos dis tin tos: 
a) o pri me i ro fuso, ca rac te ri za do pela hora de Gre en wich “me nos

duas ho ras”, com pre en de o Arqui pé la go Fer nan do de No ro nha e a Ilha de
Trin da de; 

b) o se gun do fuso, ca rac te ri za do pela hora de Gre en wich “me -
nos três ho ras”, com pre en de todo o li to ral do Bra sil e os es ta dos in te ri o res
(me nos Mato Gros so e Ama zo nas), bem como par te do es ta do do Pará de li -
mi ta da por uma li nha que, par tin do do Mon te Gre va ux, na fron te i ra com a
Gu i a na Fran ce sa, vá se guin do pelo ál veo do Rio Pe cu a ri até o Ja va ri, pelo
ál veo des te até o Ama zo nas e ao sul pelo le i to do Xin gu até en trar no Esta -
do de Mato Gros so; 

c) o ter ce i ro fuso, ca rac te ri za do pela hora mé dia de Gre en wich
“me nos qua tro ho ras”, com pre en de rá o Esta do do Pará a W da li nha pre ce den te,



o Esta do de Mato Gros so e a par te do Ama zo nas que fica a E de uma li nha
(cír cu lo má xi mo) que, par tin do de Ta ba tin ga, vá a Por to Acre; 

d) o quar to fuso, ca rac te ri za do pela hora de Gre en wich “me nos
cin co ho ras”, com pre en de rá o Ter ri tó rio do Acre e os ce di dos re cen te men te
pela Bo lí via, as sim como a área a W da li nha pre ce den te men te des cri ta. 

Art. 3º Fi cam re vo ga das as dis po si ções em con trá rio. 
Rio de Ja ne i ro, 18 de ju nho de 1913; 92º da Inde pen dên cia e 25º

da Re pú bli ca. – Her mes R. da Fon se ca – Pe dro de To le do. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1913. Vol. 1. Rio de Ja ne iro, 
Impren sa Na ci o nal, 1916. Págs. 198-199.
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153
TESTAMENTO POLÍTICO DE PINHEIRO MACHADO

 (4 MARÇO 1914)

Nes te mo men to em que a ca pi tal da Re pú bli ca está pro fun da men te 
agi ta da por ele men tos sub ver si vos, que evi den te men te pro cu -
ram aten tar con tra a or dem, as au to ri da des le ga is, qui çá con tra

as pró pri as ins ti tu i ções; con ven ci do de que mi nha vida cor re pe ri go, pois
que a mi nha ati tu de, ago ra como sem pre, tem sido de an te mu ral con tra a
onda que, em mais de um es tá dio da Re pú bli ca, tem pro cu ra do fe rir de
mor te o re gi me, en ten di fa zer as se guin tes de cla ra ções, que ser vi rão de
es cla re ci men tos aos vin dou ros, so bre a mi nha ação po lí ti ca, caso su cum ba
na luta que se avi zi nha:

Man ten do-me im pá vi do pe ran te os pe ri gos que pre ve jo, por que
te nho a cons ciên cia tran qüi la, con ven ci do de que te nho, com inex ce dí vel
de di ca ção, ser vi do com hon ra, não me din do sa cri fí ci os, o meu ide al po lí ti co,
que foi e é a im plan ta ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va em nos sa pá tria.

Nos al tos pos tos que hei ocu pa do, ja ma is apar tei-me da rota do
de ver cí vi co, ten do no Par la men to e fora dele de fen di do com se re na ener gia,
nun ca es mo re ci da, os in te res ses que re pu to car de a is para a gran de za da
mi nha pá tria, aten den do com so li ci tu de as as pi ra ções le gí ti mas des ta ter ra
onde nas ci, não pon do, um mo men to se quer, ao ser vi ço de ape ti tes in con fes -
sá ve is, a au to ri da de, o pres tí gio con quis ta do en tre meus con ci da dãos.

O te sou ro pú bli co con tou sem pre com a mi nha as sí dua e vi gi lan te
co o pe ra ção para im pe dir que a co bi ça o as sal tas se, em bo ra ela se de se nhas se
em in di ví du os a mim li ga dos por es tre i tos la ços pes so a is ou par ti dá ri os.
Infle xí vel tem sido a mi nha di re triz nes se sen ti do, com pro va da por inú me ros
atos, ati tu de re co nhe ci da pe los meus pró pri os ad ver sá ri os, cu jos ran co res
não ou sa ram con tes tar essa fe i ção do meu ca rá ter.

No ter re no pro pri a men te dou tri ná rio, não fiz con ces são às am bi -
ções, que me ro de a ram, con ser van do in tac tas as mi nhas con vic ções, que
jul go as se cu ra tó ri as da pu re za do re gi me que ado ta mos, que não pode e



não deve so frer o in flu xo das al te ra ções, que o de tur pa ri am ao fa vor dos
in te res ses tri un fan tes “na oca sião”.

Se me for ad ver sa a sor te na gran de luta em que pe le ja mos há
anos, mor re rei se re no, cer to de que a his tó ria fará jus ti ça ao meu pa tri o tis mo.
(a) J. G. Pi nhe i ro Ma cha do – Rio, 4-3-914.

Subs cri to do en ve lo pe: “Para ser aber to pela mi nha mu lher se,
por ven tu ra, for eu ví ti ma do ódio dos meus e dos ini mi gos da Re pú bli ca.
Rio, 4-3-914.

Extra í do de SIL VA, Ciro. Pi nhe i ro Ma cha do. Co le ção Te mas Bra si le i ros (vo lu me 23). Bra sí lia: 
Ed. UnB. Pág. 112.
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154
GUERRA DO CONTESTADO - ACORDO DE LIMITES ENTRE 

OS ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ – 
DECRETO Nº 971 (30 OUTUBRO 1916) 

DECRETO Nº 971, DE 30 DE OUTUBRO

Con vo can do para o dia 24 de no vem bro
pró xi mo, o Con gres so Re pre sen ta ti vo.

Oco ro nel Antô nio Pe re i ra da Sil va Oli ve i ra, vice-go ver na dor, no
exer cí cio do car go de go ver na dor do Esta do de San ta Ca ta ri na,
no uso da atri bu i ção que lhe é con fe ri da pelo art. 45 nº I da Cons -

ti tu i ção do Esta do, con si de ran do que, en tre o go ver na dor des te es ta do e o
pre si den te do Pa ra ná, sob os aus pí ci os do pre si den te da Re pú bli ca, fo ram
dis cu ti das é as sen ta do as ba ses dum acor do fi xa do de fi ni ti va men te os li mi tes
en tre Sta. Ca ta ri na e Pa ra ná, ba ses es tas que de vem ser su je i tas à dis cus são
e jul ga men to dos Po de res Le gis la ti vos de am bos os es ta dos, nos ter mos do
art. 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral; con si de ran do que esse fato cons ti tui re le -
van te mo ti vo de or dem pú bli ca;

DECRETA:

Arti go úni co. – Fica con vo ca do para o dia 24 de no vem bro o
Con gres so Re pre sen ta ti vo do Esta do, es pe ci al men te para o fim in di ca do
nos con si de ran dos do pre sen te de cre to.

Pa lá cio do Go ver no, em Flo ri a nó po lis, 30 de ou tu bro de 1916.

Antô nio Pe re i ra da Sil va e Oli ve i ra.

Ful vio C. Aduc ci.



A QUESTÃO DE LIMITES

De to dos os fa tos re la ti vos à vida do Esta do em 1916, me re ce
men ção es pe ci al, pela sua alta sig ni fi ca ção e ex tra or di ná ria im por tân cia, o
acor do as si na do pe los Esta dos de San ta Ca ta ri na e Pa ra ná, re sol ven do de fi -
ni ti va men te, de po is de mais de um sé cu lo de lu tas, a ques tão de li mi tes,
que tan to agi tou a opi nião pú bli ca dos dois es ta dos e, ul ti ma men te, a de
todo o Bra sil, pela re per cus são no país in te i ro dos acon te ci men tos dela,
di re ta ou in di re ta men te re sul tan tes.

Con vi da dos, V. Ex. e o ilus tre pre si den te do Pa ra ná, Dr. Afon so
Alves de Ca mar go, pelo hon ra do pre si den te da Re pú bli ca, para, no Rio de
Ja ne i ro, dis cu ti rem e as sen ta rem as ba ses dum acor do di re to para a so lu ção
do se cu lar li tí gio, foi afi nal as si na do o con vê nio de 20 de ou tu bro, de po is de 
afas ta das to das as nu me ro sas di fi cul da des que a de li ca de za e a com ple xi da de
do pro ble ma apre sen ta vam.

O modo pelo qual foi re sol vi da a ques tão sa tis fez in te i ra men te a
opi nião na ci o nal, há mu i to pre o cu pa da com as pro por ções que a con ten da
ia as su min do. Este mes mo sen ti men to de sa tis fa ção foi ge ral men te o do mi -
nan te en tre a po pu la ção dos dois es ta dos in te res sa dos.

À par te um nú me ro mu i to re du zi do de ex ce ções, cons ti tu í das
em sua ma i o ria por ele men tos po li ti ca men te ad ver sá ri os dos ad mi nis tra do res
de S. Ca ta ri na e Pa ra ná, to dos os pa ra na en ses e ca ta ri nen ses apla u di ram
sin ce ra men te a so lu ção en con tra da e fir ma da pelo pa tri o tis mo de ho mens
res pon sá ve is pela ad mi nis tra ção pú bli ca.

Afas ta das, dum modo tão dig no e hon ro so, as ca u sas per tur ba do -
ras da or dem e do pro gres so, pode-se afir mar ago ra que o Esta do de San ta Ca -
ta ri na vai en trar numa nova fase de pros pe ri da de e en ca mi nhar com se gu ran -
ça os seus des ti nos para o bri lhan te fu tu ro a que tem in con tes tá vel di re i to.

O acor do de 20 de ou tu bro, que adi an te trans cre vo, já foi apro va do, 
nos te mos do art. 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral, em duas ses sões anu a is su ces -
si vas, pe los po de res le gis la ti vos de S. Ca ta ri na e Pa ra ná, fal tan do ape nas a
sua apro va ção pelo Con gres so Na ci o nal.

Acor do as si na do en tre os Esta dos de San to Ca ta ri na e Pa ra ná
para a so lu ção da ques tão de li mi tes:

“Os Esta dos de San ta Ca ta ri na e Pa ra ná, re pre sen ta dos este 
pelo seu pre si den te, Dr. Afon so Alves de Ca mar go e aque le pelo
seu go ver na dor, co ro nel Fe li pe Sach midt, ins pi ra dos no amor à 
paz da Re pú bli ca e na har mo nia, con fi an ça e ami za de que os
de vem unir, como mem bros que são da mes ma pá tria acu din do 
ao ape lo que lhes di ri giu o sr. pre si den te da Re pú bli ca, dr.
Wen ces lau Braz Pe re i ra Go mes, no sen ti do de por em ter mo, por 
meio de um acor do, à ques tão de li mi tes, em que há lon gos anos
es tão em pe nha dos e ora pen de da de ci são do Su pre mo Tri bu nal
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Fe de ral, e ten do em con si de ra ção o dis pos to nos arts. 4 e 34
nú me ro da Cons ti tu i ção Fe de ral, con ven ci o na ram o se guin te:

I – Os li mi tes en tre os dois es ta dos pas sam ago ra a ser os que vão 
em se gui da in di ca dos:

No li to ral; en tre o oce a no Atlân ti co e o Rio Ne gro a li nha di vi só ria
que tem sido re co nhe ci da pe los dois es ta dos des de 1771.

No in te ri or: o Rio Ne gro des de as suas ca be ce i ras até a sua foz
no Rio Igua çu e por este até a pon te da es ta da de fer ro São Pa u lo – Rio
Gran de; pe los ei xos des ta pon te e da mes ma es tra da de fer ro até sua in ter -
cep ção com o eixo da es ta da de ro da gem que atu al men te liga a ci da de de
Por to União da Vi tó ria à ci da de de Pal mas; pelo eixo da re fe ri da es tra da de
ro da gem até seu en con tro com o Rio Jan ga da; por este aci ma até suas ca be -
ce i ras e daí em li nha reta na di re ção do me ri di a no até sua in ter se ção com a
li nha di vi só ria das águas dos Rios Igua çu e Uru guai e por esta li nha di vi só ria
das di tas águas, na di re ção ge ral do oes te, até en con trar a li nha que liga as
ca be ce i ras dos Rios San to Antô nio e Pe pe ri gui çu, na fron te i ra ar gen ti na.

II – O pre si den te do Pa ra ná e o go ver na dor do Esta do de San ta
Ca ta ri na na con vo ca rão para o mês de no vem bro pró xi mo vin dou ro as
res pec ti vas as sem bléi as le gis la ti vas, as qua is se ma ni fes ta rão so bre este
acor do, de po is de re sol ve rem a res pe i to da re gu la ri da de do pro ces so nele
se gui do.

III – Em fe ve re i ro de 1917 a Assem bléia do Pa ra ná em sua ses são 
or di ná ria e a de San ta Ca ta ri na, de novo con vo ca das ex tra or di na ri a men te,
emi ti rão pela se gun da vez o seu voto so bre o mes mo acor do.

IV – Apro va do as sim em suas ses sões anu a is su ces si vas pe las
as sem bléi as le gis la ti vas dos dois es ta dos, será ao acor do ime di a ta men te
sub me ti do ao co nhe ci men to do Con gres so Na ci o nal, e trin ta dias de po is de
pu bli ca da a lei que o apro var, o Esta do de San ta Ca ta ri na, por ele i to da
mes ma lei, en tra rá na pos se e ju ris di ção da zona que, den tro do ter ri tó rio
que ora lhe é re co nhe ci do, se acha atu al men te na pos se e ju ris di ção do Pa ra ná.

V – Os dois es ta dos obri gam-se a não pro mo ver, as sim no cur so
des te acor do, como mes mo de po is da sua apro va ção pelo Con gres so Na ci o -
nal e de ser o Esta do de San ta Ca ta ri na em pos sa do do ter ri tó rio que ora lhe
é re co nhe ci do, o an da men to da exe cu ção da sen ten ça já pro fe ri da na alu -
di da ques tão de li mi tes e dos em bar gos que lhe fo ram opos tos. Se a qual -
quer hora tem po al gu ma de ci são ju di ciá ria vier al te rar a li nha de li mi tes
ago ra ajus ta da, os dois es ta dos de cla ram de sis tir de todo be ne fí cio que daí
lhes pos sa ad vir e se com pro me tem a man ter e res pe i tar in te gral men te a
dita li nha de li mi tes.

VI – Pu bli ca da a lei de apro va ção do Con gres so Na ci o nal, pro ce -
der-se-á à de mar ca ção dos li mi tes con ven ci o na dos, onde, de acor do com os
dois es ta dos, ela se fi zer ne ces sá ria. A de mar ca ção será ini ci a da den tro de
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no ven ta dias e le va da a efe i to por de le ga dos do Go ver no Fe de ral com a
as sis tên cia de um re pre sen tan te de cada es ta do.

VII – Se até quin ze de de zem bro des te ano a Assem bléia Le gis la -
ti va de qual quer dos dois es ta dos não apro var pela pri me i ra vez o acor do,
fi ca rá este sem efe i to. O mes mo acon te ce rá se até 31 de mar ço de 1917 não
for ele apro va do se gun da vez pe las mes mas as sem bléia, ou se até o dia 3 de 
se tem bro do mes mo ano de 1917 não apro var o Con gres so Na ci o nal.

VIII – A ren da ar re ca da pe las re par ti ções fis ca is pa ra na en ses no
re fe ri do ter ri tó rio, até o dia an te ri or ao ini cio da ju ris di ção do Esta do de
San ta Ca ta ri na, per ten ce rá ao Esta do do Pa ra ná.

IX – Se rão res pe i ta dos e man ti dos pelo Esta do de San ta Ca ta ri na
to dos os di re i tos pri va dos, cri a dos até hoje no ter ri tó rio que pas sa à sua
ju ris di ção, por atos re gu la res le gis la ti vos ou exe cu ti vos do Esta do do Pa ra ná.

X – As ca u sas pen den tes no mo men to em que se ini ci ar o ju ris di ção
do Esta do de San ta Ca ta ri na no ter ri tó rio que lhe é re co nhe ci do e ori un do
des te ter ri tó rio, con ti nu a rão su je i tas aos tri bu na is com pe ten tes do Esta do
do Pa ra ná, de con for mi da de com a sua le gis la ção.

Para a fir me za do que, o go ver na dor do Esta do de San ta Ca ta ri na,
co ro nel Fili pe Schmidt, e o pre si den te do Esta do do Pa ra ná, dr. Afon so
Alves Ca mar go, as si nam o pre sen te acor do em du pli ca ta e na pre sen ça do
sr. pre si den te da Re pú bli ca, dr. Wen ces lau Braz Pe re i ra Go mes, e dos se nho res 
aba i xo as sig na dos, aos 20 de ou tu bro de mil no ve cen tos e de zes se is, nes te
Pa lá cio da pre si dên cia da Re pú bli ca, na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Extra í do de ARRUDA, João. Ca nu dos: mes si a nis mo e con fli to so ci al. Edi ção UFC/Se cult, For ta le za.
1993. Págs. 161-172.
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155
LIGA DA DEFESA NACIONAL

155.1 – ESTATUTO (1916)

– I –

Da Liga da De fe sa Na ci o nal

Art. 1º A Liga da De fe sa Na ci o nal, fun da da no Rio de Ja ne i ro, em 7 
de se tem bro de 1916, in de pen den te de qual quer cre do po lí ti co,
re li gi o so ou fi lo só fi co, e des ti na da den tro das leis vi gen tes do

país, a con gre gar os sen ti men tos pa trió ti cos dos bra si le i ros de to das as clas ses,
tem por fim: 

a) man ter em todo o Bra sil a idéia de co e são e in te gri da de na ci o nal, 
pro cu ran do fa ci li tar e de sen vol ver as co mu ni ca ções mo ra is e ma te ri a is
en tre as uni da des da fe de ra ção; 

b) pro pa gar a edu ca ção po pu lar e pro fis si o nal; 
c) di fun dir nas es co las su pe ri o res, ci vis, mi li ta res e re li gi o sas, as sim 

como em to dos os la res, ofi ci nas, cor po ra ções e as so ci a ções, a edu ca ção cí vi ca,
o amor à jus ti ça e o cul to do pa tri o tis mo; 

d) de fen der o tra ba lho na ci o nal, a la vou ra, a in dús tria, o co mér cio,
as ciên ci as e as ar tes, e in te res sar-se por to das as ques tões que im por ta rem à 
pros pe ri da de, à se gu ran ça e à dig ni da de do país; 

e) com ba ter o anal fa be tis mo, o al co o lis mo, a va ga bun da gem e a
dis so lu ção dos cos tu mes; 

f) de sen vol ver o ci vis mo, o cul to do he ro ís mo, e fun dar e sus ten tar
as so ci a ções de es co te i ros, li nhas de tiro e ba ta lhões pa trió ti cos, quan do
au to ri za dos por lei; 

g) apo i ar, pela per su a são e pelo exem plo, a exe cu ção das leis de
pre pa ro e or ga ni za ção mi li tar; 



h) acon se lhar e fa ci li tar a ins tru ção mi li tar em co lé gi os, es co las,
fa cul da des, aca de mi as, ex ter na tos, in ter na tos, se mi ná ri os, or fa na tos, ins ti tu tos
de as sis tên cia pú bli ca e par ti cu lar, as so ci a ções de co mér cio, in dús tria, be ne -
fi cên cia, es por tes e di ver sões; 

i) es ti mu lar e avi var o es tu do e o amor da his tó ria do Bra sil e das 
nos sas tra di ções; 

j) fa zer a pro pa gan da da Liga no lar, e em pú bli co, por meio de
con fe rên ci as, co mí ci os, li vros, fo lhe tos, re vis tas, jor na is, fes tas pú bli cas e
prê mi os; 

l) pu bli car um ca te cis mo cí vi co, e li vros de edu ca ção pa trió ti ca,
des ti na da à in fân cia e ado les cen tes, para dis tri bu i ção gra tu i ta; 

m) ro bus te cer o sen ti men to de pá tria en tre os bra si le i ros re si den tes
no es tran ge i ro; 

n) pro mo ver o en si no da lín gua pá tria nas es co las es tran ge i ras
exis ten tes no Bra sil, e a cri a ção de es co las pri má ri as nos nú cle os co lo ni a is. 

Art. 2º A Liga da De fe sa Na ci o nal terá um di re tó rio cen tral, com
um pre si den te, onze vice-pre si den tes, uma co mis são exe cu ti va e um con se -
lho fis cal, e di re tó ri os re gi o na is em to dos os es ta dos. 

– II –
Do Di re tó rio Cen tral

Art. 3º O di re tó rio cen tral, per ma nen te, terá sem pre cin qüen ta
mem bros; em caso de mor te, de sis tên cia ou per da de car go, as va gas se rão
pre en chi das por ma i o ria de vo tos dos pre sen tes. 

a) a sede do di re tó rio cen tral será no Rio de Ja ne i ro; 
b) o di re tó rio cen tral su pe rin ten de rá toda a ação ma te ri al e mo -

ral da Liga por meio da Co mis são Exe cu ti va, do Con se lho Fis cal e dos di re tó -
ri os re gi o na is; 

c) o di re tó rio cen tral es co lhe rá os mem bros da Co mis são Exe cu ti va
e dos di re tó ri os re gi o na is; e no me a rá tan tas Co mis sões quan tas jul gar ne ces sá -
ri as, cons ti tu í das por mem bros seus, ou por só ci os ade ren tes, en car re ga dos
de es tu dar e fis ca li zar as ques tões in clu í das no pro gra ma; 

d) o di re tó rio cen tral no me a rá os três mem bros do Con se lho Fis cal, 
cujo man da to será re no va do de dois em dois anos. 

– III – 
Do Pre si den te da Liga

Art. 4º O pre si den te da Liga será sem pre o pre si den te da Re pú -
bli ca.
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– IV –
Dos Vice-pre si den tes da Liga

Art.5º Os onze vice-pre si den tes da Liga se rão sem pre mem bros
da di re tó rio cen tral:

a) se rão ele i tos de dois em dois anos;
b) sua pre ce dên cia será re gu la da pela ida de.

– V –
Da Co mis são Exe cu ti va

Art. 6º A Co mis são Exe cu ti va do di re tó rio cen tral com por-se-á
de: um pre si den te, um vice-pre si den te, um se cre tá rio-ge ral, um pri me i ro e
um se gun do se cre tá rio e um te sou re i ro, ele i tos para dois anos e pela
Assem bléia Ge ral do di re tó rio, po den do ser re e le i tos.

a) a Co mis são Exe cu ti va, di ri gi rá to dos tra ba lhos da Liga;
b) no fim de cada ano so ci al, em 7 de se tem bro, apre sen ta rá ao

di re tó rio cen tral, por meio do Con se lho Fis cal, um re la tó rio de to dos os
seus tra ba lhos, com a exi bi ção mi nu ci o sa e do cu men ta da da re ce i ta e da
des pe sa, e da ges tão dos fun dos da Liga;

c) no caso de mor te, de sis tên cia ou per da de car go, as va gas se rão
pre en chi das, den tro do ano so ci al, pela es co lha dos ou tros vice-pre si den tes
da Liga.

– VI –
Do Con se lho Fis cal

Art. 7º O Con se lho Fis cal, que se com po rá de três mem bros, ins -
pe ci o na rá o es ta do fi nan ce i ro e eco nô mi co da Liga, e a apli ca ção dos seus
ha ve res; e exa mi na rá, sem pre que en ten der, to dos os do cu men tos con ve ni en tes
ao seu es tu do. Dará, nas épo cas pre vis tas pe los es ta tu tos, o seu pa re cer por
es cri to.

– VII –
Dos Di re tó ri os Re gi o na is

Art. 8º Em cada es ta do do Bra sil, ha ve rá um di re tó rio re gi o nal
de dez a vin te e cin co mem bros per ma nen tes; em caso de mor te, de sis tên cia 
ou per da de car go, as va gas se rão pre en chi das pela no me a ção do di re tó rio cen -
tral.

Estes di re tó ri os re gi o na is:
a) ele ge rão as suas Co mis sões Exe cu ti vas, com pre si den te,

vice-pre si den te, se cre tá rio e te sou re i ro;
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b) es ta be le ce rão, sem pre que o jul ga rem ne ces sá rio, em to das as
ci da des e nú cle os de po pu la ção, Co mis sões de De le ga dos; 

c) di ri gi rão a ação e a pro pa gan da da Liga nos Esta dos, de acor do
com es tes es ta tu tos.

Art. 9º Os pre si den tes dos di re tó ri os re gi o na is, se rão sem pre os
go ver na do res dos es ta dos.

– VIII – 
Do Pre si den te da Co mis são Exe cu ti va

Art. 10. O pre si den te da Co mis são Exe cu ti va, que será sem pre
um dos vice-pre si den tes da Liga, re pre sen ta rá esta, em to dos os atos, para
to dos os fins so ci a is e ju rí di cos.

– IX – 
Do Vice-pre si den te da Co mis são Exe cu ti va

Art. 11. O vice-pre si den te da Co mis são Exe cu ti va, que será sem pre
um dos vice-pre si den tes da Liga, au xi li a rá e subs ti tu i rá o pre si den te nos
seus im pe di men tos.

– X – 
Do Se cre tá rio-ge ral

Art. 12. O se cre tá rio-ge ral da Co mis são Exe cu ti va e da Liga, será
sem pre um mem bro do di re tó rio cen tral, di ri gi rá todo o ser vi ço de cor res pon -
dên cia da Liga. Será au xi li a do e subs ti tu í do, em seus im pe di men tos, pelo pri -
me i ro e pelo se gun do se cre tá rio, res pec ti va men te. Po de rá no me ar os au xi li a res 
da se cre ta ria que jul gar ne ces sá ri os. Será res pon sá vel pela ação da se cre ta ria.

– XI –
Do Te sou re i ro

Art.13. Ao te sou re i ro da Co mis são Exe cu ti va e da Liga com pe ti rá:
a ar re ca da ção, de pó si to, em pre go, des pe sa e mo vi men to ge ral das con tri bu i -
ções, do na ti vos, le ga dos, e to dos os fun dos da Liga. Esco lhe rá li vre men te os 
con ta do res, es cri tu rá ri os, fiéis e co bra do res, que jul gar ne ces sá ri os. Será res -
pon sá vel pela ação da te sou ra ria, re co lhen do a ban cos os fun dos so ci a is.

– XII –
Dos Só ci os

Art. 14. Ha ve rá duas ca te go ri as de só ci os ade ren tes:
I – as so ci a ções;
II – in di ví du os.
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Art. 15. As as so ci a ções ou li gas ade ren tes à Liga da De fe sa Na ci o -
nal, da rão a con tri bu i ção anu al de Cr$ 5.000,00, em pres ta ções se mes tra is
ou anu a is.

Art. 16. Os só ci os ade ren tes se rão:
a) Ho no rá ri os – os que pres ta rem ser vi ços re le van tes à Liga;
b) Be ne mé ri to – os que ofe re ce rem à Liga um do na ti vo nun ca

in fe ri or a Cr$ 30.000,00 em uma só pres ta ção, fi can do isen tos de qual quer
con tri bu i ção men sal ou anu al;

c) Efe ti vos – os que con tri bu í rem com a quo ta anu al de Cr$
600,00, em pres ta ções men sa is, tri mes tra is, se mes tra is e anu a is;

Re mi dos – as cor po ra ções que fi ze rem uma con tri bu i ção úni ca
de Cr$ 20.000,00, e os in di ví du os, que fi ze rem uma con tri bu i ção úni ca de
Cr$ 10.000,00;

Art. 17. Se rão con si de ra dos só ci os efe ti vos e gra tu i tos to dos os
pro fes so res e sa cer do tes que ade ri rem à Liga.

– XIII –
Dos fun dos da Liga

Art. 18. Os fun do da Liga se rão cons ti tu í dos por do na ti vos, le ga dos,
etc. e pe las con tri bu i ções dos só ci os.

a) os do na ti vos, le ga dos, etc., pro vin dos de to dos os pon tos do
ter ri tó rio na ci o nal ou do es tran ge i ro, se rão en tre gues à Co mis são Exe cu ti va
e por ela ad mi nis tra dos e em pre ga dos, com as sis tên cia do Con se lho Fis cal,
des ti nan do-se o prin ci pal à con tri bu i ção do pa tri mô nio da Liga;

b) das con tri bu i ções fe i tas pe los só ci os ade ren tes dos es ta dos aos 
di re tó ri os re gi o na is, 50% se rão por es tes apli ca dos, para des pe sas lo ca is de
ex pe di en te; e os 50%, res tan tes se rão en tre gues aos di re tó rio cen tral;

c) a Co mis são Exe cu ti va sus ten ta rá e pa ga rá to das as des pe sas
da ação e da pro pa gan da, que se in clu em nas alí ne as a a m do art. 1º.

– XIV –
Dis po si ções Ge ra is

Art. 19. A Liga da De fe sa Na ci o nal nun ca po de rá in ter vir em lu tas
ele i to ra is, nem em dis cus sões ou pro pa gan das par ti dá ri as, po lí ti cas ou re li -
gi o sas; mas in ter vi rá sem pre, a tí tu lo de cen tro de con se lho e de con ti nu i da de,
nas ques tões de edu ca ção, nos pro ble mas so ci a is de pro te ção e de de fe sa
co le ti va, di ri gin do-se, den tro das ga ran ti as da Cons ti tu i ção do país, aos
go ver nos e ao povo.

Art. 20. Os fun dos da Liga nun ca po de rão ser des vi a dos dos fins
es pe ci a is de edu ca ção e de de fe sa na ci o nal, de acor do com as alí ne as de a a m
do art. 1º.
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Art. 21. Sem que o tex to seja pre vi a men te sub me ti do, no Rio de
Ja ne i ro, à con sul ta do di re tó rio cen tral, e nos es ta dos, à dos di re tó ri os re gi o na is,
ne nhu ma pu bli ca ção po de rá ser fe i ta, com o nome da Liga, pela im pren sa
ou pela tri bu na.

Art. 22. A ido ne i da de dos ade ren tes será jul ga da pela Co mis são
Exe cu ti va do di re tó rio cen tral, ou, nos es ta dos pe las Co mis sões Exe cu ti vas
dos di re tó ri os re gi o na is, com pe tin do ao di re tó rio cen tral e aos dos es ta dos
re sol ver so bre a es co lha dos só ci os ho no rá ri os.

Art. 23. No caso de ser dis sol vi da a Liga da De fe sa Na ci o nal, o
pa tri mô nio será des ti na do a ins ti tu i ções de ins tru ção pri má ria, pro fis si o nal, 
mi li tar e cí vi ca, ao al vi tre do di re tó rio cen tral, e ou vi do o pre si den te da
Liga.

Art. 24. As omis sões des ses es ta tu tos se rão su pri das pe las dis po -
si ções do Re gi men to Inter no.

Art. 25. A re for ma des tes es ta tu tos só po de rá ser fe i ta por ma i o ria
ab so lu ta dos vo tos dos mem bros do di re tó rio cen tral e dos di re tó ri os re gi o na is.

Art. 26. Os só ci os da Liga não res pon dem sub si di a ri a men te pe las 
obri ga ções, que os seus re pre sen tan tes con tra í rem, ex pres sa ou in ten ci o nal -
men te, em nome da mes ma Liga.

Art. 27. O nú me ro dos só ci os da Liga da De fe sa Na ci o nal será
ili mi ta do.

Extra í do de “Esta tu tos da Liga da De fe sa Na ci o nal”. 1916. Págs. 1-8. 
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155.2 – REGIMENTO INTERNO DA LIGA DA 
DEFESA NACIONAL (1916) 

– I –
Orga ni za ção da Liga1) A Liga da De fe sa Na ci o nal é cons ti tu í da por nú me ro ili mi ta do de 

só ci os, por um Di re tó rio Cen tral com sede no Rio de Ja ne i ro, e
por ou tros or ga ni za dos nas ca pi ta is dos Esta dos, de acor do com

os Esta tu tos de 23 de se tem bro de 1916, re gis tra dos no Re gis tro de Tí tu los e
Do cu men tos. 

– II –
Dos Só ci os

2) Os só ci os são pes so as fí si cas e ju rí di cas, dis tri bu í das em três
clas ses: ho no rá ri os, be ne mé ri tos e efe ti vos; à pri me i ra ca te go ria per ten ce rão 
os que pres ta rem re le van tes ser vi ços à Liga; à se gun da, os que fi ze rem
do na ti vos não in fe ri o res a trin ta mil cru ze i ros (Cr$30.000,00), fi can do isen tos
de qual quer con tri bu i ção men sal ou anu al: à ter ce i ra, os que con tri bu í rem
com se is cen tos cru ze i ros (Cr$600,00) anu al men te, em pres ta ções ou não, à
sua von ta de. 

3) Po de rão re mir-se os só ci os efe ti vos, quan do pes so as fí si cas,
com uma con tri bu i ção úni ca de dez mil cru ze i ros (Cr$10.000,00), e quan do
pes so as ju rí di cas, com a de vin te mil cru ze i ros (Cr$20.000,00). 

4) A ad mis são dos efe ti vos e be ne mé ri tos fe i ta pela Co mis são
Exe cu ti va por pro pos ta es cri ta de um só cio de uma das de ma is ca te go ri as,
em ses são or di ná ria, por ma i o ria de vo tos; a dos ho no rá ri os será pelo Di re -
tó rio Cen tral em ses são or di ná ria ou ex tra or di ná ria por pro pos ta subs cri ta
por cin co só ci os efe ti vos ou be ne mé ri tos, de vi da men te fun da men ta da. 

5) São só ci os efe ti vos e gra tu i tos os pro fes so res e sa cer do tes que
ade ri rem à Liga, de po is de pro pos tos e ace i tos na for ma da pri me i ra par te
do art. 4º. 



6) Com pe te ao só cio be ne mé ri to, como ao efe ti vo, e ao ho no rá rio 
que per ten ça a uma das pri me i ras ca te go ri as, to mar par te nas re u niões para 
que for con vo ca do, ser ele i to para o Di re tó rio, tra zer à Co mis são Exe cu ti va
su ges tões re fe ren tes aos ob je ti vos da Liga, pe dir a ação da Co mis são so bre
qual quer as sun to de or dem pa trió ti ca que es te ja pre vis ta nos Esta tu tos, e
pe dir a con vo ca ção do Di re tó rio para as sun to re le van te apro va do pela
Co mis são Exe cu ti va. 

7) Cum pre a to dos os só ci os par ti cu lar e pu bli ca men te au xi li ar a
ação da Liga, es ti mu lan do sen ti men to pa trió ti co e con cor ren do para a exe -
cu ção de to das as idéi as e re for mas em pre en di das pela Liga. 

8) Os só ci os be ne mé ri tos e efe ti vos to ma rão pos se den tro de trin ta
dias pe ran te a Co mis são Exe cu ti va, pro me ten do cum prir os Esta tu tos e
con cor rer para os fins da Liga; as si na rão um ter mo de pos se, po den do ser
la vra do um só ter mo para vá ri as pos ses. 

9) Se rão eli mi na dos os só ci os que de ca í rem do con ce i to pú bli co
em vir tu de de fa tos no tó ri os con tra a Na ção ou a so ci e da de bra si le i ra, sen do
a eli mi na ção de li be ra da pelo mes mo po der que ti ver de li be ra do so bre a res -
pec ti va ad mis são. 

10) Será eli mi na do o só cio con tri bu in te que de i xar de sa tis fa zer a 
sua con tri bu i ção du ran te dois anos ou mais, sen do a eli mi na ção pre ce di da
de pro pos ta do te sou re i ro e de li be ra ção da Co mis são Exe cu ti va. 

– III – 
Do Di re tó rio

11) O Di re tó rio Cen tral da Liga da De fe sa Na ci o nal é cons ti tu í do 
pe los só ci os que em 1916, data da fun da ção, fo ram pro cla ma dos como tais,
com as subs ti tu i ções da das pos te ri or men te, por fa le ci men to ou aban do no
do car go. 

12) É com pos to de cin qüen ta só ci os be ne mé ri tos e efe ti vos, sen do
as pes so as ju rí di cas re pre sen ta das por um só mem bro de sua ad mi nis tra ção. 

13) Será tido como re sig na tá rio o mem bro do Di re tó rio que, con -
vi da do, de i xar de com pa re cer às re u niões du ran te três anos se gui dos, ou
au sen tar-se da sede sem co mu ni car a nova re si dên cia. 

A de cla ra ção da vaga será fe i ta pelo Di re tó rio, pre ce di da de
in for ma ção da Co mis são Exe cu ti va. 

14) As va gas que ocor re rem no Di re tó rio se rão pre en chi das nas
ses sões or di ná ri as anu a is por ele i ções den tre os só ci os efe ti vos ou be ne mé -
ri tos, to man do pos se o ele i to den tro de trin ta dias, na for ma do art. 8º. 

15) O Di re tó rio apro va rá anu al men te o re la tó rio e con tas apre -
sen ta das pela Co mis são Exe cu ti va, pre ce di das es tas de pa re cer do Con se lho 
Fis cal, e de li be ra rá so bre qual quer as sun to con cer nen te aos fins da Liga em
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ses são or di ná ria ou ex tra or di ná ria para qual seja con vo ca do pela Co mis são
Exe cu ti va, ou por vin te só ci os a ele per ten cen tes. 

16) O pre si den te da Re pú bli ca é o pre si den te efe ti vo do Di re tó rio,
sen do ele i to por dois anos e po den do ser re e le i tos dez vice-pre si den tes cuja
pre ce dên cia será re gu la da pela ida de. 

17) O Di re tó rio ele ge rá bi e nal men te, po den do re e le ger, em par te
ou no todo, a Co mis são Exe cu ti va, es co lhen do para pre si den te e vice-pre si -
den te des sa Co mis são, den tre os vice-pre si den tes do Di re tó rio, e para se cre -
tá rio-ge ral, pri me i ro e se gun do se cre tá ri os e te sou re i ros aos que fa çam par te
do Di re tó rio. 

Ele ge rá pelo mes mo pe río do, po den do tam bém re e le ger, um
Con se lho Fis cal com pos to de três só ci os per ten cen tes ao Di re tó rio, e os
Di re tó ri os Re gi o na is nos Esta dos. As ele i ções se rão por ma i o ria dos pre -
sen tes e, no caso de em pa te, o pre si den te de sig na rá o mais ve lho. 

– IV – 
Da Co mis são Exe cu ti va

18) A Co mis são Exe cu ti va, ele i ta pela Assem bléia Ge ral do Di re -
tó rio, por dois anos, terá a seu car go, a di re ção dos tra ba lhos da Liga; é
com pos ta de um pre si den te, um vice-pre si den te, um se cre tá rio-ge ral, um
pri me i ro e um se gun do se cre tá ri os e um te sou re i ro. 

19) Con si de rar-se-á re sig na tá rio o mem bro da Co mis são Exe cu ti va
que de i xar de com pa re cer con ti nu a men te a mais de cin co ses sões sem par ti -
ci pa ção de ca u sa. 

20) A vaga por mor te ou re sig na ção ou por au sên cia tem po rá ria
ou de fi ni ti va den tro do biê nio, será pre en chi da por es co lha da ma i o ria da
Co mis são Exe cu ti va en tre os vice-pre si den tes da Liga e mem bros do Di re tó rio; 
e se de rem va gas que re pre sen tem a me ta de ou mais da Co mis são Exe cu ti va,
se rão pre en chi das por ele i ção en tre os vice-pre si den tes con vo ca dos pe los
mem bros res tan tes da Co mis são. 

21) O mem bro da Co mis são Exe cu ti va que den tro do biê nio ca re cer 
de afas tar-se do car go tem po ra ri a men te, po de rá ob ter li cen ça pelo tem po
que de se jar, por de li be ra ção con jun ta da Co mis são. 

22) À Co mis são Exe cu ti va com pe te to mar jun ta men te com o seu
pre si den te, to das as de li be ra ções con cer nen tes à exis tên cia pri va da da Liga
e a sua ação ex ter na para re a li za ção dos fins dos Esta tu tos. 

Com pe te-lhe tam bém pro por ao Con se lho a ado ção de um em ble ma 
e de uma le gen da. 

23) Ao pre si den te da Co mis são Exe cu ti va in cum be: 
a) re pre sen tar a Liga em to dos os atos, fins so ci a is e ju rí di cos,

ad mi nis tra ti va e ju di ci al men te; 
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b) con vo car a as sem bléia quer or di ná ria ou ex tra or di ná ria do
Di re tó rio bem como a Co mis são, se ma nal ou ex tra or di na ri a men te, pre si dir
as ses sões de am bas e de ci dir nos ca sos de em pa te, so bre qual quer as sun to; 

c) des pa char o ex pe di en te, ou vin do os se cre tá ri os ou te sou re i ros
a cu jas atri bu i ções com pe tir o as sun to; 

d) de sig nar só ci os que se jam da Co mis são Exe cu ti va ou não,
para re pre sen ta rem a Liga em atos ex ter nos de acor do com o pri me i ro se cre -
tá rio; no me ar os fun ci o ná ri os da Liga por pro pos ta do se cre tá rio-ge ral e do
te sou re i ro; 

e) au to ri zar as des pe sas jun ta men te com o te sou re i ro, man ter a
or dem nas ses sões do Di re tó rio e da Co mis são Exe cu ti va po den do ad ver tir
qual quer só cio, cas sar-lhe a pa la vra e sus pen der a ses são, quan do não seja
aten di do. 

24) O vice-pre si den te subs ti tu i rá o pre si den te nos seus im pe di -
men tos e o au xi li a rá per ma nen te men te no exer cí cio das res pec ti vas fun ções.

25) Ao se cre tá rio-ge ral com pe te subs ti tu ir o pre si den te e o
vice-pre si den te nos seus im pe di men tos oca si o na is e mais: 

a) apre sen tar anu al men te na as sem bléia ge ral do Di re tó rio o re la -
tó rio dos tra ba lhos do ano jun ta men te com as con tas e ba lan ço apre sen ta dos
pelo te sou re i ro à Co mis são Exe cu ti va; 

b) or ga ni zar o ser vi ço da se cre ta ria, en ca mi nhar o ex pe di en te da
Co mis são Exe cu ti va e di ri gir a cor res pon dên cia do ex te ri or; 

c) la vrar as atas das ses sões do Di re tó rio e os ter mos de pos se,
lê-los, bem como o ex pe di en te que hou ver nas re fe ri das ses sões, ru bri car to dos 
os li vros de atas e pos se; 

d) di ri gir o ser vi ço de im pres são dos tra ba lhos cuja pu bli ca ção 
ti ver sido au to ri za da pela Co mis são Exe cu ti va; 

e) di ri gir a bi bli o te ca man dan do or ga ni zar des de já um re gis tro
das obras exis ten tes e das que fo rem ad qui ri das por ofer ta ou com pra,
pro mo ven do a ob ten ção de no vas; 

f) pro por as no me a ções, exo ne ra ções e or de na dos dos fun ci o ná ri os
da se cre ta ria. 

26) O pri me i ro se cre tá rio subs ti tu i rá o se cre tá rio-ge ral nos seus
im pe di men tos e terá a seu car go: 

a) le i tu ra do ex pe di en te nas ses sões da Co mis são Exe cu ti va; 
b) a cor res pon dên cia do in te ri or e a re pre sen ta ção da Liga nas

so le ni da des e atos co me mo ra ti vos ex ter nos; 

c) ve ri fi car du ran te o ano, as va gas ocor ri das no Di re tó rio, para
se rem pre en chi das na as sem bléia de Sete de Se tem bro. 
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27) O se gun do se cre tá rio é o subs ti tu to do pri me i ro nos im pe di -
men tos oca si o na is e terá a in cum bên cia: 

a) de ela bo rar as atas das ses sões da Co mis são Exe cu ti va e pro ce der
a res pec ti va le i tu ra; 

b) de dar pu bli ci da de aos atos e fa tos da Liga de acor do com as
de li be ra ções da Co mis são Exe cu ti va; 

c) de ter sob sua guar da o ar qui vo da Liga, se pa ran do do ex pe di en te 
a cor res pon dên cia que deva ser con ser va da e or ga ni zan do as di ver sas ca te -
go ri as de re gis tro de do cu men tos; 

d) di ri gir o ser vi ço de co mu ni ca ção de ele i ções, con vi tes para
pos se, para ses sões e so le ni da des. 

28) Ao te sou re i ro com pe te: 
a) ter sob sua gran de guar da e de fe sa os bens e di re i tos da Liga,

di ri gir a con ta bi li da de e ru bri car os li vros e do cu men tos res pec ti vos; 
b) ar re ca dar a re ce i ta e fa zer as des pe sas or di ná ri as e ex tra or di -

ná ri as, es tas me di an te de li be ra ção da Co mis são Exe cu ti va; 
c) apli car os sal dos exis ten tes de acor do com a Co mis são Exe cu -

ti va e ter em um ban co de sua con fi an ça os re cur sos ne ces sá ri os para as
des pe sas ge ra is; 

d) apre sen tar em ses são da Co mis são Exe cu ti va, no mês de agos to,
o ba lan ço e con tas do exer cí cio an te ri or, ba lan ço que será en cer ra do em trin ta
e um de ju lho, a fim de ser re u ni do ao re la tó rio do se cre tá rio-ge ral para a 
as sem bléia do Di re tó rio a Sete de Se tem bro; 

e) pro por a eli mi na ção dos só ci os efe ti vos no caso do nú me ro
dez e re ver anu al men te o qua dro des ses só ci os; 

f) pro por a no me a ção de em pre ga dos da te sou ra ria e fi xar-lhes
os or de na dos. 

29) O te sou re i ro fará par te de qual quer co mis são cujo ob je ti vo
acar re te des pe sas ou im por te em ar re ca da ção de ren da. 

– V –
Do Con se lho Fis cal

30) O Con se lho Fis cal to ma rá pos se por ter mo es pe ci al na mes ma
ses são em que o fi zer a Co mis são Exe cu ti va e terá a seu car go a fis ca li za ção
do es ta do eco nô mi co e fi nan ce i ro da Liga. 

31) Será con vo ca do pela Co mis são Exe cu ti va sem pre que se tor nar
ne ces sá rio e com pa re ce rá à ses são des ta, de apre sen ta ção de ba lan ço do
te sou re i ro, para exa mi nar os do cu men tos e in ter por pa re cer. 
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– VI –
Di re tó ri os Re gi o na is

32) O Di re tó rio Cen tral or ga ni za rá em cada Esta do um Di re tó rio
Re gi o nal de dez a vin te e cin co mem bros per ma nen tes, sob a di re ção do
Go ver na dor do Esta do res pec ti vo, no me an do subs ti tu to para as va gas que
se de rem, me di an te co mu ni ca ção da Co mis são Exe cu ti va Re gi o nal. 

a) O Di re tó rio Re gi o nal ele ge rá uma Co mis são Exe cu ti va com pos ta 
de pre si den te, vice-pre si den te, se cre tá rio e te sou re i ro; e cri a rá co mis sões e
de le ga dos nas ci da des em que jul gar ne ces sá rio; 

b) Os Di re tó ri os, as Co mis sões Exe cu ti vas e as Co mis sões de
De le ga dos ob ser va rão os Esta tu tos da Liga da De fe sa Na ci o nal e po de rão
ado tar re gi men to in ter no com or ga ni za ção se me lhan te ao da Co mis são Exe -
cu ti va do Di re tó rio Cen tral. 

– VII –
Das Ses sões

33) No dia sete de se tem bro de cada ano ha ve rá uma as sem bléia
ge ral do Di re tó rio Cen tral para apre sen ta ção e apro va ção do Re la tó rio da
Co mis são Exe cu ti va, ele i ção da nova, do Con se lho Fis cal e dos vice-pre si -
den tes, quan do se der a ter mi na ção do biê nio e pre en cher as va gas que
ocor re rem no Di re tó rio. 

34) A pos se da Co mis são Exe cu ti va ele i ta, dos vice-pre si den tes,
do Con se lho Fis cal e Di re tó rio, será em dia pre vi a men te de sig na do na as sem -
bléia ge ral do Di re tó rio, em ses são pú bli ca, pres tan do os ele i tos tan to para a 
Co mis são, como para os lu ga res de vice-pre si den tes, fis ca is e para as va gas
do Di re tó rio, o com pro mis so ver bal e so le ne de tra ba lhar pela de fe sa do
Bra sil e cum prir fi el men te os Esta tu tos da Liga. 

35) Além da ata da ses são que será as si na da pela mesa, será la vra do
um ter mo de pos se con jun ta pelo se cre tá rio-ge ral da Co mis são que ti ver
fin da do o man da to, subs cri to por ele, pe los em pos sa dos e pes so as pre sen tes. 

36) As ses sões so le nes e con fe rên ci as se rão re gis tra das em ata
la vra da pelo se cre tá rio-ge ral, ou quem o subs ti tu ir e as si na da pela Mesa. 

Qu an do pre sen te o pre si den te da Re pú bli ca, a ele com pe te a pre -
si dên cia da ses são, sen tan do-se o pre si den te da Co mis são Exe cu ti va à sua
di re i ta e em se gui da, o se cre tá rio-ge ral e o pri me i ro se cre tá rio, e, à es quer da, o 
te sou re i ro, o vice-pre si den te e o se gun do se cre tá rio. 

Qu an do não com pa re cer o pre si den te da Re pú bli ca, o pre si den te 
da Co mis são Exe cu ti va as su me a pre si dên cia da ses são, ten do à di re i ta, o
se cre tá rio-ge ral, o pri me i ro se cre tá rio e o te sou re i ro, e à es quer da o
vice-pre si den te e o se gun do se cre tá rio. 
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 37) As as sem bléi as ge ra is or di ná ri as do Di re tó rio Cen tral se rão
duas anu al men te, uma a sete de se tem bro, para apro va ção do re la tó rio e
con tas e ele i ção das va gas ocor ri das du ran te o ano no Di re tó rio e en tre os
vice-pre si den tes; e ou tra em dia pos te ri or para a pos se dos no vos ele i tos. 

A ad mi nis tra ção an te ri or per ma ne ce no exer cí cio das fun ções até 
a pos se da su ces so ra. 

38) As ses sões da Co mis são Exe cu ti va se rão se ma na is, no dia e
hora pre vi a men te de sig na dos pelo pre si den te, sen do, de po is de lida a ata
da ses são an te ri or, lido e des pa cha do o ex pe di en te, dis tri bu í dos e vo ta dos
os as sun tos da dos para a or dem do dia. 

O pre si den te, sem pre que pos sí vel, co mu ni ca rá ao ter mi nar a
ses são a ma té ria da or dem do dia para a ses são ime di a ta. 

39) O Di re tó rio re u nir-se-á com o nú me ro cor res pon den te pelo
me nos à me ta de dos seus mem bros em exer cí cio, e de li be ra rá por ma i o ria
dos pre sen tes, não se to man do o voto do pre si den te se não em caso de
em pa te; as con vo ca ções se rão por car ta, te le gra ma ou anún ci os nos jor na is. 

Se em duas con vo ca ções não se re u nir o nú me ro pre ci so, na ter -
ce i ra se de li be ra rá com qual quer nú me ro de pre sen tes, a se gun da e ter ce i ra
con vo ca ções se rão fe i tas com es pa ço de tem po não in fe ri or a três dias. 

40) A Co mis são Exe cu ti va re u nir-se-á pelo me nos com qua tro de 
seus mem bros, sen do a de li be ra ção to ma da por ma i o ria dos pre sen tes. 

Apro va do em ses são de 24 de mar ço de 1924. 

A Co mis são Exe cu ti va 

Extra í do de “Esta tu tos da Liga da De fe sa Na ci o nal”. 1916. Págs. 9–16. 
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156 
REGULAMENTO DO ALISTAMENTO ELEITORAL –

LEI Nº 3.139 (2 AGOSTO 1916) 

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
lei se guin te:

CAPÍTULO I

Dos Ele i to res

Art. 1º Só te rão vo tos nas ele i ções fe de ra is e nas lo ca is do Dis tri to
Fe de ral e do Ter ri tó rio do Acre os ele i to res alis ta dos de acor do
com esta lei. 
Art. 2º Po dem alis tar-se ele i to res, no mu ni cí pio ou cir cuns cri -

ção de sua re si dên cia, os ci da dãos bra si le i ros ma i o res de 21 anos (Const.,
art. 71), ex ce to: 

1º) os anal fa be tos; 
2º) os men di gos; 
3º) as pra ças de pré, ex ce tu an do os alu nos das es co las mi li ta res

de en si no su pe ri or; 
4º) os re li gi o sos de or dens mo nás ti cas, com pa nhi as, con gre ga -

ções ou co mu ni da des de qual quer de no mi na ção, su je i tas a voto de obe diên -
cia, re gra ou es ta tu to que im por te re nún cia da li ber da de in di vi du al (Const., 
art. 71, § 1º). 

CAPÍTULO II
Do Alis ta men to

Art. 3º O ci da dão pode re que rer a sua in clu são na lis ta de ele i to res
em qual quer dia útil do ano. 

Pa rá gra fo úni co. Não te rão, po rém, di re i to de voto nas ele i ções,
fi can do sus pen sa a ex pe di ção dos res pec ti vos tí tu los (cap. V), os ci da dãos
que se alis ta rem den tro dos 30 dias an te ri o res a elas. 



Art. 4º O re que ri men to de alis ta men to será di ri gi do: 
a) Nos Esta dos e no Ter ri tó rio do Acre, ao juiz de di re i to do

mu ni cí pio de re si dên cia do alis tan do, e, onde hou ver mais de um juiz de
di re i to, ao da pri me i ra vara; nos mu ni cí pi os que não fo rem sede de co mar ca, o 
pro ces so de alis ta men to cor re rá pe ran te os ju í zes pre pa ra do res, onde hou ver,
qual quer que seja a sua de no mi na ção na or ga ni za ção do Esta do, ca ben do
ao juiz de di re i to pro fe rir o des pa cho de fi ni ti vo de in clu são ou não in clu são 
no alis ta men to. 

O re cur so a que se re fe re o art. 12 será in ter pos to pe ran te a au to -
ri da de aci ma de sig na da, no mu ni cí pio que não for sede de co mar ca,
cum prin do-lhe em tudo ob ser var o dis pos to no art. 13. 

b) No Dis tri to Fe de ral, ao juiz de di re i to da cir cuns cri ção da re si -
dên cia do alis tan do. 

Para este fim será o Dis tri to Fe de ral di vi di do em seis cir cuns cri ções 
de alis ta men to, con fi a da cada uma de las a um dos ju í zes das va ras cí ve is. 

A pri me i ra cir cuns cri ção ser vi rá para o alis ta men to dos alis tan dos
re si den tes na zona da 4ª Pre to ria Cí vel, fun ci o nan do o juiz da 1ª Vara. 

A se gun da, para os alis tan dos re si den tes na zona da 3ª Pre to ria
Cí vel, fun ci o nan do o juiz da 2ª Vara. 

A ter ce i ra, para os alis tan dos re si den tes na zona das 1ª e 2ª Pre to ri as
Cí ve is, fun ci o nan do o juiz da 3ª Vara. 

A quar ta, para os alis tan dos re si den tes nas 5ª e 6ª Pre to ri as Cí ve is,
fun ci o nan do o juiz da 4a Vara. 

A quin ta, para os alis tan dos re si den tes na 7ª Pre to ria Cí vel, ser vin do 
o juiz da 5ª Vara. 

A sex ta, para os que fo rem do mi ci li a dos na zona da 8ª Pre to ria
Cí vel, ser vin do o juiz da 6ª Vara. 

 Pa rá gra fo úni co. Os ju í zes de di re i to se rão subs ti tu í dos, nas fal tas
e im pe di men tos, nos ter mos das leis da res pec ti va or ga ni za ção ju di ciá ria. 

 Art. 5º O re que ri men to de alis ta men to será es cri to em lín gua
ver ná cu la pelo pró prio alis tan do e por ele as si na do, e dele cons ta rão a sua
ida de, na tu ra li da de, fi li a ção, es ta do, pro fis são, mu ni cí pio e lu gar de re si -
dên cia. 

 § 1º É es sen ci al que a le tra e fir ma des se re que ri men to se jam
re co nhe ci das como do pu nho do pró prio alis tan do, por ta be lião da sede da
co mar ca ou ter mo, ou do Dis tri to Fe de ral, con for me for o caso. 

 § 2º Ne nhum re que ri men to po de rá ser de fe ri do sem que o
acom pa nhe pro va: 

 a) de ida de ma i or de 21 anos, me di an te cer ti dão de ba tis mo an te ri or 
a 1890, cer ti dão do re gis tro ci vil de nas ci men to, cer ti dão de ca sa men to de
que cons te a ida de do nu ben te, cer ti dão de exer cí cio atu al ou pas sa do de
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fun ção ele ti va ou de car go pú bli co para o qual se exi ja a ma i o ri da de, ou
do cu men to de que esta se in fi ra ne ces sa ri a men te, fi can do pro i bi das as jus ti -
fi ca ções e ten do va lor pro ba tó rio os tí tu los de ele i to res ex pe di dos até o ano
de 1908; 

 b) de exer cí cio de in dús tria ou pro fis são ou de pos se de ren da
que as se gu re a sub sis tên cia me di an te qual quer do cu men to ad mis sí vel em
ju í zo, ex ce to as jus ti fi ca ções; 

 c) de re si dên cia por mais de dois me ses no mu ni cí pio: 1º) por
do cu men to com pro ba tó rio da pro pri e da de de pré dio em que re si da; 2º) por 
do cu men to com pro ba tó rio do pa ga men to de alu guel de pré dio em que
ha bi te; 3º) ou por de cla ra ção do pro pri e tá rio, ou de quem paga o alu guel do 
pré dio, de que o alis tan do nes te ha bi ta gra tu i ta men te, como seu em pre ga do,
ou a tí tu lo de fa vor ou de pa ren tes co; 

 d) de ter a qua li da de de ci da dão bra si le i ro, para os nas ci dos no
es tran ge i ro, que não es ti ve rem com pre en di dos nos nº 2 e 3 do art. 69 da
Cons ti tu i ção, fe i ta por do cu men tos de onde se ve ri fi que al gu ma das se guin tes
hi pó te ses: 

 1º) que o alis tan do se acha va no Bra sil a 15 de no vem bro de 1889 
e não fez a de cla ra ção a que se re fe re o nº 4 do ci ta do ar ti go; 

 2º) que pre en che as con di ções do res pec ti vo nº 5; 
 3º) ou que se na tu ra li zou pe los me i os le ga is. 

 § 3º Nos lu ga res onde hou ver ga bi ne te de iden ti fi ca ção, o alis -
tan do é obri ga do a exi bir a res pec ti va car te i ra de iden ti da de, que, para esse
fim, lhe será for ne ci da gra tu i ta men te. 

 Art. 6º O re que ri men to as sim ins tru í do será en tre gue ao es cri vão
do ju í zo, que é obri ga do a re ce bê-lo, em qual quer dia útil, das doze às
de zes se is ho ras. 

 § 1º Onde hou ver mais de um es cri vão, ser vi rá o que for, de
modo de fi ni ti vo, de sig na do pelo juiz de di re i to da co mar ca, ou pelo Mi nis tro
do Inte ri or, con for me o caso. 

 § 2º Entre gue o re que ri men to, o es cri vão dará re ci bo dele e dos
do cu men tos que o ins tru í rem ao re que ren te, que, por sua vez, de cla ra rá
com sua le tra e as si na tu ra, em li vro a isto des ti na do, o dia e hora em que fez 
a en tre ga, re pe tin do nes sa de cla ra ção a sua qua li fi ca ção, con for me o re que -
ri men to. 

§ 3º Em se gui da o es cri vão au tu a rá to dos os pa péis e fará con clu sos
os au tos ao juiz, den tro de 48 ho ras, cer ti fi can do ne les a exis tên cia da de cla -
ra ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or e men ci o nan do as dú vi das que ela
lhe su gi ra quan to à iden ti da de de le tra e qua li fi ca ção, con fron ta das com as
do re que ri men to. 
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Art. 7º Re ce bi dos os au tos, o juiz os des pa cha rá e de vol ve rá a
car tó rio no pra zo má xi mo de oito dias, man dan do ou não in clu ir o re que -
ren te no alis ta men to de ele i to res. 

§ 1º No caso de in de fe ri men to da in clu são, o juiz é obri ga do a
fun da men tar a sua de ci são. 

§ 2º Em qual quer tem po, sem pre ju í zo do re cur so do art. 14, o
ci da dão não in clu í do pode re no var o seu re que ri men to. 

Art. 8º De vol vi dos os au tos a car tó rio, com de ci são man dan do
in clu ir o re que ren te no alis ta men to, o es cri vão, no pra zo de 48 ho ras, la vra rá,
em li vro a isso des ti na do, um ter mo em que de cla ra rá a data da de ci são e o
nome do alis tan do com as es pe ci fi ca ções cons tan tes do re que ri men to. 

§ 1º Cada ter mo se re fe ri rá a um só ci da dão, será fe i to em or dem
cro no ló gi ca das de ci sões e nu me ra do. 

§ 2º Ao mes mo tem po, em ou tro li vro es pe ci al, o es cri vão lan ça rá o
nome do alis tan do, o mu ni cí pio e o lu gar de sua re si dên cia. 

§ 3º Nas co mar cas que se com pu se rem de mais de um mu ni cí pio, 
ha ve rá para cada um os li vros de que tra ta este ar ti go, de modo que os lan ça -
men tos se fa çam pe los mu ni cí pi os de re si dên cia dos ele i to res. 

§ 4º Nos dias 15 e úl ti mo de cada mês, ou nos sub se qüen tes,
quan do eles ca i am em do min go ou fo rem fe ri a dos, o es cri vão afi xa rá no lu gar
do cos tu me um edi tal que será pu bli ca do pela im pren sa, quan do pos sí vel,
con ten do os no mes, ida de, pro fis são e re si dên cia dos ci da dãos in clu í dos
(art. 8º), dos ex clu í dos (arts. 16, § 1º, e 17) e dos in clu í dos (art. 7º) no alis ta -
men to, no pe río do quin ze nal pre ce den te ao mes mo edi tal. 

Art. 9º O ele i tor de um mu ni cí pio, ou de dis tri to do Dis tri to
Fe de ral, pode trans fe rir-se para ou tro, me di an te re que ri men to ao juiz de
di re i to da nova re si dên cia, co mu ni can do este ao juiz da an ti ga re si dên cia
do ele i tor re que ren te a trans fe rên cia des te, a fim de que seja eli mi na do do
res pec ti vo alis ta men to. Essa co mu ni ca ção será fe i ta pelo cor re io, em ofí cio
re gis tra do, den tro de cin co dias após a re a li za ção da trans fe rên cia. 

§ 1º Esse re que ri men to, cuja le tra e fir ma se rão re co nhe ci das (art. 
5º, § 1º), de ve rá ser ins tru í do com o tí tu lo de ele i tor e pro va de re si dên cia
nes se ou tro mu ni cí pio (art. 5º, § 2º, c). 

§ 2º O pro ces so de trans fe rên cia obe de ce rá ao dis pos to nos arts.
6º, 7º e 8º. 

Art. 10. Se o es cri vão cri ar qual quer em ba ra ço ao alis ta men to, o
ci da dão pre ju di ca do po de rá re pre sen tar ao juiz de di re i to, que pro vi den ci a rá
so bre a sua in clu são. Se o em ba ra ço for pos to pelo juiz de di re i to, a re pre -
sen ta ção será di ri gi da à Jun ta de Re cur sos. 

Pa rá gra fo úni co. Qu an do o es cri vão se re cu sar a re ce ber o re que -
ri men to, o alis tan do o apre sen ta rá pes so al men te ao juiz, de po is de tes te mu nhar
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aque la re cu sa com a de cla ra ção es cri ta de duas tes te mu nhas; e, no caso de
re cu sa do juiz, en viá-lo-á pelo cor re io, acom pa nhan do-o de sua re cla ma ção, 
ao pre si den te da Jun ta de Re cur sos, para que este or de ne o res pec ti vo an da -
men to, ins ta u ran do pro ces so de res pon sa bi li da de aos re cu san tes, se eles
não pro va rem in con ti nen ti mo ti vos que os isen tem de cul pa. 

CAPÍTULO III

Dos Re cur sos

Art. 11. Ha ve rá nas ca pi ta is dos Esta dos, no Dis tri to Fe de ral e na
sede do Ju í zo Fe de ral do Ter ri tó rio do Acre, uma jun ta de re cur sos, com pos -
ta do juiz fe de ral da se ção, como pre si den te, do seu subs ti tu to e do pro cu ra -
dor-ge ral do Esta do, Dis tri to ou Ter ri tó rio. 

§ 1º Estas au to ri da des se rão subs ti tu í das nas suas fal tas e im pe -
di men tos de acor do com as leis da res pec ti va or ga ni za ção ju di ciá ria e onde
hou ver mais de um juiz de se ção ser vi rá o da 1ª Vara. 

§ 2º Fun ci o na rá como es cri vão da Jun ta de Re cur sos o es cri vão
do ju í zo fe de ral e onde hou ver mais de um ser vi rá o do 1º ofí cio. 

Art. 12. Para essa jun ta se rão ad mis sí ve is re cur sos in ter pos tos
das de ci sões dos ju í zes de di re i to: 

a) pelo pró prio in te res sa do ou seu pro cu ra dor, nos ca sos de
não-in clu são (art. 7º, § 1º), de ex clu são (art. 17, nº 2) ou de não-trans fe rên cia
(art. 9º); 

b) pelo re pre sen tan te do mi nis té rio pú bli co fe de ral, es ta du al, ou
lo cal do Dis tri to Fe de ral ou do Ter ri tó rio do Acre; ou por qual quer ci da dão
nos ca sos de in clu são (art. 8º) e de não-ex clu são (art. 17, nº 2). 

§ 1º O re cur so só terá efe i to sus pen si vo no caso de ex clu são. 
§ 2º Po de rá ser in ter pos to, a todo tem po, em qual quer dia útil do 

ano. 
§ 3º O re cur so de ex clu são sob os fun da men tos do § 1º e das le tras

a e c do § 2º do art. 5º não pode ser re pe ti do de po is de pas sa dos seis me ses
da in clu são. 

§ 4º Cada re cur so será re la ti vo a um só in di ví duo. 
Art. 13. O juiz des pa cha rá o re que ri men to do re cur so logo que

lhe seja apre sen ta do, man dan do tomá-lo por ter mo e au tu ar as ra zões e
do cu men tos que o ins tru í rem. 

§ 1º O es cri vão fará as di li gên ci as or de na das no pra zo de 48 ho ras
e den tro do pra zo de três dias, sem mais for ma li da des, na hi pó te se da le tra
a do art. 12, en vi a rá os au tos pelo cor re io, sob re gis tro, ao pre si den te da
Jun ta de Re cur sos, sob as pe nas do art. 8º. 

§ 2º Na hi pó te se da le tra b do art. 12, o es cri vão la vra rá e afi xa rá
edi tal, den tro do mes mo pra zo de 48 ho ras, in ti man do o ele i tor do re cur so
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con tra ele in ter pos to e con vi dan do-o a con tes tá-lo den tro do pra zo de 10
dias. No caso em que o es cri vão pos sa in ti mar pes so al men te o re cor ri do,
será dis pen sa do o edi tal e o pra zo de 10 dias cor re da data da in ti ma ção,
de ven do o in ti ma do lan çar o seu ci en te na cer ti dão de in ti ma ção. 

§ 3º Den tro des se pra zo, o ele i tor re cor ri do po de rá, in de pen den -
te men te de des pa cho, jun tar em car tó rio, aos au tos de re cur so, as suas ra zões e 
do cu men tos con tra a pro ce dên cia do mes mo re cur so. 

§ 4º Às par tes dará o es cri vão re ci bo da ta do e as si na do das pe ti ções,
ale ga ções e dos do cu men tos apre sen ta dos. 

§ 5º Ter mi na do o pra zo de que tra ta o § 2º e den tro de três dias
se rão os au tos re me ti dos no ter mos do § 1º. 

Art. 14. Re ce ben do os au tos, o pre si den te da Jun ta na pri me i ra
ses são os re la ta rá oral men te e, se os ou tros ju í zes es ti ve rem ha bi li ta dos a
jul gar, será logo o re cur so de ci di do, sal vo a pre li mi nar de qual quer di li gên cia
jul ga da ne ces sá ria. 

§ 1º Se um ou am bos os ju í zes qui se rem fa zer a re vi são dos au tos,
ser-lhes-ão con clu sos pelo pra zo de 24 ho ras, a cada um, fin das as qua is
será o re cur so jul ga do na pri me i ra ses são. 

§ 2º A de ci são será sem pre fun da men ta da. 
§ 3º Das ses sões da Jun ta será la vra da ata pelo es cri vão e por to dos

as si na da, men ci o nan do-se nela to das as ocor rên ci as e, em re su mo, as de ci sões
pro fe ri das. 

§ 4º A Jun ta re u nir-se-á no pri me i ro dia útil de cada mês e fun ci o -
na rá por oito dias, sal vo quan do o acú mu lo de re cur sos exi gir ses sões ex tra or -
di ná ri as, que se rão con vo ca das pelo pre si den te. 

Art. 15. Lan ça da a de ci são, que será as si na da por to dos os ju í zes, 
man da rá o pre si den te que os au tos se jam de vol vi dos ao es cri vão do ju í zo a
quo, pelo cor re io, sob re gis tro. 

Pa rá gra fo úni co. Essa de vo lu ção será fe i ta pelo es cri vão no pra zo 
de três dias. 

Art. 16. O es cri vão do ju í zo a quo fará ime di a ta men te con clu sos
os au tos para que o juiz man de cum prir a de ci são por des pa cho, que será
pro fe ri do den tro de 24 ho ras. 

1º Se a de ci são for de ex clu são (art. 17, nº 2), ao lado do ter mo de
alis ta men to e da lis ta de que tra ta o art. 8º e seus pa rá gra fos fará o es cri vão
a ano ta ção ne ces sá ria, men ci o nan do a data da de ci são. 

§ 2º Se a de ci são for de in clu são, ori gi ná ria ou por mo ti vo de
trans fe rên cia (arts. 7º e 9º), pro ce de rá o es cri vão con for me o pres cri to no art. 8º. 

§ 3º Em am bas as hi pó te ses dos pa rá gra fos an te ce den tes, as de ci sões 
cons ta rão do edi tal de que tra ta o § 4º do art. 8º. 
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CAPÍTULO IV

Das Exclu sões

 Art. 17. Sal vo o caso de re cur so (art. 12, b) em que se pro ve que o 
ci da dão alis ta do não pre en cheu os re qui si tos do art. 5º e seus pa rá gra fos, a
sua ex clu são do alis ta men to pelo res pec ti vo juiz de di re i to só po de rá ter lu gar: 

1º) me di an te re que ri men to do pró prio ele i tor, em caso de mu dan ça 
de re si dên cia; 

2º) me di an te re que ri men to do re pre sen tan te do mi nis té rio pú bli co 
ou de qual quer ci da dão: 

a) à vis ta de cer ti dão de óbi to ex tra í da do li vro de re gis tro ci vil
ou pro va que a su pra nos ter mos das leis vi gen tes; 

b) à vis ta de cer ti dão de que o ele i tor pos te ri or men te se alis tou
em ou tro mu ni cí pio; 

c) à vis ta de cer ti dão de sen ten ça ou de do cu men to au tên ti co que 
pro ve a per da ou sus pen são dos di re i tos po lí ti cos em os ca sos pre vis tos do
art. 71 da Cons ti tu i ção. 

Art. 18. Fe i ta a ex clu são, far-se-ão nos li vros de alis ta men to (art. 8º)
e no edi tal de que tra ta o art. 8º, § 4º, as ne ces sá ri as de cla ra ções. 

Art. 19. O pro ces so de ex clu são e os pra zos do seu an da men to
se rão os dos arts. 6º, 7º e 8º. 

CAPÍTULO V

Dos Tí tu los de Ele i to res

 Art. 20. Sal vo o dis pos to no art. 3º, pa rá gra fo úni co, ao ele i tor,
uma vez alis ta do, será ime di a ta men te en tre gue, ou logo que ele o re cla me,
um tí tu lo de cla ra tó rio do seu di re i to de voto. 

Pa rá gra fo úni co. No caso do pa rá gra fo úni co do art. 3º, a en tre ga 
do tí tu lo se fará des de o dia sub se qüen te à ele i ção e logo que o ele i tor o
re cla me. 

Art. 21. O tí tu lo será en tre gue pelo es cri vão, que o as si na rá e
fá-lo-á as si nar pelo ele i tor na sua pre sen ça, as sim como o re ci bo cons tan te
do li vro de ta lões de onde se rão ex tra í dos os tí tu los. 

§ 1º No mes mo ato o ele i tor as si na rá o seu nome, com a de cla ra ção
do nú me ro de or dem do seu alis ta men to, em um li vro es pe ci al, re la ti vo ao
mu ni cí pio de sua re si dên cia, ou cir cuns cri ção no Dis tri to Fe de ral. 

Este li vro será en vi a do no fim de cada ano ao Mi nis té rio do Inte ri or.
§ 2º Re ce ben do o tí tu lo, o ele i tor apre sen tá-lo-á ao juiz de di re i to, 

que o as si na rá ime di a ta men te. 
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Art. 22. Na fal ta de li vros de ta lões de tí tu los, ex pe dir-se-ão tí tu los
pro vi só ri os, com a de cla ra ção ex pres sa des sa qua li da de, os qua is só ser vi rão
em uma ele i ção e fi ca rão re ti dos pe las res pec ti vas me sas ele i to ra is. 

§ 1º Do tí tu lo cons ta rão o seu nú me ro de or dem, o núme ro de
or dem do alis ta men to, o nome, ida de, fi li a ção, es ta do, na tu ra li da de, pro fis são
e mu ni cí pio da re si dên cia do ele i tor, ou cir cuns cri ção no Dis tri to Fe de ral. 

§ 2º Os ta lões cor res pon den tes aos tí tu los te rão a mes ma nu me -
ra ção da que les, se rão ru bri ca dos pelo juiz, con te rão o nome e nú me ro de
or dem do ele i tor e se rão por este as si na dos (art. 21). 

Art. 23. Qu an do o es cri vão re cu sar ou de mo rar a en tre ga do tí tu lo,
ou o juiz re cu sar ou de mo rar as si ná-lo, ha ve rá re cur so para a Jun ta de
Re cur sos, que, ou vi do o juiz ou es cri vão, em pra zo bre ve, de ci di rá da re cla -
ma ção e, ve ri fi ca da a sua pro ce dên cia, de cre ta rá a res pon sa bi li da de e im po rá a 
mul ta que no caso cou ber e or de na rá a ime di a ta en tre ga do tí tu lo ou sua
as si na tu ra. 

Art. 24. A en tre ga e as si na tu ra dos tí tu los far-se-ão em to dos os
dias úte is, de doze a de zes se is ho ras. 

Art. 25. No caso de per da ou ex tra vio do tí tu lo, ex pe dir-se-á
novo, com a de cla ra ção de ser nova a via, fa zen do-se aver ba ção nos ta lões
do an ti go e do novo. 

CAPÍTULO VI

Dis po si ções Ge ra is

Art. 26. O go ver no for ne ce rá os li vros de alis ta men to e os ta lões
de tí tu los de ele i to res, sem pre que fo rem re qui si ta dos e de acor do com os
mo de los ado ta dos no re gu la men to. 

Art. 27. A en tre ga des ses li vros e ta lões far-se-á pela for ma pres -
cri ta no re gu la men to. 

Art. 28. Os es cri vães de alis ta men to te rão di re i to ao emo lu men to
de 25$ por tí tu lo que en tre ga rem ao ele i tor, pago pelo in te res sa do. 

Igual emo lu men to lhes ca be rá por ou tras vias dos re fe ri dos tí tu los. 
Art. 29. O ser vi ço de alis ta men to pre fe re a qual quer ou tro e é

gra tu i to. São isen tos de cus tas e im pos tos os pro ces sos, cer ti dões, car te i ras
de iden ti da de e mais pa péis des ti na dos ao alis ta men to, as sim como será
gra tu i to o ser vi ço pos tal a ele re fe ren te. 

Art. 30. Os que in frin gi rem qual quer das dis po si ções des ta lei e
os que re cu sa rem, re tar da rem ou em ba ra ça rem o for ne ci men to de cer ti dões 
e do cu men tos des ti na dos ao alis ta men to dos ele i to res fi ca rão su je i tos à
mul ta de 100$ a 1:000$, além das pe nas de res pon sa bi li da de em que fi quem
in cur sos. 
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Art. 31. Qu a tro me ses de po is de re gu la men ta da esta lei, fi ca rão
sem vi gor os alis ta men tos ele i to ra is an te ri o res. 

Pa rá gra fo úni co. Esta dis po si ção não im pe de que a lei e seu re gu la -
men to en trem em vi gor nos pra zos co muns e que se gun do os seus pre ce i tos 
se ini ci em os no vos alis ta men tos. 

Art. 32. O ci da dão que se alis tar ele i tor em mais de um mu ni cí pio,
do mes mo Esta do, ou de uni da de fe de ral di fe ren te, in cor re rá na mul ta de
500$ a 1:000$ e na pena de pri são por seis me ses, além de fi car pri va do dos
seus di re i tos po lí ti cos du ran te dez anos. 

Art. 33. Anu la do o atu al alis ta men to, os es cri vães do Ju di ciá rio
de ve rão res ti tu ir gra tu i ta men te a cada qual dos an ti gos ele i to res os do cu -
men tos com que ins tru í ram a pe ti ção ini ci al do atu al alis ta men to. 

Art. 34. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Rio de Ja ne i ro, 2 de agos to de 1916; 95º da Inde pen dên cia e 28º

da Re pú bli ca. – Ven ces lau Brás P. Go mes – Car los Ma xi mi li a no Pe re i ra dos San tos. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1916. Vol 1. Atos do Po der 
Le gis la ti vo. Rio de Ja ne i ro, Impren sa Na ci o nal. 1917. Págs. 413–419.
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157
REGULAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL –

LEI Nº 3.208 (27 DEZEMBRO 1916)

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
lei se guin te: 

Das Ele i ções

Art. 1º A ele i ção para de pu ta dos e se na do res ao Con gres so Na ci o nal
se re a li za rá no pri me i ro do min go de fe ve re i ro, fin da a le gis la tu ra 
an te ri or, por su frá gio di re to dos ele i to res. 
Art. 2º A ele i ção para pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca

será fe i ta no dia 1º de mar ço do úl ti mo ano do pe río do pre si den ci al, por
su frá gio di re to da na ção e ma i o ria ab so lu ta de vo tos, vo tan do o ele i tor em
um nome para Pre si den te e em ou tro para vice-pre si den te, es cri tos em
cé du las di ver sas. 

Pa rá gra fo úni co. No caso de vaga da pre si dên cia ou vice-pre si -
dên cia, não ha ven do de cor ri do dois anos do pe río do pre si den ci al, a ele i ção
para o pre en chi men to da vaga se efe tu a rá den tro de três me ses de po is de
aber ta. 

Art. 3º A ele i ção co me ça rá às nove ho ras da ma nhã e pros se gui rá 
sem ne nhu ma in ter rup ção até a con clu são dos tra ba lhos. 

Art. 4º A ele i ção será por es cru tí nio se cre to, sen do per mi ti do ao
ele i tor vo tar a des co ber to so men te no caso pre vis to no art. 18. 

Art. 5º Para a ele i ção de de pu ta dos, os es ta dos da União e o
Dis tri to Fe de ral se rão di vi di dos em dis tri tos ele i to ra is de cin co de pu ta dos. 

§ 1º Os Esta dos que de rem sete de pu ta dos, ou me nos, cons ti tu i rão
um só dis tri to ele i to ral. 



§ 2º Qu an do o nú me ro de de pu ta do não for di vi sí vel por cin co,
jun tar-se-á a fra ção, quan do de um, ao dis tri to da ca pi tal do Esta do, e,
quan do de dois, ao pri me i ro e se gun do dis tri tos. 

§ 3º Cada ele i tor vo ta rá em três no mes nos dis tri tos cuja re pre -
sen ta ção cons tar ape nas de qua tro De pu ta dos; em qua tro nos dis tri tos de
cin co; em cin co nos de seis, e em seis nos de sete. 

Art. 6º Na ele i ção ge ral da Câ ma ra, ou quan do o nú me ro de
va gas a pre en cher no dis tri to for de dois ou mais De pu ta dos, o ele i tor po de rá
acu mu lar to dos os seus vo tos ou par te de les em um só can di da to, es cre ven -
do o nome do mes mo tan tas ve zes quan tos os vo tos que lhe qui ser dar.

§ 1º No caso do ele i tor es cre ver um só nome, só um voto será
con ta do ao nome es cri to. 

§ 2º Se a cé du la con ti ver ma i or nú me ro de vo tos do que os de
que pode dis por o ele i tor, se rão apu ra dos so men te, na or dem da co lo ca ção,
os no mes pre ce den te men te es cri tos, até se com ple tar o nú me ro le gal, des pre -
zan do-se os ex ce den tes. 

Art. 7º A ele i ção de se na do res será fe i ta por Esta do, vo tan do o
ele i tor em um só nome para subs ti tu ir o se na dor cujo man da to hou ver
ter mi na do. 

Pa rá gra fo úni co. Se hou ver mais de uma vaga a pre en cher na
mes ma oca sião, vo ta rá o ele i tor em cé du la se pa ra da para o pre en chi men to
de cada uma de las. 

Do Pro ces so Ele i to ral

Art. 8º A ele i ção se re a li za rá na sede dos mu ni cí pi os e dos dis tri tos
de paz ou sub di vi sões ju di ciá ri as cri a das pe las Cons ti tu i ções ou leis es ta du a is,
qual quer que seja a sua de no mi na ção, pe ran te as me sas or ga ni za das de
acor do com esta lei, ha ven do na sede de cada mu ni cí pio tan tas me sas ele i -
to ra is quan tos fo rem os ta be liães e ofi ci a is do Re gis tro Ci vil, e na de cada
dis tri to de paz ou sub di vi são ju di ciá ria ape nas uma, de ven do to das elas
fun ci o nar nos edi fí ci os que fo rem de sig na dos pe los ju í zes de di re i to, pre fe -
ri dos os edi fí ci os pú bli cos, onde hou ver. 

A de sig na ção dos edi fí ci os, que ser vi rão du ran te a le gis la tu ra,
será fe i ta 40 dias an tes da pri me i ra ele i ção que ti ver de ser re a li za da de
acor do com esta lei, e pu bli ca da por edi tal afi xa do no edi fí cio da Câ ma ra
Mu ni ci pal de cada um dos mu ni cí pi os da co mar ca e re pro du zi do na im pren sa,
se hou ver. 

Nas ca pi ta is dos Esta dos fun ci o na rão tan tas me sas quan tos fo rem
os ser ven tuá ri os de jus ti ça ne las exis ten tes. 

No Dis tri to Fe de ral ha ve rá tan tas me sas ele i to ra is, dis tri bu í das
pe los dis tri tos mu ni ci pa is, quan tos fo rem os gru pos de tre zen tos ele i to res. 
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Estas me sas fun ci o na rão em edi fí ci os pú bli cos fe de ra is ou mu ni -
ci pa is, que se rão de sig na dos pelo juiz fe de ral da 2ª vara. 

Pa rá gra fo úni co. Uma vez de sig na dos, ser vi rão es ses lo ca is para
to das as ele i ções fe i tas du ran te a le gis la tu ra, não po den do ser mu da dos se não
no caso de ru í na do edi fí cio, al te ra ção da sua na tu re za, ou de for ça ma i or,
só po den do a mu dan ça ser fe i ta até 15 dias an tes da ele i ção e após ve ri fi ca ção
do fato fe i ta pelo juiz, o qual pu bli ca rá o seu ato por edi tal afi xa do no edi fí cio
no va men te de sig na do e pela im pren sa. 

Art. 9º As me sas se rão cons ti tu í das: na sede de co mar ca – pelo
juiz de di re i to, como pre si den te, pelo 1º su plen te do subs ti tu to do juiz fe de ral
e pelo pre si den te do con se lho, Câ ma ra ou Inten dên cia Mu ni ci pal; nas se des 
de ter mos ju di ciá ri os – pelo juiz mu ni ci pal, pre pa ra dor ou subs ti tu to, con -
for me a de no mi na ção que ti ver, como pre si den te, pelo 1º su plen te do subs -
ti tu to do juiz fe de ral e pelo pre si den te do con se lho mu ni ci pal; nas se des
dos ou tros mu ni cí pi os que não fo rem ter mos ju di ciá ri os – pelo 1º su plen te
do subs ti tu to juiz fe de ral, como pre si den te, pelo pre si den te do con se lho
mu ni ci pal e por um ele i tor apre sen ta do em ofí cio ao juiz de di re i to por ele i -
to res da se ção. 

Nas de ma is se ções das se des dos mu ni cí pi os e nas ou tras se ções
dos dis tri tos de paz, por três ele i to res in di ca dos, em ofí ci os di fe ren tes, ao
juiz de di re i to, pe los ele i to res da se ção, cu jas fir mas de ve rão ser re co nhe ci das,
até 30 dias an tes da re a li za ção da ele i ção, ca ben do a pre si dên cia ao ele i tor
que ti ver sido apre sen ta do por ma i or nú me ro de ele i to res ou ao mais ve lho, 
se ti ver ha vi do em pa te. 

Re ce bi dos os ofí ci os, se rão os mes mos aber tos pelo juiz de di re i to
em au diên cia pú bli ca, na qual no vos ofí ci os po de rão ser apre sen ta dos, e
as si na do aos in te res sa dos, ele i to res de cada se ção, o pra zo de 48 ho ras para
ofe re ce rem as re cla ma ções que, por ven tu ra, ti ve rem; fin do este pra zo, o juiz 
de di re i to de li be ra rá so bre tais re cla ma ções, e sen do im pro ce den tes, con si -
de ra rá me sá ri os de cada se ção os três que fo rem apre sen ta dos por ma i or
nú me ro de ele i to res. 

Se fo rem pro ce den tes as re cla ma ções, man da rá o juiz de di re i to
que os ele i to res apre sen tan tes de ofí ci os su pram as fal tas en con tra das den tro
do pra zo de 48 ho ras, fin do o qual, em nova au diên cia, re ce be rá os ofí ci os
re ti fi ca dos. 

No caso de fal ta ou in su fi ciên cia da re ti fi ca ção e de ou tros ofí ci os 
con ve ni en te men te for mu la dos, o juiz de di re i to con si de ra rá não or ga ni za da 
a mesa, sal vo se ti ve rem sido re gu lar men te apre sen ta dos dois me sá ri os,
caso em que a mesa fun ci o na rá com es tes. 

Em caso de em pa te en tre os apre sen ta dos por ofí cio dos ele i to res, o 
juiz es co lhe rá á sor te os me sá ri os, se o nú me ro de ofí ci os ex ce der ao nú me ro
de me sá ri os a ele ger. 
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Ne nhum ele i tor po de rá as si nar mais que um ofí cio para a in di ca ção
de me sá ri os; caso o faça, será con si de ra da de ne nhum efe i to a sua as si na tu ra
nos re fe ri dos ofí ci os. 

As in di ca ções de me sá ri os fe i tas por ele i to res de ve rão cons tar do 
pro to co lo de au diên ci as do re fe ri do juiz. 

§ 1º Nas co mar cas onde hou ver mais de um juiz de di re i to ex ce -
de rá to das as fun ções, que lhe ca bem por esta lei, o juiz de di re i to mais an ti go. 

Achan do-se vago o lu gar de 1º su plen te do subs ti tu to do juiz
fe de ral, as fun ções que por esta lei lhe são con fe ri das se rão de sem pe nha das 
pelo 2º su plen te, e, na sua fal ta, por es tar tam bém vago o lu gar, pelo ter ce i ro. 

Os ele i to res es co lhi dos para me sá ri os da res pec ti va se ção ser vi rão
em to das as ele i ções que se efe tu a rem no pe río do de cada le gis la tu ra, e só
no caso de ab so lu ta men te im pos si bi li ta dos de fun ci o nar se rão subs ti tu í dos
me di an te nova es co lha pela for ma aci ma in di ca da. 

Se as se des dos mu ni cí pi os con ti ve rem mais de uma se ção ele i to ral, 
as me sas pre si di das pe las au to ri da des de que tra ta este ar ti go ser vi rão na
pri me i ra se ção. 

§ 2º Nos Esta dos em que o juiz de di re i to for subs ti tu í do nas suas 
fun ções, em par te pelo juiz de di re i to da co mar ca vi zi nha e em par te pelo
juiz mu ni ci pal, pre pa ra dor ou dis tri tal, será este o pre si den te da mesa ele i -
to ral, ca ben do ao seu subs ti tu to pre si dir a mesa ele i to ral no mu ni cí pio onde 
exer cer ele as suas fun ções ju di ciá ri as. 

§ 3º Qu an do um mu ni cí pio per ten cen te a um dis tri to ele i to ral fi zer
par te de co mar ca per ten cen te a ou tro dis tri to, ca be rá ao juiz de di re i to da
co mar ca a que es ti ver ane xo o re fe ri do mu ni cí pio, e que fi zer par te do mes mo
dis tri to ele i to ral, exer cer to das as atri bu i ções con fe ri das aos ju í zes de di re i to. 

§ 4º No Dis tri to Fe de ral 44 me sas se rão cons ti tu í das pe los ju í zes
de di re i to das va ras cí ve is, cri mi na is, da pro ve do ria, de ór fãos dos Fe i tos da 
Fa zen da Mu ni ci pal, pre to res do cí vel e cri me, pro mo to res pú bli cos, ad jun tos
de pro mo to res e por dois ele i to res da res pec ti va se ção, ser vin do de se cre tá rio 
o es cri vão do juiz que a pre si dir e um ser ven tuá rio de jus ti ça, ou na sua fal ta
um ci da dão de sig na do pelo pro mo tor e pelo ad jun to, e fun ci o na rão sob a
pre si dên cia dos ju í zes, pre to res, pro mo to res e ad jun tos; na fal ta des tes,
ser vi rá de pre si den te o me sá rio que ti ver sido apre sen ta do por ma i or nú me ro
de ele i to res da se ção, ou o mais ve lho, se ti ver ha vi do em pa te en tre os dois. 

Os ele i to res que de vem ser vir de me sá ri os com as au to ri da des
aci ma in di ca das se rão apre sen ta dos em ofí cio por ele i to res da res pec ti va se -
ção, cu jas fir mas se rão re co nhe ci das, ao pre si den te da mesa ele i to ral até 30
dias an tes da ele i ção, ob ser van do-se em tudo o dis pos to na pri me i ra par te
des te ar ti go. 

Os pro mo to res e ad jun tos de sig na rão, por edi tal pu bli ca do pela
im pren sa, o dia em que se rão aber tos os ofí ci os em que lhes fo rem in di ca dos
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os no mes dos me sá ri os e fa rão cons tar, de um li vro es pe ci al por eles aber to,
ru bri ca do e en cer ra do, as in di ca ções fe i tas. 

As de ma is me sas do Dis tri to Fe de ral se rão cons ti tu í das por três
ele i to res apre sen ta dos por ele i to res da res pec ti va se ção em ofí ci os ao juiz
da 2a vara fe de ral até 30 dias an tes da ele i ção e fun ci o na rão sob a pre si dên -
cia do me sá rio apre sen ta do por ma i or nú me ro de ele i to res, ou do mais
ve lho em caso de em pa te, ser vin do de se cre tá ri os des tas me sas os ser ven -
tuá ri os de jus ti ça e na sua fal ta os ci da dãos de sig na dos pelo re fe ri do juiz. 

§ 5º Ao juiz de di re i to da 2ª Vara Fe de ral com pe te, 40 dias an tes
da ele i ção, di vi dir o Dis tri to Fe de ral em se ções de 300 ele i to res cada uma,
dis tri buí-los por se ções de acor do com suas re si dên ci as, bem como de sig nar 
as me sas ele i to ra is, que de ve rão ser pre si di das pe los ju í zes, pre to res,
pro mo to res e ad jun tos, de modo que cada dis tri to mu ni ci pal haja pelo me nos
uma mesa pre si di da por uma des tas au to ri da des. 

§ 6º Fará par te de cada mesa como se cre tá rio, ain da que es te ja
sus pen so do exer cí cio, um ta be lião, um ofi ci al do re gis tro ci vil ou ser ven -
tuá rio de jus ti ça de sig na do pelo juiz de di re i to da co mar ca a que per ten cer
o mu ni cí pio. 

Nos mu ni cí pi os onde não hou ver ta be lião ou ofi ci al do re gis tro
ci vil será de sig na do um dos es cri vães de paz e, na fal ta des tes, será de sig na -
do um es cri vão ad hoc, o qual exer ce rá as fun ções do ta be lião para os efe i tos
des ta lei. 

Art. 10. No caso de fal ta do juiz de di re i to ou do juiz mu ni ci pal,
pre pa ra dor ou dis tri tal, será ele subs ti tu í do, na pre si dên cia da mesa, pelo 1º
su plen te do subs ti tu to do juiz fe de ral e na fal ta do 1º su plen te, nos mu ni cí pi os
que não fo rem sede de co mar ca ou de ter mo, será este subs ti tu í do pelo
pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal. 

Nas de ma is se ções ele i to res o pre si den te será subs ti tu í do pelo
me sá rio que hou ver sido apre sen ta do por ma i or nú me ro de ele i to res, ou
pelo mais ve lho, se ti ver ha vi do em pa te nos ofí ci os de in di ca ção. 

O se cre tá rio, no caso de não com pa re ci men to por mo ti vo de for ça
ma i or, será subs ti tu í do por um se cre tá rio ad hoc no me a do pelo pre si den te
da mesa, de ven do, po rém, as atas de ins ta la ção da mesa e da ele i ção ser
lan ça das nos li vros a que se re fe re o art. 11. 

Art. 11. No ven ta dias pelo me nos an tes do dia de sig na do para a
ele i ção, se rão en tre gues ao juiz fe de ral nos Esta dos pe las de le ga ci as fis ca is,
e ao juiz fe de ral da 2ª vara pela Se cre ta ria do Inte ri or, no Dis tri to Fe de ral,
os li vros ne ces sá ri os para a ele i ção. 

Estes li vros se rão aber tos, nu me ra dos, ru bri ca dos e en cer ra dos
pelo re fe ri do juiz fe de ral, e en vi a dos sob re gis tro aos ju í zes de di re i to das
co mar cas nos es ta dos, 60 dias pelo me nos an tes do dia de sig na do para a
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ele i ção e em nú me ro su fi ci en te para a dis tri bu i ção de dois de les a cada
mesa de se ção ele i to ral da co mar ca ob ser va do o dis pos to no art. 9º, § 3º. 

No Dis tri to Fe de ral se rão re me ti dos dois li vros a cada um dos
pre si den tes das me sas ele i to ra is, os qua is os ru bri ca rão, de ven do ser fe i ta a
re mes sa vin te dias an tes da ele i ção. 

§ 1º O juiz de di re i to, logo que os re ce ba, ru bri ca rá to das as fo lhas
dos li vros des ti na dos à ele i ção e re me te rá pelo Cor re io, sob re gis tro, a tem po
de se rem re ce bi dos an tes do dia da ele i ção, dois a cada um dos se cre tá ri os
de sig na dos para ser vi rem nas me sas ele i to ra is dos di ver sos mu ni cí pi os da
co mar ca. 

§ 2º O es cri vão do juiz fe de ral per ce be rá a gra ti fi ca ção de 200 réis 
por cada ter mo de aber tu ra e de en cer ra men to que lan çar nos li vros des ti -
na dos ao ser vi ço ele i to ral. 

Art. 12. Qu a ren ta e oito ho ras no má xi mo de po is de fe i ta a es co lha
dos me sá ri os pe los ele i to res das di ver sas se ções, o juiz de di re i to fará pu bli car
pela im pren sa na sede da co mar ca e, na fal ta de im pren sa, por edi tal afi xa do
na Câ ma ra Mu ni ci pal da re fe ri da sede e nas sub di vi sões ele i to ra is dos
mu ni cí pi os, os no mes dos ele i to res de sig na dos, fa zen do igual men te, por
ofí cio re me ti do sob re gis tro, a res pec ti va co mu ni ca ção ao pre si den te da
mesa ele i to ral e aos re fe ri dos ele i to res. 

Pa rá gra fo úni co. Re ce bi da pelo pre si den te da mesa ele i to ral a
co mu ni ca ção do juiz de di re i to, fará ele pu bli car pela im pren sa, se hou ver,
ou por edi tal afi xa do na Câ ma ra Mu ni ci pal, no pra zo de 24 ho ras, os no mes 
dos ele i to res de sig na dos para fa ze rem par te da mesa ele i to ral. 

Com a mes ma an te ce dên cia se rão de sig na dos pelo juiz de di re i to 
da co mar ca os ta be liães, ofi ci a is do re gis tro ci vil e ser ven tuá ri os que de ve rão
ser vir como se cre tá ri os das me sas ele i to ra is, dan do-lhes ime di a ta co mu ni -
ca ção, sob re gis tro, bem como ao pre si den te da mesa ele i to ral, man dan do
pu bli car por edi tal re pro du zi do na im pren sa, onde hou ver, a de sig na ção fe i ta. 

Art. 13. Dez dias an tes do de sig na do para a ele i ção, o pre si den te
da mesa con vo ca rá os de ma is me sá ri os por edi tal pu bli ca do pela im pren sa,
se hou ver, ou afi xa do no edi fí cio da Câ ma ra Mu ni ci pal e nos ou tros de sig -
na dos para ne les se re a li zar a ele i ção, mar can do o dia, lu gar e hora em que
de vem com pa re cer para cons ti tu ir a mesa. 

Inde pen den te de tal con vo ca ção, de ve rão com pa re cer os re fe ri dos
me sá ri os no dia de sig na do para a ele i ção, sal vo o caso de for ça ma i or. 

Art. 14. Re u ni dos dois me sá ri os, pelo me nos, no edi fí cio des ti na do
para nele fun ci o nar a mesa ele i to ral, às nove ho ras do dia mar ca do para a
ele i ção e o se cre tá rio pre vi a men te de sig na do, fará este apre sen ta ção dos
li vros re me ti dos pelo juiz de di re i to, la vran do-se nos mes mos ime di a ta men te a 
ata da ins ta la ção da mesa, que será as si na da pe los me sá ri os pre sen tes. 
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Art. 15. Insta la da a mesa e an tes de ini ci a do o tra ba lho de re ce bi -
men to das cé du las, ofi ci a rá ela ao juiz fe de ral, co mu ni can do a sua ins ta la ção,
de ven do ser este ofí cio as si na do por to dos os mem bros da mesa, re co nhe ci das
as fir mas pelo se cre tá rio e re me ti do no mes mo dia sob re gis tro. 

Se não hou ver agên cia de Cor re io na lo ca li da de, a re mes sa será
fe i ta den tro de três dias após a ele i ção pela agên cia mais pró xi ma que exis tir
den tro do mes mo es ta do. 

Art. 16. Pe ran te a mesa re u ni da, e em qual quer es ta do do pro ces so
da ele i ção, po de rá cada can di da to apre sen tar um fis cal, que de ve rá ser ele i tor
do dis tri to ele i to ral ou do Esta do, con for me se tra tar da ele i ção de De pu ta dos
ou Se na do res e Pre si den te e vice-pre si den tes da Re pú bli ca, por ofí cio di ri gi do
ao pre si den te da mesa, re co nhe ci da a fir ma por ofi ci al de fé pú bli ca. 

Igual di re i to as sis te a cada gru po de cin qüen ta ele i to res da se ção, 
de ven do o ofí cio ser por to dos as si na do, re co nhe ci das as fir mas e ins tru í do
com do cu men to que pro ve se rem ele i to res, não po den do nes te caso re ca ir a
no me a ção de fis cal em in di ví duo que não seja ele i tor da se ção. 

Pa rá gra fo úni co. Ne nhum ele i tor po de rá as si nar mais de um ofí cio
e, se o fi zer, não será o seu nome con tem pla do em ne nhum de les. 

Art. 17. Apu ra dos os ofí ci os de apre sen ta ção dos fis ca is, terá
co me ço o tra ba lho de re ce bi men to das cé du las dos ele i to res que com pa -
re ce rem, de ven do o re cin to em que es ti ver a mesa ser se pa ra do por um gra dil
da sala em que se re u ni rem os ele i to res, de modo, po rém, que lhes seja
pos sí vel fis ca li zar a ele i ção. 

§ 1º Antes de co me ça do o re ce bi men to das cé du las, o pre si den te
da mesa mos tra rá ao ele i to ra do a urna, que de ve rá se achar so bre a mesa,
para que se ve ri fi que es tar a mes ma va zia. Esta urna terá duas cha ves, fi can do 
uma sob a guar da do pre si den te e a ou tra do se cre tá rio. 

§ 2º O se cre tá rio da mesa la vra rá em se gui da, nos dois li vros, a
ata de co me ço da ele i ção, a qual será as si na da em am bos os li vros por cada
ele i tor, an tes de de po si tar na urna a sua cé du la. 

§ 3º Ne nhum ele i tor será ad mi ti do a vo tar sem pré via exi bi ção
do seu tí tu lo, o qual será da ta do e ru bri ca do pelo pre si den te da mesa, e da
car te i ra de iden ti fi ca ção ru bri ca da pelo juiz que hou ver or de na do o alis ta -
men to, nos lu ga res onde hou ver este ser vi ço, não lhe po den do ser re cu sa do 
o voto, se o fi zer. 

Se a mesa ti ver jus tos mo ti vos para sus pe i tar da iden ti da de do
ele i tor, to ma rá o seu voto em se pa ra do e re te rá o tí tu lo apre sen ta do, en vi an do-o 
com a cé du la à jun ta apu ra do ra das ele i ções na ca pi tal. 

§ 4º É ve da da a as si na tu ra, por ou trem, do nome do ele i tor na ata 
a que se re fe re o § 2º, sob qual quer pre tex to, de ven do ser con si de ra do au sen te
o ele i tor que não pu der as si nar.
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§ 5º O voto do ele i tor será es cri to em cé du la co lo ca da em in vó lu cro
fe cha do e sem dis tin ti vo al gum, po den do ser im pren sa e de ven do fa zer a
in di ca ção da ele i ção de que se tra tar. 

§ 6º O fis cal que for ele i tor de ou tro mu ni cí pio, dis tri to de paz ou 
se ção ele i to ral, vo ta rá onde es ti ver exer cen do as jun ções de fis cal, exi bin do,
po rém, o seu tí tu lo de ele i tor, o qual será ru bri ca do pelo pre si den te da
mesa, com de cla ra ção abre vi a da da data. 

§ 7º Fin da a vo ta ção, o se cre tá rio, pros se guin do na es cri tu ra da
ata, nes ta de cla ra rá o nú me ro de ele i to res que vo ta ram e dos que de i xa ram
de com pa re cer, pro ce den do-se em se gui da à apu ra ção das cé du las. 

§ 8º Aber ta a urna em pre sen ça do ele i to ra do, e dela re ti ra das as
cé du las, se rão as mes mas re u ni das em ma ços de 50, de po is de se pa ra das as
que se re fe rem à ele i ção de De pu ta dos e as que se re fe rem à ele i ção de Se na dor, 
sen do con fe ri do em se gui da o nú me ro to tal das mes mas com o nú me ro de
ele i to res que com pa re ce ram. 

§ 9º Ter mi na da esta ve ri fi ca ção e dis tri bu í do o tra ba lho en tre os
me sá ri os, terá co me ço a apu ra ção das cé du las, len do o pre si den te em voz
alta os no mes dos can di da tos vo ta dos para De pu ta dos, de po is do que sub -
me te rá a cé du la ao exa me dos fis ca is e de ma is me sá ri os. 

A apu ra ção dos vo tos para se na dor, será fe i ta de po is de fin da a
apu ra ção das cé du las para de pu ta dos.

§ 10. A cé du la que não ti ver ró tu lo será apu ra da, ex ce to no caso
de, na mes ma oca sião, se pro ce der à ele i ção para mais de um car go e de
cada ele i tor vo tar com mais de uma cé du la. 

§ 11. Se rão apu ra das em se pa ra dos as cé du las que con ti ve rem
al te ra ções por fal ta, au men to ou su pres são de so bre no mes ou ape li do do
ci da dão vo ta do, de modo que não se pos sa ve ri fi car que se re fe re cla ra men te a 
in di ví duo de ter mi na do. Tais cé du las se rão ru bri ca das pela mesa e re me ti das à 
jun ta apu ra do ra da ca pi tal.

§ 12. Não se rão apu ra das as cé du las: 
a) quan do con ti ve rem nome ris ca do e subs ti tu í do ou não por ou tro; 
b) quan do, pro ce den do-se a mais de uma ele i ção con jun ta men te, 

con ti ve rem de cla ra ção con trá ria à do ró tu lo ou não hou ver in di ca ção no
in vó lu cro; 

c) quan do, se en con trar mais de uma den tro de uma mes mo
in vó lu cro, quer es te jam es cri tas em pa pel se pa ra do, quer no mes mo in vó lu cro.

§ 13. Ter mi na da a apu ra ção, o se cre tá rio con ti nu a rá a la vrar a
ata, con sig nan do-se nela o nú me ro de cé du las apu ra das, o nú me ro de vo tos 
ob ti dos pelo can di da to, o nú me ro de cé du las não apu ra das, com a de sig na ção
dos mo ti vos, tudo, en fim, quan to ocor rer no pro ces so de apu ra ção e du ran te a
ele i ção. Esta ata será as si na da pe los me sá ri os e fis ca is, de cla ran do-se, em se -
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gui da às as si na tu ras, se al gum fis cal se re cu sou a isto, sen do esta de cla ra ção
tam bém as si na da pela mesa, re co nhe ci das as fir mas dos me sá ri os, fis ca is e
ele i to res que com pa re ce rem, pelo se cre tá rio da mesa. O re sul ta do da apu ra ção 
será ime di a ta men te pu bli ca do em edi tal afi xa do no edi fí cio em que se ti ver
re a li za do a ele i ção e pela im pren sa, se hou ver, en tre gan do-se aos fis ca is,
me di an te re ci bo, um bo le tim com o re fe ri do re sul ta do, as si na do pela mesa,
re co nhe ci das as fir mas dos me sá ri os pelo se cre tá rio.

Con clu í dos os tra ba lhos, se rão os dois re me ti dos ao pre si den te
da jun ta apu ra do ra na ca pi tal do es ta do e no Dis tri to Fe de ral, acom pa nha dos
de um ofí cio da mesa, sob re gis tro, no dia ime di a to ao da ter mi na ção dos
tra ba lhos, de ven do o pre si den te da jun ta apu ra do ra, con clu í da a apu ra ção,
re me ter um dos li vros à se cre ta ria do Se na do e ou tra à Câ ma ra dos De pu ta dos,
acom pa nha dos de ofí cio sob re gis tro.

As me sas ele i to ra is, logo de po is de ter mi na da a ele i ção, da rão
seu re sul ta do em bo le tins aos agen tes do Cor re io e aos te le gra fis tas do Te lé -
gra fo Na ci o nal e das es tra das de fer ro, de ven do os agen tes do Cor re io re me -
tê-los em ofí cio re gis tra do ao pre si den te do es ta do e aos pre si den tes da
Câ ma ra e do Se na do e os te le gra fis tas em te le gra ma às mes mas au to ri da des.

§ 14. A ata da ele i ção, bem como a da ins ta la ção da mesa ele i to ra, 
será trans cri ta no li vro de no tas ou no do re gis tro ci vil pelo ta be lião, ofi ci al
do re gis tro ou ser ven tuá rio de jus ti ça que ser vir de se cre tá rio da mesa,
de sig nan do pre vi a men te o juiz de di re i to o li vro do re gis tro ci vil no qual
será fe i ta a trans cri ção. Se o se cre tá rio for es cri vão ju di ci al, a trans cri ção
será fe i ta no pro to co lo de au diên cia; se for ser ven tuá rio de jus ti ça, não obri -
ga do por lei a ter li vro de re gis tro, a trans cri ção será fe i ta em li vro es pe ci al,
aber to, nu me ra do, ru bri ca do e en cer ra do pelo juiz de di re i to.

A trans cri ção será as si na da pe los me sá ri os e tam bém pe los fis ca is
que o qui se rem.

Art. 18. No caso de não ha ver ele i ção em qual quer se ção ele i to ral 
da sede dos mu ni cí pi os que com põem a co mar ca, ou Dis tri to Fe de ral, por
fal ta de com pa re ci men to de dois me sá ri os, por não te rem sido in di ca dos,
ou por ou tro qual quer mo ti vo, po de rão os ele i to res da re fe ri da se ção vo tar
pe ran te a mesa da se ção mais pró xi ma na men ci o na da sede, sen do ad mi ti dos
a vo tar de po is que úl ti mo ele i tor da se ção hou ver vo ta do, fa zen do-se de
tudo men ção na ata. Os vo tos des tes ele i to res se rão re ce bi dos e apu ra dos
pela mesa em se pa ra do.

Se a se ção ele i to ral que não fun ci o nou for si tu a da fora da sede
dos mu ni cí pi os, po de rão os ele i to res da re fe ri da se ção vo tar na se ção mais
pró xi ma, ou re que rer, no pra zo de 48 ho ras, ao juiz de di re i to ou ao juiz
mu ni ci pal, se a se ção per ten cer a ter mo que te nha juiz to ga do, que se jam
to ma dos os seus vo tos em car tó rio pelo ta be lião que for de sig na do.

Esta pe ti ção só po de rá se in de fe ri da se os tí tu los dos ele i to res
es ti ve rem ru bri ca dos pela mesa pe ran te a qual ti ve rem eles vo ta do, se gun do o 
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dis pos to no art. 17, § 3º.De fe ri da a pe ti ção, será la vra do o ter mo no li vro de
no tas, in di can do os ele i to res os seus can di da tos.

Este ter mo será as si na do por to dos os ele i to res e pelo juiz de
di re i to, o juiz mu ni ci pal, em úl ti mo lu gar.

Pa rá gra fo úni co. Pelo ta be lião que la vra o ter mo se rão no mes mo 
dia ex tra í das três có pi as do mes mo, as qua is, as si na das igual men te pe los
ele i to res e pelo juiz de di re i to ou juiz mu ni ci pal, se rão en vi a das, no pra zo
de 24 ho ras, pelo juiz de di re i to, ou juiz mu ni ci pal, sob re gis tro, uma ao
pre si den te da jun ta apu ra do ra, uma ao Se na do, ou tra à Câ ma ra.

Qu an do a ele i ção for para pre en chi men to de vaga, bas ta rá que
seja re me ti da uma có pia do ter mo ao Se na do ou à Câ ma ra, con for me se tra ta
de ele i ção de se na dor ou de pu ta do, ou tro à Câ ma ra.

Art. 19. É ga ran ti do ao ele i tor, ao fis cal e ao can di da to o di re i to
de ofe re cer pro tes to es cri to quan to ao pro ces so ele i to ral, de ven do tal pro -
tes to ser men ci o na do na ata e, jun ta men te com o con tra pro tes to, que à mesa 
qual quer fis cal ou ele i tor da se ção, por ven tu ra, opu nha, ser en vi a do em ori -
gi nal, de po is de ru bri ca do pe los me sá ri os, ao po der ve ri fi ca dor, por in ter -
mé dio da jun ta apu ra do ra, jun ta men te com o li vro de atas. Se o pro tes to for 
re fe ren te, tan to à ele i ção de se na dor como à de de pu ta dos, de ve rá ser apre -
sen ta do em du pli ca ta, acom pa nhan do cada um dos exem pla res o li vro de
atas des ti na do ao Se na do e à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Art. 20. O juiz de di re i to, 40 dias an tes da ele i ção, di vi di rá a co -
mar ca em tan tas se ções quan tas fo rem as me sas ele i to ras dis tri bu in do os
ele i to res com a pos sí vel igual da de, pe las di ver sas se ções, ca ben do-lhes o di -
re i to de re cla mar, se ou tra for a sua re si dên cia; e man da rá pu bli car a dis tri -
bu i ção por edi tal no pra zo de 24 ho ras e ex tra ir por có pia a lis ta de ele i to res 
de cada se ção, em or dem al fa bé ti ca re me ten do-a ao pre si den te da res pec ti -
va mesa ele i to ral, 20 dias pelo me nos an tes da ele i ção, de po is de a ter nu -
me ra do, ru bri ca do, da ta do e as si na do, a fim de por ela ser fe i ta a cha ma da
dos ele i to res.

Esta cha ma da será fe i ta por um dos me sá ri os de sig na do pelo
pre si den te, vo tan do os ele i to res pela or dem de cha ma da e fa zen do-o de po is 
des ta ter mi na da, po rém an tes do pros se gui men to da re da ção da ata, os que
ti ve rem che ga do de po is de cha ma do o seu nome.

Na fal ta da lis ta de cha ma da, os ele i to res se rão ad mi ti dos a vo tar,
me di an te a exi bi ção do tí tu lo, que fi ca rá re ti do e só será en tre gue de po is de
la vra da a ata.

Art. 21. Ao pre si den te da mesa cum pre, de acor do com os me sá ri os,
re sol ver as ques tões que se sus ci ta rem, re gu lar a po lí cia no re cin to, pren der
os que co me te rem cri me, fa zer la vrar o res pec ti vo auto, re me ten do ime di a -
ta men te, com o mes mo auto, o de lin qüen te à au to ri da de com pe ten te.
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Art. 22. É pro i bi da a pre sen ça de for ça pú bli ca den tro do edifí cio
ou nas suas ime di a ções, du ran te o pro ces so da ele i ção.

Art. 23. Não há in com pa ti bi li da de para os mem bros da mesa que 
pre si de as ele i ções, nem para os mem bros da jun ta apu ra do ra da ca pi tal.

Da Apu ra ção Ge ral das Ele i ções

Art. 24. A apu ra ção ge ral da ele i ção de de pu ta dos, se na do res,
pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca será fe i ta na ca pi tal do es ta do e
no Dis tri to Fe de ral.

Art. 25. A jun ta apu ra do ra com por-se-á do juiz fe de ral, como pre si -
den te, do seu subs ti tu to e do re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri -
bu nal Su pe ri or de Jus ti ça. No Dis tri to Fe de ral ser vi rá o juiz fe de ral da 2ª vara.

Pa rá gra fo úni co. Ser vi rá de se cre tá rio da jun ta o es cri vão do juiz
fe de ral, e, no caso de ha ver mais de um, o que pelo juiz for de sig na do, sen do
subs ti tu í do o juiz fe de ral na pre si dên cia, no caso de fal ta, pelo seu subs ti tu to.

Art. 26. Na fal ta de dois mem bros da jun ta, ou dos que, como
subs ti tu tos, es ti ve rem no exer cí cio de suas fun ções, não se pro ce de rá à apu -
ra ção da ele i ção.

Art. 27. A jun ta de ve rá re u nir-se para a apu ra ção da ele i ção or di -
ná ria de de pu ta dos e se na do res trin ta dias após a re a li za ção des ta, às 11 ho -
ras, no edi fí cio da Câ ma ra Mu ni ci pal, de ven do tra ba lhar em dias su ces si vos
até a ter mi na ção dos tra ba lhos, não po den do, po rém, ex ce der de oito dias,
sal vo o caso pre vis to no art. 30, §1º. Se no dia da re u nião não com pa re ce rem 
pelo me nos dois mem bros efe ti vos da jun ta, ou os que, como subs ti tu tos,
es ti ve rem em ple no exer cí cio de suas fun ções, fi ca rão os tra ba lhos adi a dos
para o dia se guin te; e se ain da nes se dia, até às 12 ho ras pelo mes mo mo ti vo 
não se pu der ins ta lar a jun ta, não se pro ce de rá à apu ra ção da ele i ção. Nes te
caso o pre si den te pro vi den ci a rá, nos ter mos do §13 do art.17, so bre a re mes sa
dos li vros da ele i ção aos seus res pec ti vos des ti nos.

Art. 28. O pre si den te con vo ca rá, com an te ce dên cia de cin co dias, os 
mem bros da jun ta, anun ci an do na mes ma oca sião por edi tal, re pro du zi do pela 
im pren sa, o dia, lu gar e hora em que co me ça rão os tra ba lhos de apu ra ção da
ele i ção. 

Pa rá gra fo úni co. Inde pen den te de con vo ca ção, os mem bros da
jun ta de ve rão com pa re cer no dia, lu gar e hora de sig na dos nes ta lei, para o
co me ço dos tra ba lhos, sen do re le va dos da pena so men te os que pro va rem
de vi da men te o mo ti vo de for ça ma i or que im pe diu o seu com pa re ci men to.

Art. 29. As se ções da jun ta se rão pú bli cas, sen do per mi ti do aos can -
di da tos, ou seus pro cu ra do res, ter as sen to na mesa para fis ca li zar a apu ra ção.

Art. 30. A apu ra ção só po de rá ser fe i ta pe los li vros res pec ti vos,
re me ti dos pe las me sas ele i to ra is de cada mu ni cí pio do es ta do ou pe las do
Dis tri to Fe de ral.
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§ 1º No caso de ha ve rem sido re me ti dos ao pre si den te da jun ta
apu ra do ra mais de dois li vros re fe ren tes a mes ma se ção, a jun ta sus pen de rá 
a apu ra ção des ta ele i ção, de ven do o pre si den te ime di a ta men te no me ar dois 
ta be liães, que pro ce de rão ao exa me da fir ma do juiz fe de ral, lan ça da nos
ter mos de aber tu ra e en cer ra men to dos li vros, e ao exa me com pa ra ti vo das
fir mas dos me sá ri os cons tan tes do ofí cio a que se re fe re o art.15.

§ 2º O la u do dos pe ri tos de ve rá ser dado no pra zo de 24 ho ras,
de ven do a jun ta apu rar a ele i ção que por eles for con si de ra da ver da de i ra,
em vis ta da au ten ti ci da de das fir mas.

No caso de di ver gên cia dos pe ri tos, não será apu ra da a ele i ção.
§ 3º Não será apu ra da a ele i ção lan ça da em li vro que não te nha

sido aber to, en cer ra do, nu me ra do e ru bri ca do pelo juiz fe de ral, ru bri ca do
pelo juiz de di re i to, ou do qual cons tem atas que não te nham sido as si na das 
pe los ele i to res que vo ta ram e pe los me sá ri os.

Em ne nhum ou tro caso, e sob qual quer pre tex to, de i xa rá a jun ta
de apu rar a ele i ção.

Na fal ta de li vros re fe ren tes à ele i ção de qual quer se ção e se hou ver 
o juiz de di re i to da co mar ca ou o juiz mu ni ci pal ou pre pa ra dor en vi a do ao
pre si den te da jun ta apu ra do ra a có pia da ele i ção re a li za da em car tó rio, por
ela será fe i ta a apu ra ção.

Se ti ve rem sido re me ti dos à jun ta os li vros re fe ren tes à ele i ção de 
uma se ção e tam bém a có pia da mes ma ele i ção re a li za da em car tó rio, a jun ta
de ter mi na rá que se pro ce da ao exa me com pa ra ti vo das fir mas do juiz de
di re i to, ou de quem pre si diu a res pec ti va mesa, dos me sá ri os e dos ele i to res,
nos ter mos do § 1º des te ar ti go. Se am bas as ele i ções fo rem con si de ra das
ver da de i ras por te rem ne las vo ta do ele i to res di fe ren tes, será apu ra da a ele i ção
fe i ta pe ran te a mesa da res pec ti va se ção.

Art. 31. Insta la da a jun ta no dia de sig na do no art. 27, dará ela
co me ço aos tra ba lhos, de po is de la vra da a ata de ins ta la ção no li vro aba i xo
in di ca do, pela apu ra ção do 1º dis tri to ele i to ral, ob ser van do-se a or dem
nu mé ri ca em re la ção aos de ma is.

Pa rá gra fo úni co. Ter mi na dos os tra ba lhos da jun ta no fim de
cada dia às 16 ho ras, será la vra da pelo se cre tá rio da mesa, em li vro aber to,
nu me ra do, en cer ra do e ru bri ca do pelo pre si den te da jun ta, uma ata, que
por to dos os me sá ri os será as si na da e da qual cons ta rão as ele i ções apu ra das,
as que não o fo ram, com in di ca ção dos mo ti vos, e o nú me ro de vo tos ob ti dos
por cada can di da to.

O re sul ta do dos tra ba lhos de cada dia será pu bli ca do no dia ime -
di a to em edi tal, pela im pren sa e afi xa do no lu gar da apu ra ção, do qual
cons ta rão to das as in di ca ções aci ma men ci o na dos.
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Aos can di da tos ou seus pro cu ra do res se rão da dos bo le tins as si -
na dos pela mesa, re co nhe ci das as fir mas pelo es cri vão que ser vir de se cre tá rio, 
após a ter mi na ção da apu ra ção em cada dia.

Art. 32. Con clu í da a apu ra ção das ele i ções, la vrar-se-á ata ge ral
da apu ra ção, con ten do a vo ta ção to tal, men ci o na das as ele i ções apu ra das,
as que não o fo ram, as re pre sen ta ções, re cla ma ções ou pro tes tos apre sen ta dos.

Em se gui da se rão pu bli ca dos por edi tal os no mes dos ci da dãos
vo ta dos, na or dem nu mé ri ca dos vo tos re ce bi dos.

§ 1º Da ata ge ral ex tra ir-se-ão as có pi as ne ces sá ri as, as qua is, de po is 
de as si na das pela jun ta, re co nhe ci das as fir mas pelo es cri vão que ser vir de
se cre tá rio, se rão re me ti das: uma a cada uma das se cre ta ri as da Câ ma ra e do 
Se na do e uma a cada um dos ele i tos para lhe ser vir de di plo ma.

Qu an do im pres sas se rão as có pi as con cer ta das e as si na das pe los
mem bros da jun ta, re co nhe ci das as fir mas pelo se cre tá rio. As có pi as da ata
ge ral des ti na das ao Se na do e à Câ ma ra dos De pu ta dos se rão re me ti das,
pelo Cor re io, sob re gis tro, acom pa nha das dos pro tes tos, con tra pro tes tos e
re cla ma ções, por ven tu ra apre sen ta dos às jun tas apu ra do ras e às me sas ele i -
to ra is e pela mes ma for ma de ter mi na da no art. 19.

§ 2º. Encer ra do o pro ces so ele i to ral com a ve ri fi ca ção de po de res, 
se rão de vol vi dos ao juiz sec ci o nal, a fim de os re me ter ao juiz de di re i to;
quan do se ti ver de pro ce der à ele i ção para o pre en chi men to de vaga na
re pre sen ta ção, os li vros das di fe ren tes se ções.

Esta de vo lu ção será fe i ta den tro de trin ta dias con ta dos da de li -
be ra ção so bre o pa re cer da co mis são; cum prin do fazê-la ao 1º se cre tá rio do
Se na do e da Câ ma ra.

Art. 33. No caso de pre en chi men to de vaga de de pu ta do ou
se na dor; a jun ta se re u ni rá trin ta dias de po is da que le em que se hou ver re a -
li za do a ele i ção.

Da Ele gi bi li da de

Art. 34. São con di ções de ele gi bi li da de:

I – Para o Con gres so Na ci o nal:

1º Estar na pos se dos di re i tos de ci da dão bra si le i ro e ser alis tá vel
como ele i tor;

2º para a Câ ma ra dos De pu ta dos ter mais de qua tro anos de ci da dão 
bra si le i ro e para o Se na do mais de seis anos e ser ma i or de 35 anos de ida de;

II – Para pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca:

1º ser bra si le i ro nato;
2º es tar no exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos;
3º ser ma i or de 35 anos.
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Da Ine le gi bi li da de

Art. 35. A ine le gi bi li da de de ter mi na a nu li da de dos vo tos que
re ca í rem so bre os ci da dãos que nela in ci dam, para o efe i to de con si de rar-se
ele i to o ime di a to em vo tos, sal vo o dis pos to no ar ti go se guin te.

Art. 36. O ime di a to em vo tos ao ine le gí vel só po de rá ser re co -
nhe ci do se ob ti ver mais da me ta de dos vo tos da dos ao ine le gí vel; no caso
con trá rio, pro ce der-se-á a nova ele i ção, para a qual con si de rar-se-á pror ro -
ga da a ine le gi bi li da de.

Pa rá gra fo úni co. No cál cu lo da que le quo ci en te ele i to ral só se rão
com pu ta dos os vo tos jul ga dos vá li dos.

Art. 37. São ine le gí ve is para o Con gres so Na ci o nal:

I – Em todo o ter ri tó rio da Re pú bli ca:

a) pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca, os go ver na do res ou 
pre si den tes e os vice-go ver na do res ou vice-pre si den te dos Esta dos;

b) os mi nis tros de es ta do, os di re to res das res pec ti vas se cre ta ri as
e os do Te sou ro Na ci o nal;

c) os mi nis tros, di re to res e re pre sen tan tes do mi nis té rio pú bli co
no Tri bu nal de Con tas;

d) os che fes e sub che fes do es ta do-ma i or do exér ci to e da ar ma da;
e) os ma gis tra dos fe de ra is e os mem bros do mi nis té rio pú bli co

fe de ral;
f) os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos fe de ra is de mis sí ve is in de pen -

den te men te de sen ten ça ju di ci al; os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos fe de ra is
de mis sí ve is in de pen den te men te de se te na ju di ci al;

g) os pre si den tes e di re to res de ban co, com pa nhia so ci e da de ou
em pre sa que goze dos se guin tes fa vo res do Go ver no Fe de ral.

1º) ga ran tia de ju ros por sub ven ção;
2º) pri vi lé gio para a emis são de no tas ao por ta dor, com las tro em 

ouro ou não;
3º) isen ção ou re du ção do im pos to ou ta xas fe de ra is con ce di das

em lei ou con tra to;
4º) con tra tos de ta ri fas ou con ces são de ter re nos;
5º) pri vi lé gio de zona ou na ve ga ção;

II – Nos res pec ti vos es ta dos, equi pa ra dos a es tes o Dis tri to Fe de ral.

a) pa ren tes con san güí ne os ou afins, nos pri me i ros e se gun do
gra us, dos go ver na do res ou pre si den te dos es ta dos, ain da que eles es te jam
fora do exer cí cio do car go por oca sião da ele i ção; e até seis me ses an tes
dela, sal vo se hou ve rem exer ci do o man da to le gis la ti vo na le gis la tu ra an te -
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ri or a ele i ção dos re fe ri dos go ver na do res, ou o es ti ve rem exer cen do ao tem po
dela;

b) os pa ren tes con san güí ne os ou afins, nos mes mos gra us, dos
vice-go ver na do res ou vice-pre si den tes dos es ta dos que te nham exer ci do o
go ver no nos seis me ses an te ri o res a ele i ção, sal vo a ex ce ção men ci o na da na
le tra an te ri or;

c) os ma gis tra dos es ta du a is e os mem bros do mi nis té rio pú bli co
dos es ta dos;

d) os che fes de ins pe ção per ma nen te mi li tar;
e) os fun ci o ná ri os in ve rti dos de qual quer co man do de for ças de

ter ra ou de mar, po lí cia ou mi lí cia, não com pre en di dos os ofi ci a is da Gu ar da
Na ci o nal;

f) os fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos es ta du a is de mis sí ve is in de -
pen den te men te de se nte nça ju di ci al;

III – Em qual quer es ta do e no Dis tri to Fe de ral, os pa ren tes
con san güí ne os ou afins do pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca, nos
pri me i ro e se gun do gra us, ain da que fora das res pec ti vas fun ções, sal vo a
ex ce ção cons tan te de nº II, le tra a;

IV – Nas res pec ti vas cir cuns cri ções, as au to ri da des po li ci a is.

Art. 38. São ine le gí ve is para os car gos de pre si den te e vice-pre si -
den te da Re pú bli ca:

a) pre si den te para o pe río do pre si den ci al se guin te;
b) o vice-pre si den te que exer cer a pre si dên cia no úl ti mo ano do

pe río do pre si den ci al, para o pe río do se guin te, e o que a es ti ver exer cen do
por oca sião da ele i ção, en ten den do-se por úl ti mo ano do pe río do pre si den ci al
aque le em que vaga se der, con tan do-se até 90 dias de po is da mes ma vaga;

c) os mi nis tros de es ta do ou os que o ti ve rem sido até 180 dias
an tes da ele i ção;

d) os pa ren tes con san güí ne os ou afins, nos pri me i ro e se gun do
gra us, do pre si den te e vice-pre si den te que se achar em exer cí cio no mo men to
da ele i ção, ou que o te nha de i xa do até seis me ses an tes.

Art. 39. Sal vo os caos já pre vis tos nos ar ti gos an te ri o res, as ca u sas
de ine le gi bi li da de per ma ne cem quan do o exer cí cio do car go ou fun ção
pú bli ca pre ce der à ele i ção de seis me ses, na hi pó te se da pri me i ra par te da
alí nea (pre si den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca e de três me ses nas hi pó -
te ses da se gun do par te da alí nea a e das alí ne as b, c, d, e, f, e g do nº I; a, b, c,
d, e f do nº II; e nas dos nº III e IV do art. 37.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se ces sa do o exer cí cio do car go ou
fun ção pú bli ca pela ter mi na ção do man da to ele ti vo, exo ne ra ção, apo sen ta -
do ria, ina ti vi da de ju bi la ção ou dis po ni bi li da de.
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Das Nu li da des

Art. 40. Só po dem ser anu la das as ele i ções nos ca sos ex pres sa -
men te pre vis tos no ar ti go se guin te.

São nu las as ele i ções:
1º) quan do re a li za das pe ran te me sas cons ti tu í das por modo

di ver so do pres cri to em lei;
2º) quan do re a li za das em dia e lu gar di ver sos dos le gal men te

de sig na dos;
3º) quan do os li vros em que fo rem la vra das as atas não es ti ve -

rem ru bri ca dos pe los juiz fe de ral e pelo juiz de di re i to e não con ti ve rem ter -
mos de aber tu ra e en cer ra men to as si na dos pelo pri me i ro;

4º) quan do se fi zer por alis ta men to clan des ti no ou fra u du len to;
5º) quan do as atas não es ti ve rem de vi da men te as si na das pe los

ele i to res e pe los me sá ri os;
6º) quan do hou ver pro va evi den te as si na dos pe los ele i to res e pe los

me sá ri os;

7º) quan do hou ver pro va de fra u de que al te re o re sul ta do da ele i ção.

Art. 42. A Câ ma ra ou o Se na do man da rá pro ce der a nova ele i -
ção, sem pre, que, no re co nhe ci men to de po de res de seus mem bros, anu lar
por qual quer fun da men to mais da me ta de dos po de res de seus mem bros,
anu lar por qual quer fun da men to mais da me ta de dos vo tos do can di da to 
di plo ma do, de du zi dos do cál cu lo os vo tos de du pli ca tas de atas, des pre za -
das por im pos si bi li da de de se ve ri fi car qual de las é a ver da de i ra.

Da mes ma for ma se pro ce de rá com re la ção ao can di da to mais
vo ta do que de i xou de ser di plo ma do por não ter ha vi do apu ra ção da ele i ção
na ca pi tal do es ta do ou Dis tri to Fe de ral; e, para ve ri fi ca ção de qual seja o
can di da to mais vo ta do, a Co mis são de Po de res pre li mi nar men te fará a
res pec ti va apu ra ção, em face dos li vros da ele i ção que ti ve rem sido en vi a dos
ao po der ve ri fi ca dor pelo pre si den te da Jun ta Apu ra do ra.

Em todo caso não se fará nova ele i ção, se o can di da to di plo ma do 
fi car com ma i o ria de vo tos so bre os de ma is can di da tos.

Das Va gas

Art. 43. O ci da dão ele i to de pu ta do ou se na dor pode, de po is de
re co nhe ci do, re nun ci ar o seu man da to.

A re nún cia uma vez ex pres sa, ver bal men te ou por es cri to, se
con si de ra rá com ple ta e de fi ni ti va, cum prin do à mesa da Câ ma ra ou do
Se na do fa zer ime di a ta men te as co mu ni ca ções le ga is para o pre en chi men to
da vaga.
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Dar-se-á por com pro va da a re nún cia quan do o go ver no do es ta do
e mi nis tro do Inte ri or dela ti ve rem co nhe ci men to por co mu ni ca ção da mesa 
da res pec ti va Câ ma ra a que te nha o re pre sen tan te en vi a do a sua re nún cia.

Aber ta a vaga pela re nún cia ou por fa le ci men to do re pre sen tan te,
será ela pre en chi da no pra zo má xi mo de três me ses, con ta dos do dia da
re nún cia ou mor te, sen do de sig na do do dia para a nova ele i ção pela mesa
da Câ ma ra em que se der a vaga, se o mi nis tro do Inte ri or, no Dis tri to Fe de ral, 
ou o go ver na dor do Esta do não o ti ver fe i to no pra zo de 30 dias da data da
re nún cia ou do fa le ci men to. No in ter va lo das ses sões le gis la ti vas será exer -
ci da pelo pre si den te da Câ ma ra e do Se na do a atri bu i ção con fe ri da às
res pec ti vas me sas.

Art. 44. O pra zo para o pre en chi men to das va gas aber tas no
Se na do e na Câ ma ra, em vir tu de de ace i ta ção por par te de qual quer dos seus
mem bros da car gos, cuja in com pa ti bi li da de com o man da to for ou es ti ver
pres cri ta em lei, con tar-se-á: no caso de ha ver data de sig na da para a pos se do
ele i to ou no me a do para tais car gos, des ta data; e, na hi pó te se con trá ria, do dia
de sua pos se ou in ves ti du ra, in de pen den te sem pre de qual quer co mu ni ca ção.

Da Incom pa ti bi li da de

Art. 45. Du ran te as ses sões, o man da to le gis la ti vo é in com pa tí vel 
com o exer cí cio de outra qual quer fun ção pú bli ca, con si de ran do-se como
re nún cia do man da to se me lhan te exer cí cio de po is de re co nhe ci do o de pu ta do
ou se na dor.

Art. 46. Não se com pre en de na dis po si ção do ar ti go an te ri or o
de sem pe nho de mis sões di plo má ti cas, co mis sões ou co man dos mi li ta res,
des de que pre ce da li cen ça da Câ ma ra a que per ten cer o re pre sen tan te da
na ção, e, in de pen den te de tal li cen ça, nos ca sos de guer ra ou na que les em
que a hon ra ou in te gri da de da na ção se achem em pe nha das.

Dos Dis tri tos Ele i to ra is

Art. 47. O ter ri tó rio da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil
fica di vi di do em dis tri tos ele i to ra is pela se guin te for ma:

I – cons ti tu i rão um só dis tri to ele i to ral os es ta dos do Ama zo nas,
Pará, Ma ra nhão, Pi a uí, Rio Gran de do Nor te, Pa ra í ba, Ala go as, Ser gi pe,
Espí ri to San to, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na, Go iás e Mato Gros so.

II – O Esta do do Ce a rá for ma rá dois dis tri tos ele i to ra is:

§ 1º O pri me i ro dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
For ta le za, Po ran ga ba, Re den ção, Pa ca tu ba, Ara co i a ba, Ma ran gua pe, Cas ca vel,
Aqui raz, Be be ri be, Me ce ja na, Sou re, S. João de Uru bu re ta ma, Pen te cos te,
Gu a ra ni, São Fran cis co, Ita pi po ca, Pa ra cu ru, Tra i ri, Aca raú, Ca mo cim,
Gran ja, San ta na, Pal ma, Mas sa pé, Me ru o ca, So bral, San ta Qu i té ria, Entre
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Rios Tam bo ril, Ipu, Ipu e i ras, Cam po Gran de, Ibi a pi na, São Be ne di to, Ti an guá,
Vi ço sa, Inde pen dên cia, Cra te ús e Ca ri da de.

§ 2º O se gun do dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Igua tu, Jar dim, Por te i ras, Bre jo dos San tos, Mi la gres, Bar ba lha, Cra to, Mis são
Ve lha, Au ro ra, La vras, Icó, Assa ré, Sa bo e i ro, San ta na do Ca ri ri, Qu i xa dá, 
S. Ma te us, Tauá, Arne i roz, Vár zea Ale gre, Pe re i ro, Ben ja min Cons tant,
Se na dor Pom peu, Pe dra Bran ca, Boa Vi a gem, Qu i xe ra mo bim, Ja gua ri be-Mi rim, 
Li mo e i ro, Cam pos Sa les, Uma ri, Mo ra da Nova, S. Ber nar do das Rus sas,
União, Ara ca ti, Ca cho e i ra Ri a cho do San gue, Ba tu ri té, Mu lun gu, Co i té,
Pa coti, Ira ce ma, Ara ri pe, Ju a ze i ro e S. Pe dro do Gra to.

III – O Esta do de Per nam bu co for ma rá três dis tri tos ele i to ra is:

§ 1º O pri me i ro dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Re ci fe, Bom Jar dim, Go i a na, Igua ra çu, Itam bé, Jo bo a tão, Li mo e i ro, Na za ré,
Olin da, Pau d’alho, São Lou ren ço e Tim ba ú ba.

§ 2º O se gun do dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Ca ru a ru, Água Pre ta, Alti nho, Ama ra ji, Bar re i tos, Be zer ros, Bo ni to, Bre jo,
Cabo, Esca da, Ga me le i ra, Gló ria, Gra va tá, Ipo ju ca, Pal ma res, Pa ne las,
Qu i pa pá, Rio For mo sos, Se ri nha ém, Ta qua ir tin ga e Vi tó ria.

§ 3º O ter ce i ro dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Pes que i ra, Águas Be las, Ala goa de Ba i xo, Bel mon te, Boa Vis ta, Bom Con se lho,
Ba í que, Ca bro bó, Ca nho ti nho, Cor ren tes, Flo res, Flo res ta, Gu a ra nha uns,
Gra ni to, Inga ze i ra, Le o pol di na, Ou ri cu ri, Pe dra, Pe dro li na, Sal gue i ro, S.
José do Egi to, S. Ben to, Ta ca ra tu, Trin fo, Vila Bela e Nova Exu.

IV – O es ta do da Ba hia for ma rá qua tro dis tri tos ele i to ra is.
Os dis tri tos se com po rão dos se guin tes mu ni cí pi os:
Pri me i ro dis tri to: Ca pi tal (S. Sal va dor), Ala go i nhas, Abran tes,

Ita pa ri ca, Mata De S. João, Po ju ca e San ta na do Catu.
Se gun do dis tri to: Ca cho e i ra, Ara tu í pe, Mar go sa, Are ia, Alco ba ça,

Afon so Pena (Con ce i ção do Alme i da). Bar ra do Rio de Con tas, Bel mont,
Bar ce los, Cruz das Almas, Cas tro Alves (Cur ra li nho), Ca na vi e i ras, Ca ra ve las, 
Ca i ru, Ca mu ru, Ilhéus, Igra pi ú na, Ita bu na, Ja gua ri be, Je qui ri ça, Je quié,
Ma ra go i ji pe, Ma raú, Mon te Cru ze i ro, Na za ré, Nova Bo i pe ba, Por to Se gu ro,
Pra do, S. Fé lix, San to Ama ro, S. Gon ça lo dos Cam pos, S. Fe li pe, San to Antô nio 
de Je sus, S. Mi guel, San to Ama ro, S. Gon ça lo dos Cam pos, S. Fe li pe, San to
Antô nio de Je sus, S. Miguel, S. José de Por to Ale gre, San ta rém, San ta Cruz,
Ta pe roá, Tran co so, Una, Vila de S. Fran cis co Va len ça, Vila Ver de, Vi ço sa e
Vila de Nova Laje.

Ter ce i ro dis tri to: Bom fim (Vila Nova), Aba dia (Cepa For te),
Ampa ro, Ara ci (Raso), Bar ra cão,Ba i xa Gran de, Cí ce ro Dan tas (Bom Con -
selho) Con ce i ção Do Co i té, Co ra ção De Ma ria, Cum be, Cam po For mo so,
Cu ra çá (Ca pim Gros so), Ca mi são, Con de, Ca pi va ri, Entre Rios, Fe i ra De
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San ta na, Je re mo a bo, Inham bu pe, Ira rá (Pu ri fi ca ção), Ita pi cu ru, Ita pe ra ba,
Ja co bi na, Mon te Ale gre, Mon te San to, Mun do Novo, Mor ro do Cha pe có,
Oro bó, Pom bo al, Pa tro cí nio do Ca i té, Ri a chão do Ja cu í pe, San to Antô nio
dos Qu e i ma dos, Sa ú de, Ser ri nha, San to Antô nio da Gló ria, San to Sé, Sou re,
Tu ca no, Vila Rica e Wag ner.

Qu ar to Dis tri to: Bar ra do Rio Gran de, Anda raí, Angi cal, Bom Je sus
do Rio de Con tas, Bom Je sus dos Me i ras, Bom Je sus da Lapa, Bro tas de
Ma ca ú bas, Bar re i ras, Boa Nova (Po ções), Con quis ta (Vi tó ria), Ca i ti té,
Con de ú ba, Xi que xi que, Ca ri nha nha, Cor ren ti nha Cam pos Lar gos, Gu a ra ni, 
Ga me le i ra do Açu ruá, Ita çu, Ja ca ra ci, Jus si a pe, Len çóis, Mon te Alto, Ma ra cás,
Mi nas do Rio de Con tas, Ma ca ú bas, Oli ve i ra dos Bre ji nhos, Pi lão Arca do,
Pa ra mi rim (Água Qu en te), Re man so, Rio Bran co (Uru bu, Ri a cho da Casa
Nova, Ri a cho de San ta na, Re mé di os, S. João do Pa ra gua çu, San ta Ma ria da
Vi tó ria, San ta na dos Bre jos, San ta Rita do Rio Pre to, Dr. Se a bra (Cam pes -
tre), Umbu ra nas e Vila Bela das Pal me i ras.

V – O es ta do do Rio de Ja ne i ro for ma rá três dis tri tos ele i to ra is:

§ 1º O pri me i ro dis tri to se com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Ni te rói, S. Gon ça lo, Ma ri cá, Ita bo raí, Sa qu re ma, Rio Bo ni to, Ara ru a ma, S.
Pe dro da Alde ia, Cabo Frio, Bar ra de S. João, Ca pi va ri, San ta na de Ja pu í ba,
Majé, Igua çu, Pe tró po lis, Te re só po lis, Nova Fri bur go e Bom Jar dim.

§ 2º O se gun do dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Cam pos, S. João da Bar ra, Maj pe, Sr. Fran cis co de Pa u la, San ta Ma ria Ma da -
le na, S. Se bas tião do Alto, Can ta ga lo, Ita o ca ra, S. Fi dé lis, San to Antô nio de
Pá dua, Mon te Ver de e Ita pe ru na.

§ 3º O ter ce i ro dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Bar ra do Pi raí, Bar ra Man sa, Re sen de, Pi raí, Rio Cla ro, Angra dos Reis,
Pa ra ti, Man ga ra ti ba, Ita guaí, S. João Mar cos, Vas sou ras, Va len ça, San ta Te re sa, 
Pa ra í ba do Sul, Sa pu ca ia, Su mi dou ro, Duas Bar ras e Car mo.

VI – O es ta do de Mi nas Ge ra is for ma rá sete dis tri tos ele i to ra is.

§ 1º O pri me i ro dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Belo Ho ri zon te, San ta Qu i té ria, Bom fim, Pará, Pi tan gui, Sa ba rá, Vila Nova
de Lima, Ca e té, San ta Bár ba ra, Ita bi ra, Fer ros, S. Mi guel de Gu a nhães, Ser ro,
Con ce i ção, Cur ve lo, San ta Bár ba ra, Ita bi ra, Fer ros, S. Mi guel de Gu a nhães,
Ser ro, Con ce i ção, Cur ve lo, Sete La go as, San ta Lu zia do Rio das Ve lhas, Ita ú na, 
Di a man ti na, Antô nio Dias Aba i xo, Con ta gem, Vila Pe qui, Vila Rio Pi ra ci ba ca,
Vila Pa ra o pe ba e Pi ra po ra.

§ 2º O se gun do dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Le o pol di na, Juiz de Fora, Rio Pre to, Lima Du ar te, Rio Novo, Mar de Espa nha,
Gu a ra rá, S. João Ne po mu ce no, Ubá, Rio Bran co, Ca ta gua ses, S. José de
Além Pa ra í ba, São Pa u lo de Mu ri aé, S. Ma no el, Ca ran go la, Vi ço sa e Pal ma.

§ 3º O ter ce i ro dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Bar ba ce na, Pal mi ra, Pom ba, Pi ran ga, Pon te Nova, Abre Cam po, S. Do min gos
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do Pra ta, Alvi nó po lis, Ma ri a na, Ouro Pre to, Qu e luz, Entre Rios, Oli ve i ra,
Alto Rio Doce, Pra dos, Ti ra den tes, Mu nha çu, Ca ra tin ga, Vila Mer cês, Vila
Gu a ra ni, Rio Cas ca, Pas sa Tem po, Cláu dio, Rio Espe ra, La goa Dou ra da, Re -
zen de Cos ta, Rio José Pe dro, S. Ma nu el do Mu tum e Ai mo rés.

§ 4º O quar to dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
La vras, São João del Rei, Bom Su ces so, Ita pe ce ri ca, For mi ga, Bam buí, Piüí,
Cam po Belo, Do res da Boa Espe ran ça, Três Pon tas, Alfe nas, Car mo do Rio
Cla ro, Var gi nha, Três Co ra ções do Rio Ver de, Águas Vir tu o sas, Cam pos Ge ra is, 
Au i ro ca, Tur vo, Sil ves tre Fer raz, Ba e pen di, Ca xam bu, Vila Ne po mu ce no,
Per dões, Di vi nó po lis, Elói Men des, Cam bu qui ra, Con ce i ção do Rio Ver de e
Vila Go mes.

§ 5º O quin to dis tri to com pre en de rá os se guin tes mu ni cí pi os:
Pou so Ale gre, Pas sa Qu a tro, Pou so Alto, Cris ti na, Pe dra Bran ca, Ita ju bá,
San ta Rita de Sa pu caí, San to Antô nio de Ma cha do, Ouro Fino, Ja cu tin ga,
Pa ra i só po lis, Cam buí, Ja gua ri, Cal das, Po ços de Cal das, Ca ra col, Cabo Ver de,
San ta Rita da Extre ma, Vir gí nia, Ma ria da Fé, Vila Brás, Pa ra gua çu, Cam pes -
tre, S. José, dos Bo te lhos, Sil vi a nó po lis, Cam pa nha e S. Gon ça lo do Sa pu caí.

§ 6º O sex to dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes: Ube -
ra ba, Mon te San to, Mu zam bi nho, Gu a ra né sia, Ja cuí, S. Se bas tião do Pa ra í so, 
Pas sos, San ta Rita de Cás sia, Vila Nova de Re sen de, Sa cra men to, Ara xá,
Ube ra bi nha, Fru tal, Pra ta, Mon te Ale gre, Ara gua ri, Estre la do Sul, Mon te
Car me lo, Pa tro cí nio, Car mo do Pa ra na í ba, Do res do Inda iá, Aba e té, Pa tos,
Pa ra ca tu, San to Antô nio do Mon te, Arce bur go, Gu a xu pé, Con quis ta, Itu i u ta ba,
S. Go tar do, Vila João Pi nhe i ro, Aba dia de Bom Su ces so e Bom Des pa cho.

§ 7º O sé ti mo dis tri to com pre en de rá os mu ni cí pi os se guin tes:
Grão Mo gol, Ara çu aí, Boa Vis ta do Tre me dal, Rio Par do, Sa li nas, Ja nuá ria,
São Fran cis co, Mon tes Cla ros, Vila Bra sí lia, Mi nas No vas, Teó fi lo Oto ni,
Pe ça nha, São João Ba tis ta, Ba ca i ú va, S. Mi guel de Je qui ti nho nha, For ta le za,
S. João Evan ge lis ta, Ca pe li nha e Incon fi dên cia.

VII – O Esta do de São Pa u lo for ma rá quan tro dis tri tos ele i to ra is:

§ 1º 1º dis tri to: São Pa u lo, Cutia, Gu a ru lhos, Ita pe ce ri ca, Ju que ri,
Ba tu ca tu, Par na í ba, San to Ama ro, São Ber nar do, San tos, S. Vi cen te, Ita nha -
ém, Igua pe, Ca na néia, Xi ri ri ca, Ipo ran ga, Api aí, S. Ro que, Ara ça ri gua ma,
Una, Pi e da de, So ro ca ba, Cam po Lar go, Ti e tê, Ta tuí, Gu a reí, Pe re i ras, Rio
Bo ni to, Ita pe ti nin ga, Angatu ba, S. Mi guel Are an jo, Sa ra puí, Pi lar, Ca pão
Bo ni to, Fa xi na, Bom Su ces so, Ita ra ré, Ita ba ré, Ri be i rão Bran co, San to Antô -
nio da Boa Vis ta, Ita po ran ga, Anhem bí, S. Ma nu el, Ava ré, Ita tin ga, San ta
Bár ba ra do Rio Par do, Espí ri to San to do Tur vo, S. Pe dro do Tur vo, Agu dos, 
Ca u ru, Len çóis, Cam pos No vos Do Pa ra na pa ne ma, Mon te Ale gre, Pi ra ju,
Far tu ra, San ta Cruz do Rio Par do, Na za ré, Cur ra li nho, Ri be i ra, Pi ra ti nin ga,
Pe ná po lis, Pi ra juí, Ipu a çu, Pla ti na e Sal to Gran de de Pa ra na pa ne ma.
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§ 2º 2º dis tri to: Ati ba ia, Cam pi nas, Jun di aí, Ita ti ba, Bra gan ça,
Pi ra ca ia, Sal to, Inda i a tu ba, Ca bre ú va, Itu, Mon te Mor, Ca pi va ri, Por to
Fe liz, Pi ra ci ca ba, Rio Das Pe dras, São Pe dro, San ta Bár ba ra, Li me i ra, Ara ras,
Leme, San ta Cruz da Con ce i ção, Pe i ra çu nun ga, Por to Fer re i ra, San ta Rita
do Pas so Qu a tro, Des cal va do, Rio Cla ro, Aná po lis, São Car los, Ri be i rão
Bo ni to, Boa Espe ran ça, Bro tas, Dois Cór re gos, Mi ne i ros, Jaú, Pe der ne i ras,
S. João da Ba ca i na, Ba ri ri, Ibi tin ga, Ita pó lis, Ara ra qua ra, Ma tão, Ta qua ri -
tin ga, Ja bu ti ca bal, Mon te Alto, Be be dou ro, Pi tan gue i ra, Bar re tos, São José
do Rio Pre to, Bar ra Bo ni ta, Bica de Pe dra, Mon te Azul, San ta Adé lia e
Dou ra do.

§ 3º 3º Dis tri to: Ri be i rão Pre to, Ampa ro, Pe dre i tra, Ser ra Ne gra,
So cor ro, Moji-Mi rim, Moji-Gu a çu, Espí ri to San to do Pi nhal, Ita pi ra, Pal me i ra,
Casa Bran ca, Tam baú, São João da Ao Vis ta, S. José, do Rio Par do, S. Si mão, 
Cra vi nhos, Ser tão zi nho, Ca ju ru, San to Antô nio da Ale gria, Con cor de,
Ma co ca, Ba ta ta is, Jar di nó po lis, Fran ca, Orlan di na, Pa tro cí nio do Sa pu caí,
Ita ve ra va, San ta Rosa e Bro dovs ki.

§ 4º 4º dis tri to: Gu a ra tin gue tá, San ta Isa bel, Iga ra tá, Moji das
Cru zes, Gu a ra re ma, Sa le só po lis, São Se bas tião, Vila Bela, Ca ra gua ta tu ba,
Uba tu ba, S. Luís do Pa ra i tin ga, Na ti vi da de, Pa ra i bu na, La go i nha, Re den ção,
Ja be i ro, San ta Bran ca, Ja ca reí, São José dos Cam pos, Ca ça pa va, Bu qui ra,
Ra u ba té, Tre mem bé, Pin da mo nha ga ba, S. Ben to do Sa pu caí, Cu nha, Lo re na,
Pi que te, Ca cho e i ra, Sil ve i ra, Ja taí, Cru ze i ro, Pi nhe i ro, Qu e luz, Are i as, S. José
Do Bar re i ro e Ba na nal.

VIII – O Esta do do Rio Gran de do Sul for ma rá três dis tri tos ele i -
to ra is. 

§ 1º O pri me i ro dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Por to Ale gre, Vi a mão, Gra va taí, São Le o pol do, Ta qua ra, São Fran cis co de
Pa u la, San to Antô nio da Pa tru lha, Con ce i ção do Arro io, Tor res, Alfre do
Cha ves, Antô nio Pra do, Ben to Gon çal ves, Ga ri bal di, Ca xi as, Cai, Mon te ne gro,
Tri un fo, Estre la, La je a do, Gu a po ré, Ve nân cio Ai res, Ta qua ri, San to Ama ro e 
Encan ta do.

§ 2º O se gun do dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Cruz Alta, Jú lio de Cas ti lhos, San ta Ma ria, Ca cho e i ra, Rio Par do, San ta
Cruz, So le da de, Pas so Fun do, Pal me i ra, Qu a raí, San to Ânge lo, São Luís,
São Bor ja, Ita qui, Uru gua i a na, Ale gre te, São Fran cis co De Assis, S. Ti a go do 
Bo que i rão, São Vi cen te, La goa Ver me lha, Va ca ria, Iju bi e Bom Je sus.

§ 3º O ter ce i ro dis tri to se com po rá dos se guin tes mu ni cí pi os:
Pe lo tas, Tio Gran de, São José do Nor te, Jo ga u rão, Arro io Gran de, San ta
Vi tó ria do Pal mar, Can gu çu, São Lou ren ço, Pi ra ti ni, Ca cim bi nhas, Her val,
Bajé, D. Pe dri to, Li vra men to, Ro sá rio, S. Je rô ni mo, São Ga bri el, La vras,
Ca ça pa va, São Sepé, Encru zi lha da, São João de Ca ma quã e Do res de
Ca ma quã.
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IX – O Dis tri to Fe de ral for ma rá dois dis tri tos ele i to ra is.

§ 1º O pri me i ro dis tri to se com po rá dos dis tri tos mu ni ci pa is da
Gá vea, Co pa ca ba na, La goa, Gló ria, São José, Can de lá ria, San ta Rita, Ilha do
Go ver na dor e Ilhas de Pa que tá, Sa cra men to, San to Antô nio, San ta Te re sa,
San ta na e Gam boa.

§ 2º O se gun do dis tri to se com po rá dos dis tri tos mu ni ci pa is de
Espí ri to San to, São Cris tó vão, Enge nho Ve lho Anda raí e Ti ju ca, Enge nho
Novo e Méi er, Inha ú ma, Ira já, Ja ca re pa guá, Cam po Gran de, San ta Cruz e
Gu a ra ti ba.

X – Os mu ni cí pi os que fo rem cri a dos pos te ri or men te per ten ce rão 
ao dis tri to da que le ou da que les de que fo rem des mem bra dos.

Se se com pu se rem de ter ri tó ri os per ten cen tes a dois ou mais dis -
tri tos, fa rão par te da que le em que se achar a sede mu ni ci pal.

Dis po si ções Pe na is

Art. 48. Além dos de fi ni dos no Có di go Pe nal, se rão con si de ra dos 
cri mes con tra o li vre exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos os fa tos men ci o na dos
nos ar ti gos se guin tes.

Art. 49. De i xar qual quer dos mem bros da mesa de ru bri car os
bo le tins da ele i ção da dos aos fis ca is:Pena: de dois me ses de pri são.

Art. 50. A fra u de de qual quer na tu re za pra ti ca da pela mesa ele i -
to ral ou jun ta apu ra do ra da ele i ção será pu ni da com a se guin te: Pena: de
seis me ses a um ano.

Pa rá gra fo úni co. A fal si fi ca ção de atas ele i to ra is será pu ni da com 
o do bro da pena es ta be le ci da nes te ar ti go, fi can do isen to de qual quer pena
o mem bro da mesa ele i to ral ou jun ta apu ra do ra que con tra a fra u de pro tes tar
no ato de ser ela pra ti ca da.

Art. 51. De i xar o fun ci o ná rio fe de ral de de nun ci ar, pro mo ver ou
dar an da men to ao pro ces so por cri mes de fi ni dos nes ta lei:

Pena: sus pen são dos di re i tos po lí ti cos por dois a qua tro anos e
per da do em pre go com ina bi li ta ção para ou tro pelo mes mo tem po.

Art. 52. O ci da dão que usar de tí tu lo fal so ou alhe i ro para vo tar:
Pena: pri são por dois a qua tro me ses.

Art. 53. De i xar o me sá rio ou o se cre tá rio de com pa re cer no dia da
ele i ção ou da apu ra ção, sem ca u sa, jus ti fi ca da, aban do nar o ser vi ço ou de i xar
de cum prir den tro dos pra zos es ta be le ci dos os de ve res que lhe são im pos tos:

Pena: dois a seis me ses de pri são.

Art. 54. De i xar qual quer fun ci ná rio de dar cer ti dões a que é obri -
ga do pela pre sen te lei:

Pena: um a três me ses de pri são.
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Art. 55. To das as ve zes que a Câ ma ra ou o Se na do, na ve ri fi ca ção 
e re co nhe ci men to de po de res dos seus mem bros, jul gar nu los ou não apu rar,
por ví ci os e fra u des, do cu men tos ou atas ele i to ra is, re me te rá, por in ter mé dio
da res pec ti va mês, as mes mas atas e do cu men tos à com pe ten te au to ri da de,
para que, pe los me i os le ga is, se tor ne efe ti va a res pon sa bi li da de dos que
para tais fra u des e ví ci os hou ve rem con cor ri do.

Art. 56. Os cri mes de fi ni dos nes ta lei e os de igual na tu re za do
Có di go Pe nal se rão de ação pú bli ca, ca ben do dar a de nú ncia nas co mar cas
das Ca pi ta is dos Esta dos aos pro cu ra do res da Re pú bli ca pe ran te o juiz sec -
ci o nal, e nas de ma is aos ajun dan tes dos mes mos pro cu ra do res pe ran te os
su plen tes do Subs ti tu to do juiz fe de ral, que pre pa ra rão o pro ces so até o
des pa cho de pro nún cia ex clu si va, ca ben do ao juiz fe de ral a pro nún cia e
mais atos de jul ga men to, pas san do tam bém, da pro nún cia em di an te, a fun -
ci o nar o pro cu ra dor da Re pú bli ca.

§ 1º A de nún cia por tais cri mes po de rá ser igual men te dada
pe ran te as au to ri da des com pe ten tes por cin co ele i to res em uma só pe ti ção.

§ 2º O pro ces so cor re rá pe ran te a jus ti ça Fe de ral e a for ma será
es ta be le ci da na le gis la ção vi gen te para os cri mes de res pon sa bi li da de dos
fun ci o ná ri os pú bli cos, com pe tin do ori gi na ri a men te ao Su pre mo Tri bu nal,
quan do o cul pa do for o go ver na dor ou pre si den te do es ta do ou o juiz fe de ral.
Nes te caso, a de nún cia ca be rá ao pro cu ra dor gral da Re pú bli ca.

§ 3º As pe nas se rão au men ta das de um ter ço, quan do os cri mes
fo rem co me ti dos por fun ci o ná ri os pú bli cos.

Dis po si ções Ge ra is

Art. 57. Em cada um dos mu ni cí pi os em que se di vi di rem os
es ta dos, ha ve rá três su plen tes do subs ti tu to do juiz fe de ral e um aju dan te
do pro cu ra dor da Re pú bli ca.

Art. 58. O go ver no fe de ral cri a rá agên ci as do Cor re io nas se des
dos mu ni cí pi os que ain da não as ti ve rem, e pro vi den ci a rá, como for me -
lhor, au to ri za da, para isto a des pe sa ne ces sá ria, so bre os li vros, a que se re -
fe re esta lei, para que se jam os mes mos dis tri bu í dos com a pre ci sa an te ce -
dên cia pe las de le ga ci as fis ca is.

§ 1º To dos os ofí ci os, li vros, ma nuscritos, re fe ren tes ao ser vi ço ele i -
to ral se rão en tre gues às re par ti ções pos ta is em in vó lu cros per fe i ta men te fe cha -
dos, la cra dos, e ru bri ca dos, e de ve rão con ter no en de re ço esta de cla ra -
ção: “Ser vi ço Ele i to ral”.

§ 2º To dos os ofí ci os, li vros ma nus cri tos re la ti vos ao ser vi ço ele i -
to ral tra mi ta rão pe las re par ti ções pos ta is sem pre sob re gis tro e os fun ci o ná ri os 
dos Cor re i os são obri ga dos a de cla rar no cer ti fi ca do de re gis tro os no mes
das pes so as que lhes en tre ga rem os ob je tos para re gis trar.
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§ 3º Toda a cor res pon dên cia re la ti va ao ser vi ço ele i to ral está isen ta
de pa ga men to de qua is quer ta xas pos ta is, quer re pre sen ta das em se los or -
di ná ri os, quer em ofi ci a is.

§ 4º Os fun ci o ná ri os pos ta is não po de rão re cu sar o re gis tro de
qual quer ofí cio ou maço que tra ga no en de re ço a de cla ra ção “Ser vi ço Ele i to ral”,
sal vo quan do o ofí cio ou maço não es ti ver per fe i ta men te fe cha do ou apre -
sen tar in dí ci os de vi o la ção.

§ 5º As re par ti ções pos ta is fa rão a ex pe di ção e a en tre ga da cor res -
pon dên cia ele i to ral no me nor pra zo pos sí vel; e, na en tre ga, cin gir-se-ão
sem pre à le tra dos en de re ços, que de ve rão ser tão ex plí ci tos quan to pos sí vel.

§ 6º Os fun ci o ná ri os dos Cor re i os que, por qual quer meio cri a rem,
em ba ra ços à re mes sa dos pa péis ele i to ra is, ou con cor re rem di re ta ou in di re -
ta men te para a sua vi o la ção ou ex tra vio, in cor re ção, além das pe nas es ta be -
le ci das no Có di go Pe nal, na sus pen são das res pec ti vas fun ções, por seis me ses, 
com a per da to tal dos ven ci men tos.

Art. 59. É con si de ra da cons tran gi men to ile gal, sal vo o caso do
fla gran te de li to, a pri são ou de ten ção pes so al de mem bros da mesa ele i to ral,
des de que es te jam cons ti tu í das até a ter mi na ção dos tra ba lhos, bem as sim a
pri são ou de ten ção pes so al do ele i tor, des de cin co dias an tes até cin co dias
de po is da ele i ção.

Art. 60. Fica o go ver no au to ri za do a fa zer por con ta da União
to das as des pe sas ne ces sá ri as à exe cu ção des ta lei, abrin do para isto o cré di to
ex tra or di ná rio que for pre ci so.

Art. 61. Os re que ri men tos e do cu men tos para fins ele i to ra is
se rão isen tos de selo e de qua is quer di re i tos, sen do gra tu i to o re co nhe ci -
men to de fir ma.

Art. 62. O tra ba lho ele i to ral pre fe re a qual quer ou tro ser vi ço
pú bli co.

Art. 63. As me sas da Câ ma ra e do Se na do têm com pe tên cia para
se di ri gir aos go ver na do res dos es ta dos e mais au to ri da des ad mi nis tra ti vas
e ju di ciá ri as fe de ra is ou es ta du a is, so li ci tan do qual quer in for ma ção ou
do cu men to re fe ren te a ma té ria ele i to ral.

Art. 64. As me sas ele i to ra is têm com pe tên cia para la vrar auto de
fla gran tes de li to con tra o ci da dão que vo tar ou ten tar vo tar com tí tu lo que
não lhe per ten cer, e para apren der o tí tu lo sus pe i to, de ven do li vrar-se sol to, 
in de pen den te de fi an ça, o de lin qüen te, logo que es ti ver la vra do o auto, que
será re me ti do, com as pro vas do cri me à au to ri da de com pe ten te.

Art. 65. To dos os li vros des ti na dos ao ser vi ço ele i to ral se rão as si -
na la dos com o ca rim bo das re par ti ções que os ex pe di rem.

Art. 66. À jus ti ça fe de ral ou à es ta du al po de rão os can di da tos aos 
car gos ele i to ra is re que rer pro tes tos ou fa zer pe ran te elas a pro va dos seus
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di re i tos para fun da men ta rem a de fe sa de suas ele i ções pe ran te o po der
ve ri fi ca dor.

Aos es cri vães que ser vi rem em tais pro ces so se rão de vi das cus tas,
pa gas pe los re que ren tes, de acor do com os res pec ti vos re gi men tos, e con ta dos
como se se tra tas se de sim ples jus ti fi ca ções e pro tes tos.

Art. 67. Fi cam o go ver no au to ri za do a ex pe dir as ins tru ções
ne ces sá ri as à exe cu ção des ta lei.

Art. 68. Fi cam re vo ga das as Leis nº 1.269, de 15 de no vem bro de
1904, nº 1.425, de 27 de no vem bro de 1905, nº 2.419, de 11 de ju lho de 1911,
e mais dis po si ções em con trá rio.

Rio de Ja ne i ro 27 de de zem bro de 1916; 95º da Inde pen dên cia e
28º da Re pú bli ca. – Ven ces lau Brás P. Go mes – Car los Ma xi mi li a no Pe re i ra
dos San tos.

Extra í do de JOBIM, Nel son, e POR TO, Wal ter Costa. Le gis la ção Ele i to ral no Bra sil. Vol 2. Se na do
Fe de ral. Bra sí lia. 1996. Págs. 102-109.
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158
ENVOLVIMENTO DO BRASIL NA

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
158.1 – ESTABELECIMENTO DA NEUTRALIDADE

BRASILEIRA – DECRETOS Nos 11.037 E 12.458
 (4 AGOSTO 1914 E 25 ABRIL 1917) 

DECRETO Nº 11.037, DE 4 DE AGOSTO DE 1914

Esta be le ce re gras ge ra is de ne u tra li da de
do Bra sil no caso de guer ra en tre as po -
tên ci as es tran ge i ras.

Opre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil, achan do
con ve ni en te es ta be le cer as nor mas ge ra is que de vem ser ob ser va das
no Dis tri to Fe de ral, nos es ta dos da União e no ter ri tó rio do Acre

para res guar dar a ne u tra li da de do Bra sil em caso de guer ra en tre po tên ci as
es tran ge i ras e so bre o modo de se pro ce der para com os na vi os de guer ra e
mer can tes dos pa í ses be li ge ran tes, re sol ve que se jam cum pri das ri go ro sa -
men te, sem pre que o Go ver no Fe de ral de cre tar a sua exe cu ção, as re gras
cons tan tes da cir cu lar que a este acom pa nha, ex pe di da pelo Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res. 

Rio de Ja ne i ro, 4 de agos to de 1914; 93º da Inde pen dên cia e 26º
da Re pú bli ca. – Her mes R. da Fon se ca – Fre de ri co Afon so de Car va lho. 

REGRAS GERAIS DE NEUTRALIDADE

Art. 1º Os re si den tes nos Esta dos Uni dos do Bra sil, na ci o na is ou
es tran ge i ros, de vem abs ter-se de qual quer par ti ci pa ção ou au xí lio em fa vor
dos be li ge ran tes e não de ve rão pra ti car ato al gum que pos sa ser lido como
de hos ti li da de a uma das po tên ci as em guer ra. 



Art. 2º Não é per mi ti do aos be li ge ran tes pro mo ver no Bra sil o
alis ta men to de na ci o na is seus, de ci da dãos bra si le i ros, ou de na tu ra is de ou tros
pa í ses para ser vi rem nas suas for ças de ter ra e mar. 

Art. 3º O go ver no bra si le i ro não con sen te que se pre pa rem ou
ar mem cor sá ri os nos por tos da Re pú bli ca. 

Art. 4º É ab so lu ta men te pro i bi da a ex por ta ção de ar ti gos bé li cos
dos por tos do Bra sil para os de qual quer das po tên ci as be li ge ran tes, de ba i xo
da ban de i ra bra si le i ra ou de ou tra na ção. 

Art. 5º É pro i bi do aos es ta dos da União e seus agen tes ex por tar
ou fa vo re cer di re ta ou in di re ta men te a re mes sa de qual quer ma te ri al de
guer ra a um dos be li ge ran tes ou aos be li ge ran tes. 

 Art. 6º Aos be li ge ran tes é pro i bi do fa zer do li to ral e águas ter ri -
to ri a is dos Esta dos Uni dos do Bra sil base de ope ra ções na va is con tra os
seus ad ver sá ri os, e tam bém lhes é ve da do co lo car nes sas águas, es ta ções
ra di o te le grá fi cas flu tu an tes, ser vin do de meio de co mu ni ca ção com for ças
be li ge ran tes no te a tro da guer ra. 

Art. 7º Se o te a tro das ope ra ções de guer ra ou os por tos ma rí ti mos 
de um dos be li ge ran tes es ti ve rem a me nos de doze dias de vi a gem dos
Esta dos Uni dos do Bra sil, cal cu la da a tra ves sia a vin te e três mi lhas, ne nhum 
na vio ar ma do em guer ra do ou tro ou ou tros be li ge ran tes, acom pa nha do ou
não de pre sas, po de rá es ta ci o nar nos por tos, ba i as ou an co ra dou ros bra si le i ros 
mais de 21 ho ras, sal vo o caso de ar ri ba da for ça da. 

Pela ex pres são sal vo o caso de ar ri ba da for ça da deve-se en ten der 
que o na vio de guer ra ou cor sá rio não será obri ga do a sair do por to den tro
do pra zo de 24 ho ras: 

1º) quan do não pos sa efe tu ar os con ser tos in dis pen sá ve is para se 
ex por ao mar sem ris co de se per der; 

2º) quan do igual ris co se der por ca u sa do mau tem po; 
3º) quan do den tro do pra zo de 24 ho ras não pos sa sair, per se gui do

ou ame a ça do por ini mi go que es te ja a cru zar nas vi zi nhan ças do por to de
re fú gio. 

Nes ses três ca sos, fica ao ar bí trio do Go ver no Fe de ral de ter mi nar,
se gun do as cir cuns tân ci as, o tem po da de mo ra do na vio. 

Art. 8º Se for de mais de doze dias o tem po de vi a gem para que o 
na vio ou na vi os de guer ra de um be li ge ran te pos sa ou pos sam al can çar al gum 
pon to do li to ral ini mi go, a du ra ção do es ta ci o na men to ou es ca la em por to
ou em águas bra si le i ras será de ter mi na da, con for me as cir cuns tân ci as, pelo
Go ver no Fe de ral, quer se tra te de um ou de vá ri os na vi os de guer ra, for man do 
es tes di vi são ou es qua dra. 

Entre tan to, não po de rá ex ce der de doze dias, em águas do li to ral 
bra si le i ro, a du ra ção do es ta ci o na men to de uma di vi são na val ou es qua dra
de qual quer dos be li ge ran tes com pos ta de mais de três uni da des de com ba te.

806 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Art. 9º Qu al quer que seja a dis tân cia en tre os por tos do Bra sil e o 
te a tro prin ci pal das ope ra ções de guer ra, ou en tre os por tos dos Esta dos
Uni dos do Bra sil e os de um dos be li ge ran tes, não será per mi ti do aos cor sá ri os 
com car ta de mar ca do ou tro ou de qual quer be li ge ran te en trar ou per ma -
ne cer em por tos ou águas ter ri to ri a is do Bra sil se não pelo es pa ço de 24 ho ras,
sal vo os três ca sos pre vis tos no art. 7º. 

Art. 10. As re gras es ta be le ci das nos arts. 7º e 8º so bre li mi ta ção
do es ta ci o na men to nos por tos, an co ra dou ros e águas do li to ral bra si le i ro
não se apli cam aos va sos de guer ra ex clu si va men te em pre ga dos em mis são
ci en tí fi ca, re li gi o sa ou fi lan tró pi ca, ou aos na vi os hos pi ta is. 

Art. 11. Qu al quer ato de hos ti li da de, in clu si ve a cap tu ra e o exer -
cí cio do di re i to de vi si ta, co me ti do por na vi os dos be li ge ran tes em águas
ter ri to ri a is do Bra sil cons ti tuí uma vi o la ção da ne u tra li da de e ofen sa à so be -
ra nia da Re pú bli ca. 

O Go ver no Fe de ral, além da sa tis fa ção de vi da, pe di rá ao go ver no
ou go ver nos be li ge ran tes que faça ou fa çam re la xar a pre sa, com os seus ofi ci a is
e guar ni ção, ou equi pa gem, se a dita pre sa já es ti ver lon ge das águas da
ju ris di ção bra si le i ra, e não pu der mais o Go ver no Fe de ral re pri mir, pelo
em pre go das suas for ças na va is, o abu so co me ti do. 

Art. 12. O Go ver no Fe de ral usa rá dos me i os de que dis põe para,
de po is da de cla ra ção de guer ra, im pe dir o equi pa men to ou ar ma men to de
qual quer na vio que ele te nha mo ti vos ra zoá ve is para crer des ti na do a cru zar
ou a con cor rer para ope ra ções hos tis con tra um dos be li ge ran tes. Usa rá da
mes ma vi gi lân cia para im pe dir que par ta do seu ter ri tó rio qual quer na vio
des ti na do a cru zar ou a con cor rer para ope ra ções hos tis e que haja sido, em
águas da sua ju ris di ção, adap ta do, no todo ou em par te, aos usos da guer ra.

Art. 13. Nos por tos e an co ra dou ros dos Esta dos Uni dos do Bra sil,
os na vi os de guer ra dos be li ge ran tes, sem au men tar de modo al gum a sua
for ça mi li tar, só po de rão re pa rar, na me di da in dis pen sá vel à se gu ran ça da
na ve ga ção, as ava ri as que te nham so fri do. 

A au to ri da de na val bra si le i ra ve ri fi ca rá a na tu re za dos con ser tos
a efe tu ar, os qua is de ve rão ser fe i tos com a ma i or ce le ri da de pos sí vel. 

Art. 14. Os na vi os de que tra ta o ar ti go pre ce den te só po dem
abas te cer-se nos por tos e an co ra dou ros do Bra sil: 

1º) para com ple tar a sua pro vi são nor mal de víve res em tem po
de paz; 

2º) para re ce ber com bus tí vel com que pos sam al can çar o por to
mais pró xi mo do seu país, com ple tar a car ga dos seus pa ióis pro pri a men te
di tos. 

Art. 15. Os na vi os de guer ra dos be li ge ran tes que to ma rem com -
bus tí vel em por to bra si le i ro não po de rão re no var a sua pro vi são no mes mo
ou em ou tro por to bra si le i ro se não três me ses de po is. 
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Art. 16. Não po de rão os na vi os dos be li ge ran tes ser vir-se dos
por tos, an co ra dou ros e águas ter ri to ri a is do Bra sil para au men tar as suas
pro vi sões mi li ta res e o seu ar ma men to, nem para com ple tar a sua guar ni ção. 

Po de rão, po rém, uti li zar-se dos ser vi ços dos pi lo tos do país. 
Art. 17. A sim ples pas sa gem por águas ter ri to ri a is do li to ral do

Bra sil de na vi os de guer ra e pre sa dos be li ge ran tes não é con si de ra da
com pro me te do ra da ne u tra li da de do Bra sil. 

Art. 18. Qu an do na vi os de guer ra das par tes be li ge ran tes se
achem si mul ta ne a men te em por to ou an co ra dou ro bra si le i ro, de vem 24 ho ras
en tre a par ti da de um de les e a do ad ver sá rio, se am bos fo rem mo vi dos a
va por. 

Se for na vio de vela o que sair e a va por o que fi car, não po de rá
este par tir se não três dias de po is. 

A or dem da par ti da dos na vi os mo vi dos a va por é de ter mi na da
pela or dem das che ga das, sal vo se o pri me i ro es ti ver no caso em que é
ad mi ti da a pro lon ga ção do es ta ci o na men to. 

Um na vio de guer ra be li ge ran te não pode de i xar o por to bra si le i ro
em que se ache se não de po is de par ti da de um na vio mer can te le van do
pa vi lhão do seu ad ver sá rio, res pe i ta dos os dois pra zos aci ma in di ca dos o
mer can te seja de vela ou a va por. 

Art. 19. Se, ape sar da no ti fi ca ção fe i ta pela au to ri da de lo cal
com pe ten te, um na vio de guer ra be li ge ran te não de i xar o por to bra si le i ro
em que não te nha o di re i to de per ma ne cer, o Go ver no Fe de ral to ma rá as
me di das que jul gar ne ces sá ri as para tor nar o na vio in ca paz de fa zer-se ao
mar en quan to du rar a guer ra. 

a) O co man dan te do na vio de guer ra ar vo ran do pa vi lhão de uma 
po tên cia que haja ra ti fi ca do a 13ª Con ven ção da Haia, de 17 de ou tu bro de
1907, ou que a ela haja ade ri do, tem a obri ga ção de fa ci li tar a exe cu ção des sas
me di das. 

b) Se o co man dan te do na vio be li ge ran te não qui ser aten der à
no ti fi ca ção re ce bi da, por qual quer mo ti vo ina ce i tá vel ou por que per ten ça a
país que se não haja obri ga do a essa e ou tras cláu su las da ci ta da 13ª Con ven -
ção da Haia, o Go ver no Fe de ral or de na rá às suas au to ri da des na va is e mi li -
ta res o em pre go da for ça para que não fi que com pro me ti da a ne u tra li da de
bra si le i ra. 

c) Qu an do um na vio be li ge ran te for re ti do no Bra sil, os ofi ci a is e
a guar ni ção se rão igual men te re ti dos. 

d) Os ofi ci a is e os ho mens da guar ni ção as sim re ti dos po de rão
ser alo ja dos em ou tra em bar ca ção ou em ter ra, e po de rão ser su je i tos as
me di das res tri ti vas que pa re ça ne ces sá rio im por-lhes. To da via, a bor do do
na vio de guer ra fi ca rão os ho mens ne ces sá ri os para a sua con ser va ção. 
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Os ofi ci a is po de rão fi car em li ber da de, to man do o com pro mis so
es cri to, sob pa la vra de hon ra, de não sa ber do lu gar que lhes for de sig na do
em ter ri tó rio bra si le i ro, sem au to ri za ção do mi nis tro da Ma ri nha. 

Art. 20. As pre sas fe i tas por um be li ge ran te só po de rão ser tra zi das
a um por to bra si le i ro por ca u sa de ina ve ga bi li da de, de mau es ta do do mar,
de fal ta de com bus tí vel, ou de fal ta de pro vi sões de boca, e tam bém no caso 
pre vis to no se guin te art. 21. 

A pre sa deve par tir logo que haja ces sa do a ca u sa que mo ti vou a
sua en tra da. Se o não faz, a au to ri da de bra si le i ra no ti fi ca rá ao ca pi tão da
pre sa a or dem de par tir ime di a ta men te, e, caso não seja obe de ci do logo,
usa rá dos me i os de que dis po nha para re la xar a pre sa com os seus ofi ci a is e
equi pa gem, e para in ter nar a guar ni ção pos ta a bor do pelo cap tor. 

Será igual men te re la xa da a pre sa que hou ver en tra do em por to
bra si le i ro fora das qua tro con di ções es ta be le ci das no co me ço do pre sen te
ar ti go. 

Art. 21. Po de rão ser ad mi ti das nos por tos bra si le i ro as pre sas,
es col ta das ou não, quan do tra zi das para se rem de i xa das sob se qües tro,
es pe ran do a de ci são do tri bu nal da pre sa com pe ten te. 

As pre sas po de rão ser man da das, por or dem da au to ri da de
lo cal, para ou tro por to bra si le i ro. 

Se a pre sa é com bo i a da por um na vio de guer ra, os ofi ci a is e a
es col ta pos tos a bor do pelo cap tor po de rão pas sar para o na vio de guer ra. 

Se a pre sa vi a ja só, o pes so al pos to a bor do pelo cap tor é de i xa do 
em li ber da de. 

Art. 22. Os na vi os de guer ra dos be li ge ran tes que, per se gui dos
pelo ini mi go e para evi tar ata que imi nen te, se re fu gi a rem em por to bra si le i -
ro, se rão ai de ti dos, até se de sar ma rem. Ser-lhes-á, po rém, per mi ti da a sa í -
da, se os seus co man dan tes se com pro me te rem a não mais to mar par te na
guer ra em pe nha da. 

Art. 23. Ne nhu ma pre sa po de rá ser ven di da no Bra sil an tes que a 
va li da de da cap tu ra seja re co nhe ci da pe los tri bu na is com pe ten tes do país
do cap tor. 

Este não po de rá tam bém dis por no Bra sil dos ob je tos que te nha a 
bor do pro ve ni en tes da pre sa. 

Art. 24. Aos co man dan tes de for ças na va is ou de na vi os de guer ra 
de qual quer das po tên ci as be li ge ran tes que en tra rem em por tos bra si le i ros
para fa zer con ser tos ou re ce ber ví ve res e com bus tí vel, será pe di da a de cla ra -
ção es cri ta de que não apre sa rão na vi os mer can tes tra zen do o pa vi lhão do
seu ad ver sá rio, mes mo fora das águas ter ri to ri a is do Bra sil, se fo rem en con -
tra dos den tro dos ma res com pre en di dos en tre a lon gi tu de de 30 gra us oes te
de Gre en wich, o pa ra le lo de 4 gra us e 30 mi nu tos nor te e o de 30 gra us sul,
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quan do es ses mer can tes te nham sa í do com car re ga men to re ce bi do em por tos 
bra si le i ros ou tra gam al gum ma ni fes to de car ga des ti na da a por tos do Bra sil. 

Art. 25. Não será per mi ti do a ne nhum dos be li ge ran tes re ce ber
nos por tos do Bra sil gê ne ros vin dos di re ta men te para eles em na vi os de
qual quer na ção, pois isso sig ni fi ca ria que o na vio be li ge ran te não de man dou o 
por to bra si le i ro por ne ces si da de im pre vis ta, mas com o pro pó si to de cru zar 
nas pro xi mi da des do li to ral. A to le rân cia des se abu so equi va le ria a per mi tir 
que os por tos bra si le i ros ser vis sem aos be li ge ran tes de base de ope ra ções. 

Art. 26. Os na vi os das po tên ci as be li ge ran tes ad mi ti dos em por tos
e an co ra dou ros do Bra sil de ve rão per ma ne cer nos pon tos que lhes fo rem
de sig na dos pela au to ri da de lo cal, em per fe i ta tran qüi li da de e com ple ta paz
com to dos os na vi os que ali es ti ve rem, ain da os de guer ra ou ar ma dos em
guer ra de ou tra po tên cia be li ge ran te. 

Art. 27. As au to ri da des mi li ta res, na va is, fis ca is e de po lí cia exer -
ce rão a ma i or vi gi lân cia para im pe dir que aos por tos e águas ter ri to ri a is da
Re pú bli ca se jam vi o la das qua is quer das dis po si ções pre ce den tes. 

Se cre ta ria de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Rio de Ja ne i ro, 4 de 
agos to de 1914. – Fre de ri co Afon so de Car va lho. 

DECRETO Nº 12.458, DE 25 DE ABRIL DE 1917

Man da que se jam ob ser va das as re gras
cons tan tes do De cre to no 11.037, de 4 de
agos to de 1914, no atu al es ta do de guer ra 
en tre os Esta dos Uni dos da Amé ri ca e o
Go ver no do Impé rio Ale mão.

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil: 
Ha ven do o Go ver no Fe de ral re ce bi do no ti fi ca ção ofi ci al do go ver no

ame ri ca no de que o mes mo se acha em es ta do de guer ra com o do Impé rio
Ale mão, 

Re sol ve que se jam ob ser va das e cum pri das pe las au to ri da des
bra si le i ras, en quan to o con trá rio lhes não for or de na do, as re gras cons tan tes 
da cir cu lar que acom pa nhou o De cre to no 11.037, de 4 de agos to de 1914, no 
atu al es ta do de guer ra en tre os Esta dos Uni dos da Amé ri ca e o Go ver no do
Impé rio Ale mão. 

Rio de Ja ne i ro, 25 de abril de 1917; 96º da Inde pen dên cia e 29º da 
Re pú bli ca. – Ven ces lau Brás P. Go mes – La u ro Mül ler. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1914. Vo lu me III. Pág.
275, e Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1917. Vo lu me II. Atos do Po der 
Exe cu ti vo. Pág. 432.
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158.2 – MENSAGEM DO PRESIDENTE VENCESLAU BRÁS
AO CONGRESSO NACIONAL ACERCA DO

TORPEDEAMENTO DE NAVIOS BRASILEIROS (26 MAIO 1917) 

Srs. mem bros do Con gres so Na ci o nal. 

Sub me to hoje ao vos so co nhe ci men to, em có pi as au tên ti cas, as in for -
ma ções que re ce bi da Le ga ção bra si le i ra em Pa ris re la ti vas ao tor pe -
de a men to de mais um na vio da fro ta mer can te do Bra sil por um

sub ma ri no das for ças na va is ale mãs. 
É co nhe ci da de toda a na ção a ati tu de que o go ver no as su miu

quan do a Ale ma nha co mu ni cou a to dos os po vos ne u tros o es ta be le ci men to 
de um blo que io, por sub ma ri nos, da cos ta oci den tal da Eu ro pa e de par te
da me ri di o nal, res trin gin do as sim a li ber da de dos ma res e es ten den do
in dis tin ta men te ao mun do es tra nho ao con fli to os mais vi o len tos pro ces sos
de guer ra. 

O go ver no bra si le i ro for mu lou, en tão, o seu pro tes to e, tor pe de a do
o na vio Pa ra ná, rom peu as re la ções di plo má ti cas e co mer ci a is com a Ale ma nha.

Ago ra o tor pe de a men to do se gun do na vio, em cir cuns tân ci as
gra ves, sem avi so pré vio, e a ame a ça de cada dia ir di mi nu in do a nos sa
na ve ga ção e o nos so co mér cio com o ex te ri or, obri gam o go ver no a pôr em
prá ti ca me di das de de fe sa que o alto con se lho do Con gres so Na ci o nal
po de rá ins pi rar. 

Não de se ja o go ver no, tra zen do o as sun to a vos sa con si de ra ção,
como é de seu de ver, exi mir-se, con tu do, da res pon sa bi li da de que lhe cabe
de dar com fran que za a sua opi nião. Pa re ce-lhe que é ur gen te a uti li za ção
dos na vi os mer can tes ale mães, an co ra dos nos por tos do Bra sil, ex clu í da,
en tre tan to, a idéia de con fis co, que tan to re pug na ao es pí ri to da nos sa le gis -
la ção e ao sen ti men to ge ral do país. 

A uti li za ção acha ria fun da men to nos prin cí pi os da Con ven ção
as si na da em Haia, em 18 de ou tu bro de 1907, e se ria sem com pen sa ção até
que pos sa mos ve ri fi car se se tra ta de bens de pro pri e da de par ti cu lar, que,
mes mo em caso de guer ra, de vem ser res pe i ta dos, e o Bra sil o fará, ou se



per ten cem a em pre sas que te nham qua is quer la ços de de pen dên cia com os
po de res ofi ci a is. 

De um modo ou de ou tro, o que pa re ce ina diá vel ao go ver no é
que se jam to ma das as me di das im pos tas a um tem po pelo in te res se pú bli co 
e pelo de co ro da na ção. 

Rio de Ja ne i ro, 26 de maio de 1917. – Ven ces lau Brás P. Go mes. 

Extra í do de Ana is da Câ ma ra dos De pu ta dos. Ses sões de 27 de abril a 31 de maio de 1917. Vo lu me 1.
Págs. 677-678.
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158.3 – ROMPIMENTO DA NEUTRALIDADE BRASILEIRA –
LEI E COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE 

(30 MAIO E 17 NOVEMBRO 1917)

Em 30 de maio de 1917, o Con gres so Na ci o nal apro vou a me di da
so li ci ta da pelo Po der Exe cu ti vo 

O Con gres so Na ci o nal re sol ve: 

Art. 1º Fica sem efe i to o De cre to nº 12.458, de 25 de abril do cor ren te
ano, que es ta be le ce a ne u tra li da de do Bra sil na guer ra dos Esta dos
Uni dos com o Impé rio Ale mão. 
Pa rá gra fo úni co. Para exe cu ção des te ar ti go, o pre si den te da

Re pú bli ca fica au to ri za do a to mar as me di das ne ces sá ri as, pra ti can do os
atos de cor ren tes da ces sa ção da re fe ri da ne u tra li da de. 

Art. 2º É au to ri za do o Po der Exe cu ti vo a: 
1º) Uti li zar os na vi os mer can tes ale mães an co ra dos nos por tos

do Bra sil, para o que po de rá pra ti car os atos que fo rem ne ces sá ri os, nos ter mos
da men sa gem de 26 de maio do cor ren te ano. 

2º) To mar me di das de de fe sa da nos sa na ve ga ção, no ex te ri or,
po den do com bi nar, com as na ções ami gas, pro vi dên ci as que as se gu rem
a li ber da de do co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção, e a re vo gar, para esse
fim, os de cre tos de ne u tra li da de, quan do o jul gar con ve ni en te. 

Art. 3º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a abrir os cré di tos que fo rem
ne ces sá ri os para a exe cu ção da pre sen te lei. 

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 

∗

Ulte ri or men te, o Bra sil pas sou a ser tam bém be li ge ran te (26 de
ou tu bro de 1917), to man do as ne ces sá ri as me di das de guer ra, como o de cre to



de es ta do de sí tio (17 de no vem bro de 1917). O pre si den te da Re pú bli ca
di ri ge en tão uma co mu ni ca ção aos go ver nan tes dos es ta dos: 

Impe li do a re co nhe cer o es ta do de guer ra, que não de se jou e que 
foi obri ga do a ace i tar, de po is de uma ne u tra li da de mo de lar, em vis ta dos
cres cen tes e gra ves aten ta dos à nos sa ban de i ra, pra ti ca dos pelo go ver no
ale mão, nela en trou o Bra sil para de fen der sa gra dos di re i tos, for man do ao
lado dos que há mais de três anos se vêm ba ten do pe las con quis tas da ci vi -
li za ção e pe los di re i tos da hu ma ni da de, ten do já ini ci a do atos de fran ca
be li ge rân cia, de acor do com a de li be ra ção do Po der Le gis la ti vo. É a paz a
as pi ra ção per ma nen te do país, foi ela em to dos os tem pos o ide al da na ção,
edu ca da pe las nor mas do tra ba lho pa cí fi co, de pro gres so na or dem, do res pe i to
aos di re i tos alhe i os. Des de os pri me i ros dias da Inde pen dên cia, nos sa ação
in ter na ci o nal ja ma is se exer ceu em de tri men to de quem quer que fos se.
Nos sa ex ten sa li nha de fron te i ras, nós a fi xa mos pelo acor do e o ar bi tra -
men to; ne nhum ou tro país ofe re ce como o nos so a prá ti ca des se re cur so ad -
mi rá vel da ar bi tra gem como so lu ção dos li tí gi os in ter na ci o na is. Nun ca ti ve mos
guer ra de con quis ta. E a ín do le de nos so povo está a in di car, em lar gos anos 
de vida la bo ri o sa, que não nos mo vem ou tros in tu i tos que não os da paz e
do tra ba lho, en tran do na guer ra, a que ou tros po vos já de ram o me lhor do
seu san gue e dos seus ci da dãos. Do li to ral aos ser tões, cada bra si le i ro
cum pri rá seu de ver como ele sem pre en ten deu e en ten de que deve cum -
prir. Na luta san gren ta, cu jas sur pre sas dia a dia anu lam os mais avi sa dos cál -
cu los, a li ção está, po rém, a mos trar exem plos e si tu a ções que con vém não
des pre zar. É ne ces sá rio que se dis si pem to das as di ver gên ci as in ter nas e
que a na ção apa re ça uma in di vi sí vel ante o agres sor; para isso o go ver no
acon se lha e es pe ra de toda a Re pú bli ca o ma i or aca ta men to às suas de ci sões.
A im pren sa, que nun ca fal tou com o seu pa tri o tis mo nos mo men tos gra ves, se 
dis pen sa rá de dis cus sões ino por tu nas. Nos sas tra di ções li be ra is en si na ram
sem pre o res pe i to às pes so as e bens do ini mi go, tan to quan to fo rem com pa -
tí ve is com a se gu ran ça pú bli ca, e as sim de ve mos pro ce der. É opor tu no que
acon se lhe mos a ma i or par ci mô nia nos gas tos de qual quer na tu re za, pú bli cos
ou par ti cu la res. Inten si fi que-se tan to quan to pos sí vel a pro du ção dos cam -
pos, a fim de que a fome, que bate já às por tas da Eu ro pa, não nos afli ja tam -
bém; e an tes pas sa mos ser o ce le i ro de nos sos ali a dos. Este jam to das as aten -
ções aler tas aos ma ne jos da es pi o na gem, que é mul ti for me, e emu de çam to -
das as bo cas quan do se tra ta do in te res se na ci o nal. 

Cor di a is sa u da ções. 

Ven ces lau Brás 

Extra í do de PRAZERES, Oto. O Bra sil na Gu er ra. Rio de Ja ne i ro: Impren sa Na ci o nal. 1918. Págs.
42-43.
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159
MANIFESTO DO PRESIDENTE VENCESLAU BRÁS AOS

GOVERNADORES DE ESTADO (17 NOVEMBRO 1917)

COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GUERRA

Re co nhe ci do, pelo Con gres so, o es ta do de guer ra a que fo mos ar -
ras ta dos pela for ça dos acon te ci men tos, o sr. pre si den te da Re pú -
bli ca di ri giu aos go ver na do res e pre si den tes de es ta dos a se guin te

dig na co mu ni ca ção:
“Impe li do a re co nhe cer o es ta do de guer ra, que não de se jou e

que foi obri ga do a ace i tar, de po is de uma ne u tra li da de mo de lar, em vis ta
dos cres cen tes e gra ves aten ta dos à nos sa ban de i ra, pra ti ca dos pelo go ver -
no ale mão, nela en trou o Bra sil para de fen der sa gra dos di re i tos, for man do
ao lado dos que, há mais de três anos, se vem ba ten do pe las con quis tas da
ci vi li za ção e pe los di re i tos da hu ma ni da de, ten do já ini ci a do atos de fran -
ca be li ge rân cia, de acor do com a de li be ra ção do Po der Le gis la ti vo. E a paz a 
as pi ra ção per ma nen te do país, foi ela em to dos os tem pos o ide al da na ção,
edu ca da nas nor mas do tra ba lho pa cí fi co, do pro gres so na or dem, do res pe i to
aos di re i tos alhe i os. Des de os pri me i ros dias da Inde pen dên cia, nos sa ação
in ter na ci o nal ja ma is se exer ceu em de tri men to de que quem que fos se. Nos sa
ex ten sa li nha de fron te i ras, nós a fi xa mos pelo acor do e o ar bi tra men to.
Ne nhum ou tro país ofe re ce como o nos so a prá ti ca des se re cur so ad mi rá vel 
da ar bi tra gem como so lu ção dos li tí gi os in ter na ci o na is. Nun ca ti ve mos
guer ra de con quis ta. E a ín do le do nos so povo está a in di car, em lar gos
anos de vida la bo ri o sa, que não nos mo vem ou tros in tu i tos que não os da
paz e do tra ba lho en tran do na guer ra, a que ou tros po vos já de ram o me -
lhor do seu san gue e dos seus ci da dãos. Do li to ral aos ser tões, cada bra si -
le i ro cum pri rá seu de ver como ele sem pre en ten deu e en ten de que deve
cum prir. Na luta san gren ta, cu jas sur pre sas dia a dia anu lam os mais avi sa dos 
cál cu los, a li ção está, po rém, a mos trar exem plos e si tu a ções que con vém não
des pre zar. É ne ces sá rio que se dis si pem to das as di ver gên ci as in ter nas e



que a na ção apa re ça una e in di vi sí vel em face do agres sor; para isso o go ver no 
acon se lha e es pe ra de toda a Re pú bli ca o ma i or aca ta men to às suas de ci sões.
A im pren sa, que nun ca fal tou com o seu pa tri o tis mo nos mo men tos gra ves,
se dis pen sa rá de dis cus sões ino por tu nas. Nos sa tra di ções li be ra is en si na -
ram sem pre o res pe i to às pes so as e bens do ini mi go, tan to quan to fo rem
com pa tí ve is com a se gu ran ça pú bli ca, e as sim de ve mos pro ce der. É opor tu no
que acon se lhe mos a ma i or par ci mo nia nos gas tos de qual quer na tu re za, pú bli -
cos ou par ti cu la res. Inten si fi que-se tan to quan to pos sí vel a pro du ção dos
cam pos, afim de que a fome, que bate já às por tas da Eu ro pa, não nos afli ja
tam bém; e an tes pos sa mos ser o ce le i ro de nos sa ali a dos. Este jam to das as
aten ções aler ta aos ma ne jos da es pi o na gem que é mul ti for me, e emu de çam
to das as bo cas quan do se tra tar do in te res se na ci o nal. Cor di a is sa u da ções.

Ven ces lau Brás

Extra í do de PRAZERES, Oto. O Bra sil na Guer ra. Rio de Ja ne i ro. Impren sa Na ci o nal. 1918. Págs.
78-79.
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160
GREVE GERAL DE 1917 – MEMORIAL DO COMITÊ DE

DEFESA PROLETÁRIA (1917)

Os re pre sen tan tes das li gas ope rá ri as, das cor po ra ções em gre ve e
das as so ci a ções po lí ti co-so ci a is que com põem o Co mi tê de De fe sa
Pro le tá ria, re u ni dos na no i te de 11 de ju lho, de po is de con sul ta -

das as en ti da des de que fa zem par te, ex pon do as as pi ra ções não só da mas -
sa ope rá ria em gre ve como as api ra ções de toda a po pu la ção an gus ti a da por
pre men tes ne ces si da des, con si de ran do a in su fi ciên cia do Esta do no pro vi -
den ci ar de ou tra for ma que não seja pela re pres são vi o len ta, tor nam pú bli cos 
os fins ime di a tos que a atu al agi ta ção se pro põe, for mu lan do da ma ne i ra
que se gue as con di ções de tra ba lho que, opor tu na men te, se rão exa mi na das
nos seus de ta lhes:

1º – Que se jam pos tas em li ber da de to das as pes so as de ti das por
mo ti vo de gre ve;

2º – Que seja res pe i ta do do modo mais ab so lu to o di re i to de as -
so ci a ção para os tra ba lha do res;

3º – Que ne nhum ope rá rio seja dis pen sa do por ha ver par ti ci pa do 
ati va e os ten si va men te no mo vi men to gre vis ta;

4º – Que seja abo li da de fato a ex plo ra ção do tra ba lho dos me no res
de 14 anos nas fá bri cas, ofi ci nas, etc.;

5º – Que os tra ba lha do res com me nos de 18 anos não se jam ocu -
pa dos em tra ba lhos no tur nos;

6º – Que seja abo li do o tra ba lho no tur no das mu lhe res;
7º – Au men to de 35% nos sa lá ri os in fe ri o res a $5000 e de 25%

para os mais ele va dos;
8º – Que o pa ga men to dos sa lá ri os seja efe tu a do pon tu al men te,

cada 15 dias e, o mais tar dar, cin co dias após o ven ci men to;
9º – Que seja ga ran ti do aos ope rá ri os tra ba lho per ma nen te;



10º – Jor na da de oito ho ras e se ma na in gle sa;
11º – Au men to de 50% em todo o tra ba lho ex tra or di ná rio.
Além dis so, que, par ti cu lar men te se re fe re às clas ses tra ba lha do -

ras, o Co mi tê de De fe sa Pro le tá ria, con si de ran do que o au men to dos sa lá ri -
os, como qua se sem pre acon te ce, pos sa vir a ser frus ta do por um au men to – 
e não pe que no – no cus to dos gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de, e con si de -
ran do que o atu al mal-es tar eco nô mi co, por mo ti vos e ca u sas di ver sas, e
sen ti dos por toda a po pu la ção, su ge re al gu mas ou tras me di das de ca rá ter
ge ral, con den sa das nas se guin tes pro pos tas:

1º – Que se pro ce da ao ime di a to ba ra te a men to dos gê ne ros de
pri me i ra ne ces si da de, pro vi den ci a do-se, como já se fez em ou tras par tes,
para que os pre ços, de vi da men te re du zi dos, não pos sam ser al te ra dos pela
in ter ven ção dos açam bar ca do res;

2º – Que se pro ce da, sen do ne ces sá rio, à re qui si ção de to dos os
gê ne ros in dis pen sá ve is à ali men ta ção pú bli ca, sub tra in do-os as sim do do mí -
nio da es pe cu la ção;

3º –  Que se jam pos tas em prá ti ca ime di a tas e re a is me di das para 
im pe dir a adul te ra ção e fal si fi ca ção dos pro du tos ali men ta res, fal si fi ca ção e
adul te ra ção até ago ra lar ga men te exer ci ta das por to dos os in dus tri a is, im -
por ta do res e fa bri can tes;

4º – Que os alu guéis das ca sas, até $100.000, se jam re du zi dos de
30%, não sen do exe cu ta dos nem des pe ja dos por fal ta de pa ga men to os
in qui li nos das ca sas cu jos pro pri e tá ri os se opo nham àque la re du ção.

As pro pos tas e con di ções aci ma são me di das ra zoá ve is e hu ma -
nas. Jul gá-las sub ver si vas, re pe li-las e pre ten der su fo car a atu al agi ta ção
com as ca ra bi nas dos sol da dos, acre di ta mos que seja uma pro vo ca ção pe ri -
go sa, uma pro va de ab so lu ta in ca pa ci da de.

O Co mi tê de De fe sa Pro le tá ria crê ha ver en con tra do o ca mi nho
para uma so lu ção ho nes ta e pos sí vel. Esta so lu ção terá, cer ta men te, o apo io
de to dos aque les que não fo rem sur dos aos pro tes tos da fome.

Extra í do de PINHEIRO, Pa u lo Sér gio, e HALL, Mi cha el M. A Clas se Ope rá ria no Bra sil.
1889-1930. Do cu men to. Vol. 1. “O Mo vi men to Ope rá rio”. Edi to ra Alfa-Ôme ga. São Pa u lo.
1979. Págs. 232-234.
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161
RELAÇÕES MILITARES ENTRE BRASIL E FRANÇA

161.1 – CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS DA
FRANÇA E DO BRASIL VISANDO AO ENVIO DE

 UMA MISSÃO DE AVIAÇÃO AO BRASIL
 (10 OUTUBRO 1918)

Con tra to en tre o sr. Clé men ce au pre si den te do Con se lho, mi nis -
tro da Gu er ra de Fran ça, e o sr. Olin to de Ma ga lhães, en vi a do
ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio do Bra sil em Pa ris.

ARTIGO I

Ape di do do go ver no fe de ral bra si le i ro, apre sen ta do pelo se nhor
Ma ga lhães, en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio
do Bra sil em Pa ris, agin do como re pre sen tan te do go ver no fe de ral

bra si le i ro, o go ver no fran cês en via ao Bra sil uma mis são de avi a ção com pos ta
da se guin te for ma:

O sr. ca pi tão Mag nin, do es ta do-ma i or do exér ci to, che fe da mis são 
te nen te La fay, ad jun to, te nen te Ver di er, ad jun to, Sgto aju dan te Bor sand,
Espe ci a lis ta em foto aé rea, Sar gen tos Ga il lard e Bu is son, Espe ci a lis ta em
foto aé rea, sar gen tos Ga il lard E Bu is son, me câ ni cos de mo to res e os sar gen -
tos Sa u ve jet, Me ig nen, Le Su es sec, me câ ni cos de aviões.

Essa mis são é en car re ga da de de sen vol ver e de or ga ni zar os
ser vi ços da avi a ção mi li tar no Exér ci to fe de ral bra si le i ro. Ela será pos ta á
dis po si ção do go ver no fe de ral bra si le i ro por um pe río do de dois anos, a
con tar de sua par ti da da Fran ça.

ARTIGO II

A mis são será in cum bi da de cri ar, em pri me i ro lu gar, as es co las
de avi a ção ne ces sá ri as à ins tru ção do pes so al: pi lo tos, me câ ni cos e ob ser va -
do res. Ela pros se gui rá, a se guir, pela or ga ni za ção dos ser vi ços ae ro náu ti cos



no exér ci to bra si le i ro, ins pi ran do-se nos mé to dos em vi gor nas For ças
Arma das fran ce sas.

ARTIGO III

No caso do go ver no fe de ral bra si le i ro de se jar con ser var a mis -
são de avi a ção, aqui tra ta, quan do da ex pi ra ção do pre sen te con tra to, ele
dará co nhe ci men to ao go ver no fran cês, no mí ni mo com 4 me ses de an te ce -
dên cia.

ARTIGO IV

A mis são mi li tar fran ce sa de avi a ção fi ca rá na de pen dên cia úni ca 
do mi nis tro da Gu er ra da Re pú bli ca Fe de ral do Bra sil e do seu de le ga do
cujo pos to não será in fe ri or ao do che fe da mis são.

O che fe da mis são será obri ga to ri a men te con sul ta do e cha ma do
a opi nar so bre to dos os pro ble mas de in te res se da ae ro náu ti ca mi li tar, em
par ti cu lar quan to à cri a ção das es co las de avi a ção e à for ma ção das uni da des
ae ro náu ti cas des ti na das ao en qua dra men to do exér ci to bra si le i ro.

ARTIGO V

O che fe da mis são mi li tar fran ce sa de avi a ção será tra ta do como
um co ro nel do Exér ci to bra si le i ro e os ofi ci a is ad jun tos como ca pi tães.

Esses ofi ci a is usa rão o uni for me do Exér ci to fran cês com os dis -
tin ti vos de seus pos tos no Exér ci to bra si le i ro.

ARTIGO VI

Os ven ci men tos anu a is dos mem bros da mis são mi li tar fran ce sa
de avi a ção se rão os se guin tes:

Che fe de mis são: 30 con tos – 18 con tos de sol do, 6 con tos de gra ti fi -
ca ção de che fia, 6 con tos de ris co de vôo;

Ofi ci a is ad jun tos: 18 con tos – 12 con tos de sol do, 6 con tos de ris co
de vôo;

Sar gen to ad jun to es pe ci a li za do em foto aé rea – 16 con tos;
Mon ta do res de avião e me câ ni cos de mo to res, che fes de ofi ci na – 

12 con tos
Os di fe ren tes ven ci men tos se rão pa gos aos in te res sa dos por du o -

dé ci mo no fim de cada mês. Co me ça rão a ser con ta dos do dia da par ti da da 
Fran ça. O pa ga men to será fe i to em pa pel-mo e da.

ARTIGO VII

Antes de de i xar a Fran ça o pes so al da mis são mi li tar fran ce sa de
avi a ção re ce be rá, por in ter mé dio da le ga ção do Bra sil, em Pa ris:
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a) O to tal do pre ço das pas sa gens de Pa ris ao Rio de Ja ne i ro, em
pri me i ra clas se, por mar e por via fér rea.

b) Uma gra ti fi ca ção de ins ta la ção de:

400 frs. para o che fe da mis são
500 frs. para os ofi ci a is ad jun tos
600 frs. para o sgto. aju dan te en car re ga do da foto aé rea.
700 frs. para os mon ta do res de avião e os me câ ni cos de mo tor.

c) Um mês de ven ci men to adi an ta do.
O trans por te dos mó ve is e da ba ga gem do pes so al da mis são,

tan to por mar quan to por ter ra, será fe i to por con ta do go ver no fe de ral
bra si le i ro, que se en car re ga rá, além dis so, de pa gar os di re i tos al fan de gá ri -
os re la ti vos à en tra da no Bra sil des sa ba ga gem e des ses mó ve is.

Face às atu a is cir cuns tân ci as o go ver no fe de ral bra si le i ro se
res pon sa bi li za por se gu rar na tra ves sia, cada mem bro da mis são mi li tar
fran ce sa de avi a ção por 20.000 frs.

ARTIGO VIII

Na vol ta à Fran ça, os mem bros da mis são mi li tar fran ce sa de
avi a ção será pa gos até o dia de sua par ti da do Bra sil e re ce be rão, além
dis so:

a) As des pe sas de vi a gem até Pa ris nas mes ma con di ções da
vin da

b) Uma gra ti fi ca ção igual à gra ti fi ca ção de ins ta la ção.

ARTIGO IX

O che fe da mis são e seus ofi ci a is ad jun tos te rão di re i to, cada um, 
a um sol da do or de nan ça para ser vi ço pes so al. Além dis so, quan do o ser vi ço o
im pu ser, te rão di re i to a um ca va lo, ali men ta do e alo ja do, por con ta do
go ver no fe de ral bra si le i ro.

ARTIGO X

Os mem bros da mis são mi li tar fran ce sa de avi a ção fi ca rão isen tos,
du ran te toda a es ta da no Bra sil, de qual quer des pe sa re sul tan te de des lo ca -
men to a ser vi ço.

ARTIGO XI

Se for re no va do o con tra to, o pes so al terá di re i to a fé ri as de
du ra ção mí ni ma de 3 me ses não con ta do o tem po de tra ves sia.

As fé ri as se rão pa gas sem di re i to às in de ni za ções da vi a gem.
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Se as fé ri as fo rem pro lon ga das, a du ra ção da pro lon ga ção não
será paga.

ARTIGO XII

No caso de do en ça ad qui ri da no ser vi ço im pos si bi li tan do para o
ser vi ço no Bra sil, o re pa tri a men to de qual quer mem bro da mis são mi li tar
fran ce sa de avi a ção será fe i to por con ta do go ver no fe de ral bra si le i ro, nas
con di ções pre vis tas no ar ti go VIII.

ARTIGO XIII

Em caso de di fi cul da des sur gi das en tre as au to ri da des fe de ra is
bra si le i ras e o che fe da mis são, a res ci são do con tra to po de rá ser so li ci ta da
por qual quer das par tes con tra tan tes. Se a res ci são for so li ci ta da pelo go ver no
bra si le i ro, o re pa tri a men to da mis são se fará nas con di ções fi xa das no ar ti -
go VIII. No caso in ver so, o go ver no bra si le i ro pa ga rá so men te aos mem bros 
da mis são o to tal das des pe sas de vi a gem do Rio de Ja ne i ro, em pri me i ra
clas se por mar e por via fér rea.

ARTIGO XIV

A mis são mi li tar fran ce sa de avi a ção em bar ca rá des de que es te jam
ter mi na das a com pra e a ex pe di ção do ma te ri al de avi a ção que ela deve le var.

ARTIGO XV

O go ver no bra si le i ro as su me o com pro mis so de for ne cer à mis são
fran ce sa to dos os ele men tos e re cur sos de que ela pre ci sa para re a li zar as
ta re fas de que está in cum bi da. Caso con trá rio a mis são não terá ne nhu ma
res pon sa bi li da de quan to ao in su ces so de seus es for ços.

Fe i to em Pa ris, 10 de ou tu bro de 1918.
O en vi a do ex tra or di ná rio e mi nis tro ple ni po ten ciá rio do Bra sil

em Pa ris
Olin to de Ma ga lhães
Pre si den te do con se lho mi nis tro da Gu er ra da Re pú bli ca Fran ce sa
Pelo pre si den te do con se lho mi nis tro da Gu er ra da Re pú bli ca

Fran ce sa
L. Mor dacq.

Extra í do de Do cu men tos His tó ri cos do Esta do-Ma i or do Exér ci to. Esta do-Ma i or do Exér ci to.
(EME), Bra sí lia. 1996. Págs. 72-75.
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161.2 – CONTRATO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS DA
FRANÇA E DO BRASIL VISANDO AO ENVIO DE UMA

MISSÃO MILITAR FRANCESA DE INSTRUÇÃO
AO BRASIL (8 SETEMBRO 1919)

Con tra to en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ral dos Esta dos Uni dos
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa.

ARTIGO I

Ape di do do Go ver no Bra si le i ro apre sen ta do pelo Se nhor Mi nis tro
Ple ni po ten ciá rio do Bra sil na Fran ça, agin do com Re pre sen tan te
do Go ver no Fe de ral Bra si le i ro, e em nome des se Go ver no, o

Go ver no Fran cês de ci diu en vi ar ao Rio de Ja ne i ro uma Mis são Mi li tar sob a
che fia do Ge ne ral Ga me lin.

Essa Mis são terá a se guin te com po si ção:

1 ofi ci al Ge ne ral, Che fe da Mis são
1 ofi ci al as sis ten te do ge ne ral Che fe da Mis são

À dis po si ção do ge ne ral Che fe da Mis são:

1 ofi ci al su pe ri or de Esta do-Ma i or
1 ofi ci al de ar ti lha ria, téc ni co de Arti lha ria e de fa bri ca ção
1 Enge nhe i ro do Ser vi ço de Pól vo ras 
1 Co ro nel, Sub che fe da Mis são e pre en chen do, ao mes mo tem po

as fun ções de Co man dan te da Esco la Su pe ri or de Gu er ra

Para a Esco la Su pe ri or de Gu er ra:

1 ofi ci al Su pe ri or, Di re tor de Estu dos
3 ofi ci a is de cada uma das Armas de Infan ta ria, de Arti lha ria e

de Ca va la ria, pro fes so res.

Para a Esco la de Aper fe i ço a men to dos Ofi ci as de to das as ara mas:



1 ofi ci al Su pe ri or, Co man dan te da Esco la
1 ofi ci al de cada uma das ara mas de Infan ta ria, de Arti lha ria e de 

Ca va la ria e 
1 ofi ci al de Ca va la ria, Equi ta dor 
11 ofi ci al de Infan ta ria, ins tru tor para en ge nhos de in fan ta ria 
1 ofi ci al de Arti lha ria, Instru tor téc ni co
1 ofi ci al de Enge nha ria e um ofi ci al do Ser vi ço te le grá fi co e de

Rá dio-te le grá fi co, pro fes so res co muns às duas Esco las (Esco la Su pe ri or de
Gu er ra e Esco la de Aper fe i ço a men to)

1 Su bin ten den te Mi li tar Di re tor da Esco la de Inten dên cia
1 Ve te ri ná rio Mi li tar, Di re tor da Esco la de Ve te ri ná ria
11 Se gun do Ve te ri ná rio ad jun to
1 Mes tre-fer ra dor

To tal = 23 ofi ci a is

O nú me ro de su bo fi ci a is se cre tá ri os e ins tru to res será jul ga do
ne ces sá rio por acor do en tre o Mi nis tro da Gu er ra Bra si le i ro e o GENERAL
Che fe da Mis são (em prin cí pio 4 su bo fi ci a is se cre tá ri os e um su bo fi ci al
equi ta dor).

Se a prá ti ca in di car a ne ces si da de de com ple tar de for ma per ma -
nen te ou tem po rá ria, os qua dros aci ma pre vis tos, as me di das par ti cu la res a
se rem es ta be le ci das em con se qüên cia, cons ta rão de ane xos ao pre sen te
Con tra to.

Os ofi ci a is usa rão, no Bra sil, o uni for me do Exér ci to Fran cês.
A eles será dado, no Exér ci to Bra si le i ro, o pos to ime di a ta men te

su pe ri or ao que pos su em na Fran ça; eles usa rão os dis tin ti vos de seus uni -
for mes.

O Ge ne ral Che fe da Mis são ocu pa rá o pos to de Ge ne ral de Di vi são
e o Sub che fe da Mis são o de Ge ne ral-de-Bri ga da.

ARTIGO II

O Ge ne ral, Che fe da Mis são Fran ce sa é pos to à dis po si ção do
Che fe do Esta do-Ma i or do Exér ci to Bra si le i ro como as sis ten te téc ni co para a 
Instru ção e a Orga ni za ção.

Co la bo ra em es tre i to con ta to com ele e deve ser obri ga to ri a men te
con sul ta do so bre to dos os pro ble mas de ins tru ção.

A Mis são Fran ce sa é in cum bi da es pe ci al men te da di re ção da
Esco la de Aper fe i ço a men to, da Esco la de Inten dên cia e da Esco la de Ve te ri -
ná ria.
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Ulte ri or men te ou tras ta re fas com ple men ta res po de rão lhe ser
con fi a das pelo Go ver no Bra si le i ro, par ti cu lar men te a Inspe ção e o Con tro le
da Instru ção e da Orga ni za ção em di fe ren tes re giões.

Du ran te o con tra to da Mis são Fran ce sa, o Go ver no Bra si le i ro
as su me o com pro mis so de não con tra tar ne nhu ma ou tra mis são es tran ge i ra 
para fim mi li tar, sal vo téc ni cos para fá bri cas, ar se na is e ser vi ço ge o grá fi co
de Exér ci to.

O Go ver no Bra si le i ro dará pre fe rên cia à in dús tria fran ce sa nas
suas en co men das de ma te ri al bé li co, des de que, nas mes mas con di ções
téc ni cas, o ma te ri al pos sa ser en tre gue a pre ços igua is aos pro pos tos por
ou tras po tên ci as, e nos mes mos pra zos.

O Ge ne ral Che fe da Mis são Fran ce sa ocu pa rá, nas ce ri mô ni as
pú bli cas, com o sub che fe da Mis são e os ofi ci a is à sua dis po si ção, po si ção
ime di a ta men te de po is do Che fe de Esta do-Ma i or do Exér ci to Bra si le i ro; os
ou tros ofi ci as da Mis são ocu pan do lu gar jun to com os ofi ci a is do mes mo
pos to do que ocu pam no Exér ci to Bra si le i ro.

ARTI GO III

A Mis são Fran ce sa de pen de rá uni ca men te do Mi nis tro da Gu er ra
da Re pú bli ca Fe de ral do Bra sil, por in ter mé dio do Che fe da Mis são.

ARTI GO IV

O Ge ne ral Che fe da Mis são Fran ce sa terá au to ri da de com ple ta e
to tal so bre a Mis são de Avi a ção que foi con tro la da pelo Go ver no do Bra sil.

O Go ver no Fe de ral se es for ça ra para ob ter do Go ver no dos Esta dos,
com fi na li da de de co or de na ção, que os Che fes de Mis sões Fran ce sas con tra -
ta das pe los Esta dos da Re pú bli ca Fe de ral, re ce bam sob o pon to de vis ta
tá ti co e nas ques tões de pes so al, di re tri zes do Ge ne ral Che fe da Mis são.

O Go ver no Fe de ral cre den ci a rá o Che fe da Mis são para tal fim
jun to aos go ver nos in te res sa dos.

No caso de es ta dos da Fe de ra ção bra si le i ra vi rem a con tra tar
para a ins tru ção ou or ga ni za ção de suas For ças Po li ci a is, uma Mis são de
na ci o na li da de es tran ge i ra, o pre sen te con tra to po de rá ser res cin di do pelo
Go ver no Fran cês com to das as obri ga ções pre vis tas no pa rá gra fo do Arti go
IV a car go do Go ver no Bra si le i ro.

ARTIGO V

O Ge ne ral Che fe da Mis são Mi li tar Fran ce sa e os Ofi ci as com po nen -
tes da Mis são são pos tos à dis po si ção do Go ver no Fe de ral por um pe río do
de qua tro anos a par tir da as si na tu ra do pre sen te con tra to com pos si bi li da de
de res ci são in di vi du al de po is de dois anos.
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A Mis são Mi li tar Fran ce sa po de rá tam bém ser man ti da no todo ou
em par te quan do da ex pi ra ção do pre sen te con tra to, des de que o Go ver no Bra -
si le i ro in for me o Go ver no Fran cês no mí ni mo com seis me ses de an te ce dên cia.

O Ofi ci al de ar ti lha ria, téc ni co de Arti lha ria e de fa bri ca ção e o
Enge nhe i ro do Ser vi ço de Pól vo ras se rão pos tos à dis po si ção do Go ver no
Fe de ral pelo pe río do de um ano só, mas no fim des se pra zo o con tra to fe i to
com eles po de rá ser re no va do, sem pre por pe río dos de um ano.

ARTI GO VI

A re mu ne ra ção anu al dos mem bros da Mis são Mi li tar será:
1º – Pro ven tos anu a is da mis são, fi xa dos de acor do com o qua dro

aba i xo e cal ca do no pos to mi li tar no Exér ci to Fran cês:

Ge ne ral, Che fe da Mis são 65 con tos de pa pel
Co ro nel Sub che fe da Mis são 45 con tos de pa pel
Te nen te Co ro nel 40 con tos de pa pel
Ma jor 35 con tos de pa pel
Ca pi tão 30 con tos de pa pel
Te nen te 25 con tos de pa pel
Su bo fi ci a is Sol te i ro 10 con tos de pa pel

 Ca sa do 12 con tos de pa pel

2º – Pro ven tos anu a is de gra ti fi ca ção de fun ção:

Che fe da Mis são 10 con tos de pa pel
Co ro nel – Sub che fe da Mis são 5 con tos de pa pel
Te nen te Co ro nel Co man dan te da
Esco la de Aper fe i ço a men to 5 con tos de pa pel
Inten den te 3 con tos de pa pel
Ve te ri ná rio 2 con tos de pa pel

As di ver sas re mu ne ra ções se rão pa gas aos in te res sa dos, du o dé -
ci mos e no fim de cada mês.

Elas co me ça rão a con tar des de o dia de par ti da Fran ça.
O pa ga men to será fe i to em pa pel-mo e da bra si le i ro.

ARTI GO VII

Antes de de i xar a Fran ça o pes so al da Mis são Mi li tar Fran ce sa
re ce be rá, por in ter mé dio da Le ga ção do Bra sil em Pa ris:
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1º – O cor res pon den te às des pe sas de vi a gem de Pa ris ao Rio de
Ja ne i ro, por mar e por fer ro via, em Pri me i ra Clas se para os ofi ci a is e em
se gun da para os su bo fi ci a is.

2º – Uma in de ni za ção de equi pa men to e ins ta la ção de:

7.500 Fran cos para o Che fe da Mis são
5.000 Fran cos para os ofi ci a is Su pe ri o res
3.500 Fran cos para os ofi ci a is su bal ter nos
1.500 Fran cos para os Su bo fi ci a is

O trans por te de mo bí lia e ba ga gem do pes so al da Mis são, tan to
por mar como por ter ra se fará por con ta do Go ver no Fe de ral Bra si le i ro,
que isen ta rá dos di re i tos da al fân de ga es sas mo bí li as e ba ga gens.

To da via e a pe di do in di vi du al, o pes so al da Mis são po de rá re ce ber
na che ga da ao Bra sil, em vez dos di re i tos de trans por te e ba ga gem as se guin tes
in de ni za ções:

Ofi ci a is ca sa dos 5 con tos
Ofi ci a is sol te i ros 2 con tos
Su bo fi ci a is 1 con to

Os mem bros das di fe ren tes Mis sões Mi li ta res Fran ce sas no Bra sil 
se be ne fi ci a rão, du ran te sua es ta da no Bra sil, da isen ção de di re i tos al fan de -
gá ri os em re la ção a to dos os ar ti gos de uso pes so al.

O pes so al da Mis são terá di re i to ao Trans por te das fa mí li as
(mu lher e fi lhos) por con ta do Go ver no Fe de ral, na ida e na vol ta, uma vez
so men te du ran te a es ta da, em pri me i ra clas se para as fa mí li as dos ofi ci a is e
em se gun da para as dos Su bo fi ci a is.

ARTI GO VIII

Para o re gres so à Fran ça, os mem bros da Mis são Mi li tar se rão
pa gos até o dia de seu de sem bar que na Fran ça e re ce be rão ain da suas des pe -
sas de vi a gem e de trans por te de mo bí lia e ba ga gem até Pa ris, nas mes mas
con di ções que na ida (in clu si ve even tu al men te o mon tan te das in de ni za ções
em vez do di re i to de trans por te, con for me pre vis to no Art. VIII). Os ofi ci a is
po de rão, a pe di do, se be ne fi ci ar des sa cláu su la no fim de dois anos, se
vol ta rem à Fran ça de fi ni ti va men te.

ARTI GO IX

O Che fe da Mis são e seus ofi ci a is te rão di re i to in di vi du al men te,
para seu ser vi ço pes so al, de um sol da do bra si le i ro for ne ci do pelo Exér ci to
Bra si le i ro.
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Além dis so, se rão for ne ci dos pelo Go ver no Bra si le i ro, aos ofi ci a is
de sig na dos em acor do en tre o Mi nis tro da Gu er ra e o Ge ne ral Che fe da
Mis são, um “ca va lo d’arma”, para cada um.

Ca va los se rão tam bém pro pi ci a dos para as ne ces si da des de
ser vi ço dos ofi ci a is que não os ti ve rem a tí tu lo pes so al.

Três au to mó ve is se rão pos tos à dis po si ção da Mis são: um para
uso pes so al do Ge ne ral Che fe da Mis são, e dois ou tros dis tri bu í dos pelo
Ge ne ral en tre os ofi ci a is, para as ne ces si da des de ser vi ço.

ARTI GO X

O mem bros da Mis são Mi li tar Fran ce sa se rão in de ni za dos, du ran te a 
es ta da no Bra sil, de toda des pe sa de trans por te por via fér rea e por em bar ca ção
que se jam ne ces sá ri os nos des lo ca men tos que fa rão em ser vi ço, in clu si ve no
caso de te rem que ir à Fran ça a ser vi ço do Go ver no Bra si le i ro; eles te rão di re i to
pois, além do seu sal do e in de ni za ções pre vis tas nos pa rá gra fos pre ce den tes:

1º – O pa ga men to do trans por te por ter ra ou por mar;
2º – Uma diá ria equi va len te à que é de vi da aos ofi ci a is bra si le i ros

do pos to cor res pon den te ao pos to ocu pa do pe los ofi ci a is fran ce ses no Exér -
ci to Bra si le i ro.

ARTI GO XI

A par tis do se gun do ano, o pes so al terá di re i to a fé ri as de du ra ção
de qua tro me ses, não com pu ta do o tem po de vi a gem.

As fé ri as se rão com ven ci men tos.

ARTI GO XII

O ofi ci a is que ti ve rem pe di do res ci são in di vi du al de seu con tra to,
no fim de dois anos, se rão subs ti tu í dos pelo Go ver no Fran cês, as in de ni za ções
pre vis tas no Arti go VII e se guin tes fi can do a car go do Go ver no Bra si le i ro.

No caso de do en ça que tor ne a ati vi da de no Bra sil im pos sí vel o
re pa tri a men to de qual quer mem bro da Mis são Mi li tar Fran ce sa se fará por
con ta do Go ver no fe de ral nas con di ções pre vis tas no Arti go VIII.

Os ofi ci a is e mi li ta res da Mis são se rão tra ta dos em hos pi tal mi li tar
ou numa clí ni ca, se o Che fe da Mis são o jul gar ne ces sá rio em acor do com o
Mi nis tro da Gu er ra.

No caso em que o Ge ne ral Che fe da Mis são te nha, por uma
ques tão de ser vi ço re la ti va à mis são, que pro vo car jun to ao Mi nis tro da Gu er ra 
Fran cês, no de cor rer do con tra to, a vol ta à Fran ça de um dos mem bros da Mis -
são este per de rá os di re i tos re gis tra dos nos pa rá gra fos I e II do Arti go VIII.

Seu re pa tri a men to e sua subs ti tu i ção se rão as se gu ra dos pelo
Go ver no Fran cês.
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ARTI GO XIII

No caso de seu fa le ci men to de um mi li tar da Mis são ou de um
mem bro de sua fa mí lia, o Go ver no Bra si le i ro se res pon sa bi li za pelo Trans -
por te do cor po para a Fran ça, até o lo cal de sig na do pela fa mí lia e pela vol ta
da fa mí lia à fran ça nas con di ções pre vis tas no Arti go VIII.

ARTI GO XIV

Se, por um mo ti vo ex cep ci o nal, a res ci são do pre sen te con tra to
for per di da seja pe las au to ri da des fe de ra is, seja pelo Go ver no Fran cês, ela
se pro ces sa rá nas se guin tes con di ções:

1º – Se a res ci são do con tra to é pe di da pelo Go ver no Bra si le i ro, o
re pa tri a men to será fe i to nas con di ções fi xa das pelo ar ti go VIII. Além dis so
os ofi ci a is te rão di re i to a uma in de ni za ção equi va len te a um ano de sol do e
in de ni za ções in di ca das no ar ti go VI.

2º – No caso con trá rio, o Go ver no Fran cês de ve rá ar car com as
des pe sas de vi a gem da Mis são de vol ta à Fran ça.

Se por um mo ti vo ex cep ci o nal, o Go ver no Fran cês ti ver de cha mar
um dos ofi ci a is da Mis são, a me di da será to ma da me di an te en ten di men to
en tre os dois Go ver nos, e o Go ver no Fran cês se res pon sa bi li za rá em subs ti -
tu ir o Ofi ci al, por sua con ta.

ARTI GO XV

No caso de re to ma da de hos ti li da de, o Mi nis tro da Gu er ra Fran cês
terá de cha mar os mem bros da Mis são por in ter me dio da Emba i xa da Fran -
ce sa no Rio de Ja ne i ro. Nes se caso, o Go ver no Bra si le i ro de ve rá li be rar ime -
di a ta men te o pes so al da Mis são.

O re pa tri a men to se fará nas con di ções pre vis tas no ar ti go XIV,
pa rá gra fo 2}, no caso do re pa tri a men to ser so li ci ta do pelo Go ver no Fran cês.

Em caso de guer ra do Bra sil com um po tên cia qual quer, o Ge ne ral
Che fe da Mis são Fran ce sa e os ofi ci a is sob suas or dens to ma rão par te nas
ope ra ções, sal vo com aqui es cên cia for mal dos Mi nis tros da Gu er ra dos dois 
Go ver nos.

Fe i to em Pa ris, em 8 de se tem bro de 1919.

Envi a do ex tra or di ná rio e Mi nis tro Ple ni po ten ciá rio do Bra sil em Pa ris –
Assi na do: Régis de Oliveira

O Pre si den te do Con se lho Mi nis tro de Gu er ra Assi na do: Cle men ce au

Extra í do de Do cu men tos His tó ri cos do Esta do-Ma i or do Exér ci to. Esta do-Ma i or do Exér ci to.
(EME), Bra sí lia. 1996. Pág. 76.

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  829



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.3 – RELATÓRIO DO GENERAL AUGUSTO TASSO
FRAGOSO SOBRE A MISSÃO MILITAR FRANCESA (1922)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

Exmo. sr. mi nis tro

OArti go 21 do Re gu la men to do Esta do-Ma i or do Exér ci to im põe-me
a obri ga ção de re me ter a Vos sa Excia., no pri me i ro de fe ve re i ro
de cada ano, um re la tó rio mi nu den ci o so do ser vi ço do Esta do

Ma i or du ran te o ano an te ri or. Dada a com ple xi da de des te ser vi ço e a cir cuns -
tân cia de ter sido pos to à fren te dele so men te a 21 de no vem bro de 1922,
tor na-se-me im pos sí vel cum prir pon tu al men te a pres cri ção re gu la men tar a
que aca bo de re fe rir-me. Só me é dado ex por de modo ge ral a ati vi da de de
meus co la bo ra do res no de cur so do ano fin do, di zer a im pres são ca u sa da
em meu es pí ri to pelo pri me i ro co nhe ci men to da si tu a ção em que se en con tra o 
Esta do Ma i or bra si le i ro e ex pres sar mais uma vez os pro je tos que te nho em
mira pôr em obra no in tu i to de cor res pon der à be né vo la con fi an ça de Vos sa 
Excia. e do Exmo sr. pre si den te da Re pú bli ca.

A mi nha pri me i ra im pres são, ao as su mir o car go de che fe do
Esta do Ma i or do Exér ci to, foi de ver da de i ro jú bi lo. Ten do ser vi do du ran te
vá ri os anos na an ti ga re par ti ção que o pre ce deu, e, por isso mes mo, co nhe -
cen do-lhe a fun do os de fe i tos ca pi ta is, fá cil e agra dá vel se me tor nou ve ri -
fi car que tí nha mos re a li za do gran des pro gres sos. Já não en con trei aque le
amon to a do de ofi ci a is sem ori en ta ção su pe ri or, en tre gues a sim mes mos,
qua se com ple ta men te es tra nhos aos pro ble mas tá ti cos e es tra té gi cos, e cuja
ati vi da de se con su mia es te ril men te em as sun tos bu ro crá ti cos des pro vi dos
de in fluên cia real na pre pa ra ção efi ci en te da tro pa. O atu al re gu la men to
tra ça com cla re za e pre ci são, em suas li nhas fun da men ta is, os de ve res do
che fe e de seus di ver sos co la bo ra do res. To dos os pro ble mas es tão pre vis tos
e seu es tu do en tre gue a se ções ade qua das. Sen te-se que ele re fle te o pro -
gres so in con tras tá vel que o Exér ci to bra si le i ro está fa zen do sob a im pul são
fe cun da e so bre mo do opor tu na da Mis são Mi li tar Fran ce sa.



Só por in jus ti fi cá vel te i mo sia ou mal fun da do es pí ri to de na ci o -
na lis mo se po de ria hoje con tes tar a ve ra ci da de des te con ce i to.

A úl ti ma Gu er ra Mun di al pôs-nos di an te de uma si tu a ção pre -
men te: se de se jás se mos co lher to dos os fru tos das ex pe riên ci as e li ções que
ela ha via gran je a do, te ría mos, sem de mo ra, de con tra tar mes tres que nos
vi es sem en si nar, con cre ta men te, tudo o que esse con fli to ex cep ci o nal ha via
pos to em re le vo, ori en tan do nos sos es for ços no me lhor sen ti do, quer com
re la ção a ma te ri al e a ins tru ção, quer com res pe i to às mo di fi ca ções in tro du -
zi das na tá ti ca; ou en tão de re sig nar-nos a es pe rar se re na men te que os prin -
ci pa is pa í ses da Enten te, a sa ber a Fran ça e a Ingla ter ra, des sem a lume seus 
no vos re gu la men tos tá ti cos, e des se modo nos pro por ci o nas sem a fon te
onde sa ci ar a nos sa sede de sa ber e de cu ri o si da de. Não é pre ci so gran de
ati la men to para com pre en der que o se gun do al vi tre di fe ria a so lu ção do
pro ble ma por tem po in de ter mi na do e só o pri me i ro de via ser ace i to por
quan tos ou vis sem os jus tos re cla mos do pa tri o tis mo.

Nos so go ver no an dou, pois, com suma pre vi são e sa be do ria con -
tra tan do a Mis são Fran ce sa, che fi a da pelo ge ne ral Ga me lin.

Pas sa dos três anos, es ta mos ha bi li ta dos a de cla rar que nem o seu 
ilus tre che fe, nem o con jun to de seus au xi li a res, ma lo gra ram as es pe ran ças
que, em boa hora, de po si tá ra mos na co la bo ra ção afe tu o sa da Fran ça. A
Esco la de Esta do Ma i or e a de Aper fe i ço a men to de Ofi ci a is es tão trans for -
ma das em vi ve i ros, don de saem, em cur to pra zo, ofi ci a is com pre pa ra ção
mais ra ci o nal para as fun ções com ple xas da guer ra mo der na. O mes mo se
pode di zer da Esco la Ve te ri ná ria e de Inten dên cia. É ex tra or di ná ria a obra
da Mis são nes te par ti cu lar ou ain da, por ou tra for ma, no que con cer ne a
ser vi ços, pois mu i to pou co tí nha mos a este res pe i to e qua se tudo ig no rá va mos;
em ge ral nos dá va mos por sa tis fe i tos com a có pia de dis po si ções re gu la -
men ta res es tran ge i ras, que mal po día mos in ter pre tar, pois, não dis pon do
nem de ma te ri al, nem de pes so al, e nem de mes tres ori en ta do res, vía mo-nos
cons tran gi dos a fan ta si ar o que se pra ti ca va em ou tros pa í ses. O erro era
por de ma is pre ju di ci al, má xi me quan do se re fle te que a na tu re za par ti cu lar
do nos so pro ble ma, a sa ber nos sos re cur sos, nos so meio, nos sa gen te e nos sas
guer ras pro vá ve is re cla ma vam, não uma có pia ser vil, se não, ao re vés, uma
adap ta ção in te li gen te.

A in fluên cia da Mis são tem sido, por tan to, in ten sa e fe cun da, e
será cada vez mais útil se a am pa rar mos com a nos sa sin ce ra co ad ju va ção e
a ori en tar mos in te li gen te men te no sen ti do dos nos sos ver da de i ros in te res ses.

O en si no que ela mi nis tra nas es co las so freu, em 1922, no tá vel
per tur ba ção, em con se qüên cia dos de plo rá ve is acon te ci men tos po lí ti cos
ocor ri dos em co me ço de ju lho. Na de Aper fe i ço a men to de Ofi ci a is não foi
pos sí vel re a li zar todo o pro gra ma das es co las de fogo, cuja prá ti ca é es sen ci al
aos ofi ci a is de ar ti lha ria. Tam bém não hou ve co o pe ra ção re gu lar da tro pa
da Vila nos exer cí ci os tá ti cos de in fan ta ria e ca va la ria (ape sar da boa von ta de
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das au to ri da des), em vis ta do es ta do anor mal em que aque la tro pa fi ca va
com as promp ti dões su ces si vas. Os cur sos dos Cen tros de Instru ção tam bém
não lo gra ram o êxi to que am bi ci o ná va mos e que ha ve mos de con se guir
para di an te. Fal tou-lhes so bre tu do ma te ri al ade qua do e em quan ti da de
su fi ci en te. O de Equi ta ção re dun dou em com ple to ma lo gro, por mo ti vos
que ex pli quei pes so al men te a Vos sa Excia. Insis to, po rém, na ne ces si da de
des ses cen tros, cu jos re sul ta dos não po dem de i xar de ser fru tu o sos, sem pre
que os di tos cen tros fo rem pla ne ja dos com dis cer ni men to e aper ce bi dos dos 
ele men tos ma te ri a is in dis pen sá ve is.

Gu i a do pela jus ta idéia de que as ma no bras de qua dro são o
meio mais eco nô mi co e efi caz de ades trar os Esta dos Ma i o res e os che fes na
pre pa ra ção para a guer ra, exe cu tou o Esta do Ma i or do Exér ci to duas des sas 
ma no bras, o ano pas sa do, sob a ins pi ra ção in te li gen te do ge ne ral Ga me lin:
a pri me i ra no Rio Gran de do Sul e a se gun da em São Pa u lo.

Na que la teve-se em mira, ima gi nan do o Rio Gran de in va di do
por for ças ini mi gas de três na ções di fe ren tes, es tu dar como de ve ría mos
co brir-nos con tra os pri me i ros cho ques para ga nhar tem po, gru par em três
Exér ci tos as nos sas Di vi sões e de po is ar re me ter con tra o ad ver sá rio. O
pro ble ma sin te ti za va-se, pois, na fra se do ge ne ral Ga me lin, em: “Estu dar
uma con tra-ofen si va em ter re no li vre, nas vas ti dões do Rio Gran de do Sul”.

Con ce be ram-se três Exér ci tos jus ta pos tos, mas só se es tu da ram
os por me no res re la ti vos ao 3º, isto é, ao da es quer da.

Os tra ba lhos co me ça ram no Rio, na Esco la de Esta do Ma i or, e
fin da ram mais tar de no ter re no em que se fan ta si a vam as ope ra ções. To ma -
ram par te ne les vá ri os ge ne ra is, além de alu nos da Esco la de Esta do Ma i or
e da de Aper fe i ço a men to, e de mu i tos ou tros ofi ci a is pre vi a men te de sig -
na dos.

Inú til é sa li en tar o pro ve i to co lhi do nes se exer cí cio: bas ta ria ver a 
ati vi da de dos Esta dos Ma i o res fun ci o nan do tan to quan to pos sí vel em
con di ções vi zi nhas da re a li da de, a aten ção con tí nua de di ca da ao pro ble ma
por to dos os exe cu tan tes, como se a guer ra de fato hou ves se es ta la do, para
sen tir que é esse o úni co meio de pre pa ra ção eco nô mi ca do co man do para a 
ati vi da de guer re i ra.

Uma vez no ter re no, cada gru pa men to di re tor lo ca li zou-se no
pon to de vi do, li gou-se com os de ma is e ope rou con so an te a si tu a ção tá ti ca
em que fora co lo ca do. Tra ba lhan do as sim num am bi en te de guer ra qua se
real, per ce be ram logo to dos os par ti ci pan tes as nos sas gran des de fi ciên ci as,
no ta da men te em ma te ri al de li ga ção, mes mo para exer cí ci os des sa na tu re za,
em car tas to po grá fi cas pro vi das das in dis pen sá ve is in for ma ções. A com ple -
xi da de so bre tu do dos ser vi ços cha mou par ti cu lar men te a aten ção. Vi ram-se 
as di fi cul da des ex tra or di ná ri as, por mín gua de ele men tos e vias de trans -
por te, para ali men tar con ve ni en te men te gran des mas sas de tro pas e pro vê-las
dos múl ti plos re cur sos im pres cin dí ve is à sua ati vi da de.
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Me di tan do nes se caso con cre to aliás mu i to pla u sí vel, é que o
Esta do Ma i or pôde pres sen tir de modo in so fis má vel os em ba ra ços que se
nos an to lham em caso de guer ra, es pe ci al men te no que diz res pe i to ao
trans por te de mu ni ção, e quan to urge adap tar mos, com in te li gên cia e sumo
cri té rio, ao nos so caso con cre to, as re gras e en si nos ob ti dos nos con fli tos
eu ro pe us. Nun ca será de ma is in sis tir nes te par ti cu lar, isto é, tre i nar-nos
com per se ve ran ça na par te re la ti va a ser vi ços, sem des cu rar de ir pre pa ran do
os me i os ma te ri a is que os fa ci li tam ou sem os qua is não pas sam de le tra
mor ta.

Extra í do de Do cu men tos His tó ri cos do Esta do-Ma i or do Exér ci to. Esta do-Ma i or do Exér ci to. Bra sília.
1996. Págs. 99-103.
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ACORDOS DE PAZ ENTRE O GOVERNO FEDERAL E OS

“CORONÉIS” DA BAHIA (3 MARÇO 1920) 

1º)O Co ro nel Ho rá cio de Ma tos não en tre ga rá as suas ar mas e
mu ni ções; 

  2º) Con ser va rá a pos se dos doze mu ni cí pi os, que ocu pou,
      re co nhe cen do o go ver no as au to ri da des por ele, Ho rá cio, no -
me a das;

3º) Se rão con ser va das, em qual quer hi pó te se, uma vaga de de pu -
ta do es ta du al e ou tra de fe de ral para o co ro nel Ho rá cio ele ger os seus
can di da tos; 

4º) Re ti ra rão de Cam pes tre o co ro nel Fa brí cio e seus ami gos, com 
a pro i bi ção de ali vol ta rem; 

5º) Re ti ra rão de Len çóis, nas mes mas con di ções, o se na dor Cé sar
de Sá e seus ami gos, 

6º) O co ro nel Ho rá cio de Ma tos não apo i a rá o dr. Se a bra, con ti -
nu an do a ser opo si ci o nis ta; 

7º) Não ha ve rá, para o co ro nel Ho rá cio de Ma tos e seus ami gos,
ne nhu ma res pon sa bi li da de, ci vil e cri mi nal, pe los atos de re vo lu ção. 

*
1º) Não re sul tar do mo vi men to re vo lu ci o ná rio da zona do S.

Fran cis co ne nhu ma res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal por ato ou fato pra ti -
ca do pe los re vo lu ci o ná ri os, in clu si ve o apri si o na men to dos va po res da
em pre sa es ta du al Vi a ção do S. Fran cis co; 

2º) Seja quem for o go ver na dor da Ba hia, terá que en tre gar, sob o 
pa tro cí nio do co man do da Re gião Mi li tar des se es ta do, a di re ção po lí ti -
co-ad mi nis tra ti va dos mu ni cí pi os de Re man so, Casa Nova e Xi que xi que aos 
re vo lu ci o ná ri os seus atu a is ocu pan tes e di ri gen tes, que te rão como seu
re pre sen tan te po lí ti co o co ro nel Anfi ló fio Cas te lo Bran co; 



3º) Ape sar de ser unâ ni me o mu ni cí pio de San ta Rita do Rio Pre to
ao lado do co ro nel Abí lio Ro dri gues de Ara ú jo, fi ca rá, para qual quer go ver no,
este che fe re vo lu ci o ná rio como res pon sá vel pe los des ti nos po lí ti cos da que le 
mu ni cí pio; 

4º) Não po de rão vol tar às res pec ti vas lo ca li da des as au to ri da des
de pos tas e pes so as ou tras ex pul sas pe los re vo lu ci o ná ri os, a bem da paz e
tran qüi li da de fu tu ras da zona do S. Fran cis co; 

5º) For ne ce rá a re gião mi li tar da Ba hia to das as ga ran ti as ne ces -
sá ri as para o dr. Cor de i ro de Mi ran da ir à ca pi tal do Esta do. 

Em com pen sa ção, os che fes re vo lu ci o ná ri os obri gam-se a: 

1º) Pa ra li sar com ple ta men te o mo vi men to re vo lu ci o ná rio da
zona do S. Fran cis co; 

2º) Fa zer vol tar aos seus la res, para o seu tra ba lho co ti di a no, os
seus ami gos que com põem o exér ci to li ber ta dor da zona do S. Fran cis co; 

3º) Entre gar aos emis sá ri os do ge ne ral co man dan te da re gião to dos 
os va po res da Empre sa Flu vi al do S. Fran cis co, que se acham apri si o na dos
pe los re vo lu ci o ná ri os, com o res pec ti vo car re ga men to, se gun do o ma ni fes to 
as si na do pelo co man dan te de cada na vio; 

4º) Aca tar e res pe i tar o fu tu ro go ver no da Ba hia, ven do nele a
pes soa do pre si den te da Re pú bli ca, re pre sen ta da pelo ge ne ral Car do so de
Agui ar, mu i to dig no Inter ven tor Fe de ral no Esta do da Ba hia. 

Re man so, 3 de mar ço de 1920. 
Pelo mu ni cí pio de Re man so, Anfi ló fio Cas te lo Bran co – pelo mu -

ni cí pio de Casa Nova, Lin dol fo de Sou sa Estre la – pelo mu ni cí pio de Xi que -
xi que, B. Ro sal vo Te i xe i ra da Ro cha - pelo mu ni cí pio de San ta Rita do Rio Pre to,
Abí lio Ro dri gues de Ara ú jo - pelo ge ne ral co man dan te da Re gião Mi li tar, ca pi -
tão Mo i sés Alves da Sil va, pri me i ro-te nen te Ale xan dri no da Luz. 

Extra í do de CARONE, Edgar. A Pri me i ra Re pú bli ca (1889-1930) – Co le ção Cor po e Alma do
Bra sil, São Pa u lo. Di fu são Eu ro péia do Li vro. 1973. Págs. 83-85.
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REVOGAÇÃO DO BANIMENTO DE D. PEDRO II E SUA

FAMÍLIA – LEI Nº 4.120 (3 SETEMBRO 1920) 

Re vo ga os arts. 1º e 2º do De cre to no 78-A, de
21 de de zem bro de 1889, e au to ri za a tras la dar 
para o Bra sil os des po jos mor ta is do ex-im -
pe ra dor D. Pe dro II e de sua es po sa, D. Te -
re sa Cris ti na, abrin do para tal fim os ne ces -
sá ri os cré di tos. 

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta do Uni dos do Bra sil 

Faço sa ber o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a se guin te
re so lu ção: 

Art. 1º Fi cam re vo ga dos os arts. 1º e 2º do De cre to nº 78-A, de 21 de 
de zem bro de 1889. 
Art. 2º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a, me di an te pré vio

as sen ti men to da fa mí lia do ex-im pe ra dor D. Pe dro II e do go ver no de Por -
tu gal, tras la dar para o Bra sil os des po jos mor ta is do mes mo e os de sua
es po sa, D. Te re sa Cris ti na, fa zen do-os re co lher em ma u so léu con dig no e
para tal fim es pe ci al men te cons tru í do. 

Art. 3º Fica o go ver no au to ri za do a abrir, para tal fim, os ne ces sá ri os
cré di tos. 

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Rio de Ja ne i ro, 3 de se tem bro de 1920; 99º da Inde pen dên cia e

32º da Re pú bli ca. – Epi tá cio Pes soa – Alfre do Pin to Vi e i ra de Melo. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil. Vol. 1 (jan-dez). Atos do
Po der Le gis la ti vo. Rio de Ja ne i ro. Impren sa Na ci o nal. 1921. Pág. 251.
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CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE  DO BRASIL –

DECRETO Nº 14.343 (7 SETEMBRO 1920)

De cre to nº 14.343, de 7 de se tem bro de 1920. Insti tui a Uni ver si da de
do Rio de Ja ne i ro.
O Pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil:
Con si de ran do que é opor tu no dar exe cu ção ao dis pos to no art.

6º do De cre to nº 11.530, de 18 de mar ço de 1915:
De cre ta:
Art. 1º – Fi cam re u ni das, em Uni ver si da de do Rio de Ja ne i ro, a

Esco la Po li téc ni ca do Rio de Ja ne i ro, a Fa cul da de de Me di ci na do Rio de Ja ne i -
ro e a Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro, dis pen sa da esta de fis ca li za ção.

Art. 2º – A di re ção da Uni ver si da de será con fi a da ao pre si den te
do Con se lho Su pe ri or do Ensi no, na qua li da de de Re i tor, e do Con se lho
Uni ver si tá rio, com as atri bu i ções pre vis tas no res pec ti vo re gu la men to.

§ 1º – O Con se lho  Uni ver si tá rio será cons ti tu í do pelo Re i tor,
com voto de qua li da de, pe los di re to res da Esco la Po li téc ni ca e das Fa cul da -
des de Me di ci na e de Di re i to, e mais seis pro fes so res ca te drá ti cos, sen do
dois de cada con gre ga ção ele i tos em es cru tí nio se cre to, por ma i o ria ab so lu ta
de vo tos.

§ 2º – O re gu la men to da uni ver si da de será ela bo ra do no pra zo
de 30 dias, por uma co mis são com pos ta do pre si den te do Con se lho Su pe ri or
do Ensi no e dos di re to res da Esco la Po li téc ni ca e das Fa cul da des de Me di ci na
e de Di re i to, se guin do-se sua apro va ção, den tro do pra zo de 1 dia, pe las
três con gre ga ções re u ni das, para esse fim con vo ca das pelo dito pre si den te.

§ 3º – À Esco la Po li téc ni ca do Rio de Ja ne i ro, à Fa cul da de de
Me di ci na do Rio de Ja ne i ro e à de Di re i to do Rio de Ja ne i ro será as se gu ra da 
a au to no mia di dá ti ca e ad mi nis tra ti va, de acor do  com o De cre to nº 11.530,
de 18 de mar ço de 1915, de ven do o re gu la men to da uni ver si da de adap tar a
sua or ga ni za ção aos mol des do alu di do pro je to.



Art. 4º – A Fa cul da de de Di re i to do Rio de Ja ne i ro con ti nu a rá a
pro ver to das as suas des pe sas ex clu si va men te com as ren das do res pec ti vo
pa tri mô nio, sem ou tro au xí lio ofi ci al ou van ta gem para os pro fes so res, além 
do que lhes se rão ou tor ga dos pe los seus es ta tu tos.

Art. 5º – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Rio de Ja ne i ro, 7 de se tem bro de 1920, 99º da Inde pen dên cia e

32º da Re pú bli ca. – Epi tá cio Pes soa – Alfre do Pin to Vi e i ra de  Melo.

Extra í do do Arqui vo da Bi bli o te ca da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, no Rio de Ja ne i ro.
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MANIFESTO DA SEMANA DE ARTE MODERNA

 (18 MARÇO 1922)

MANIFESTO DA POESIA PAU-BRASIL

A Po e sia exis te nos fa tos. Os ca se bres de aça frão e de ocre nos ver -
des da fa ve la, sob o azul ca bra li no, são fa tos es té ti cos. O car na val 
no Rio é o acon te ci men to re li gi o so da raça pau-bra sil. Wag ner

sub mer ge ante os cor dões de Bo ta fo go. Bár ba ro e nos so. A for ma ção ét ni ca
rica. Ri que za ve ge tal. O mi né rio. A co zi nha. O va ta pá, o ouro e a dan ça.

Toda a His tó ria ban de i ran te e a His tó ria co mer ci al do Bra sil. O
lado dou tor, o lado ci ta ções, o lado au to res co nhe ci dos. Co mo ven te. Rui
Bar bo sa: uma car to la na Se na gâm bia. Tudo re ver ten do em ri que za. A ri que za
dos ba i les e das fra ses. Ne gras de jó quei. Oda lis cas no Ca tum bi. Fa lar di fí cil.

O lado dou tor. Fa ta li da de do pri me i ro bran co apor ta do e do mi -
nan do po li ti ca men te as sel vas sel va gens. O ba cha rel. Não po de mos de i xar
de ser dou tor. Dou to res. País de do res anô ni mas. O im pé rio foi as sim. Eru -
di ta mos tudo. Esque ce mos o ga vião de pe na cho.

A nun ca ex por ta ção de po e sia. A po e sia ain da ocul ta nos ci pós
ma li ci o sos da sa be do ria. Nas li a nas da sa u da de uni ver si tá ria. Mas hou ve
um es tou ro nos apren di men tos. Os ho mens que sa bi am tudo se de for ma ram
como bor ra chas so pra das. Re ben ta ram. A vol ta à es pe ci a li za ção. Fi ló so fos
fa zen do fi lo so fia, crí ti cos, crí ti ca, dona-de-casa tra tan do de co zi nha.

A po e sia para os po e tas. Ale gria dos que não sa bem e des co -
brem. Ti nha ha vi do a in ver são de tudo, a in va são de tudo: o te a tro de tese e 
a luta no pal co en tre mo ra is e imo ra is. A tese ser de ci di da em guer ra de
so ció lo gos, de ho mens de lei, gor dos e dou ra dos como Cor pus lu ris.

Ágil o te a tro, fi lho do sal tim ban co. Ágil e iló gi co. Ágil o ro man ce 
nas ci do da in ven ção. Ágil a po e sia.

A Po e sia Pau-Bra sil. Ágil e cân di da. Como uma cri an ça.



Uma su ges tão de Bla i se Cen drars: – Ten des as lo co mo ti vas che i as, 
ides par tir. Um ne gro gira a ma ni ve la do des vio ro ta ti vo em que es ta is. O
me nor des cu i do vos fará par tir na di re ção opos ta ao Vos so des ti no.

Con tra o ga bi ne ti smo, a prá ti ca cul ta da vida. Enge nhe i ros em
vez de ju ris con sul tos, per di dos como chi ne ses na ge ne a lo gia das idéi as.

A lín gua sem ar ca ís mos, sem eru di ção. Na tu ral e ne o ló gi ca.
A con tri bu i ção mi li o ná ria de to dos os er ros.
Como fa la mos. Como so mos.
Não há luta na terra de vo ca ções aca dê mi cas. Há só far das. Os

fu tu ris tas e os ou tros.
Uma úni ca luta: – a luta pelo ca mi nho. Di vi da mos: Po e sia de im -

por ta ção. E a Po e sia Pau-Bra sil, de ex por ta ção.
Hou ve um fe nô me no de de mo cra ti za ção es té ti ca nas cin co par tes

sá bi as do mun do. Insti tu í ra-se o na tu ra lis mo. Co pi ar. Qu a dro de car ne i ros
que não fos se lã mes mo não pres ta va. A in ter pre ta ção do di ci o ná rio oral
das Esco las de Be las-Artes que ria di zer re pro du zir igual zi nho … Veio a pi ro -
gra vu ra. As me ni nas de to dos os la res fi ca ram ar tis tas. Apa re ceu a má qui -
na fo to grá fi ca. E com to das as prer ro ga ti vas do ca be lo gran de, da cas pa e
da mis te ri o sa ge ne a li da de de olho vi ra do – o ar tis ta fo tó gra fo.

Na mú si ca, o pi a no in va diu as sa le tas nuas, de fo lhi nha na pa re de.
To das as me ni nas fi ca ram pi a nis tas. Sur giu o pi a no de ma ni ve la, o pi a no de 
pas tas. A pla ye la. E a iro nia es la va com pôs para a Pla ye la. Stra vins ki.

A es ta tuá ria an dou atrás. As pro cis sões sa í ram no vi nhas da fá bri cas.
Só não se in ven tou uma má qui na de fa zer ver so – já ha via o po e ta 

par na si a no.
Ora, a re vo lu ção in di cou ape nas que a arte vol ta va para as eli tes. 

E as eli tes co me ça ram des man chan do. Duas fa ses: –  a de for ma ção atra vés
do im pres si o nis mo, a frag men ta ção, o caos vo lun tá rio. De Cé zan ne a Mal -
lar mé, Ro din e De bussy até ago ra; 2ª o li ris mo, a apre sen ta ção no tem plo, os 
ma te ri a is, a ino cên cia cons tru ti va.

O Bra sil pro fi te ur. O Bra sil dou tor. E a co in ci dên cia da pri me i ra
cons tru ção bra si le i ra no mo vi men to de re cons tru ção ge ral. Po e sia Pau-Bra sil.

Como a épo ca é mi ra cu lo sa, as leis nas ce ram do pró prio ro ta -
men to di nâ mi co dos fa tos des tru ti vos.

A sín te se
O equi lí brio.
O aca ba men to de car ros se rie.
A in ven ção.
Uma nova pers pec ti va.
Uma nova es ca la.

840 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



Qu al quer es for ço na tu ral nes se sen ti do será bom. Po e sia Pau-Bra sil.
O tra ba lho con tra o de ta lhe na tu ra li sa – pela “sín te se” con tra a

mor bi dez ro mân ti ca pelo “equi lí brio” geô me tra e pelo “aca ba men to” téc ni -
co; con tra a có pia, pela “in ven ção” e pela “sur pre sa”.

Uma nova pers pec ti va:
A ou tra, a de Pa o lo Ucel lo, cri ou o na tu ra lis mo de apo geu. Era

uma ilu são óti ca. Os ob je tos dis tan tes não di mi nu í ram. Era uma lei de apa -
rân cia. Ora, o mo men to é de re a ção à apa rên cia.

Re a ção à có pia. Subs ti tu ir a pers pec ti va vi su al e na tu ra lis ta por
uma pers pec tiva de ou tra or dem: sen ti men tal, in te lec tu al, irô ni ca, in gê nua.

Uma nova es ca la.
A ou tra, a de um mun do pro por ci o na do e ca ta lo ga do com le tras

nos li vros, cri an ças nos co los. O re cla me pro du zin do le tras ma i o res que tor res. 
E as no vas for mas da in dús tria, da avi a ção. Pos tes, Gasô me tros, Ra ils.
La bo ra tó ri os e ofi ci nas téc ni cas.

Vo zes e ti ques de fios e onda de ful gu ra ções. Estre las fa mi li a ri -
za das com ne ga ti vos fo to grá fi cos. O cor res pon den te da sur pre sa fí si ca em
arte.

A re a ção con tra o as sun to in va sor, di ver sos da fi na li da de. A
peça de tese era um ar ran jo mons tru o so. O ro man ce de idéi as, uma mis tu ra.
O qua dro his tó ri co, uma aber ra ção. A es cul tu ra elo qüen te, um pa vor sem
sen ti do.

Nos sa épo ca anun cia a vol ta ao “sen ti do puro”. Um qua dro são
li nhas e co res. A es ta tuá ria são vo lu mes sob a luz.

A Po e sia Pau-Bra sil é uma sala de jan tar do min gue i ra, com pas -
sa ri nhos can tan do na mata re su mi da das ga i o las, um su je i to ma gro com -
pon do uma val sa para fla u ta e a Ma ri co ta len do o jor nal. No jor nal anda
todo o pre sen te.

Ne nhu ma fór mu la para a con tem po râ nea ex pres são do mun do.
Ver com olhos li vres.

Te mos a base du pla e pre sen te – a flo res ta e a es co la. A raça cré -
du la e du a lis ta e a ge o me tria, a ál ge bra e a quí mi ca logo de po is da ma ma -
de i ra e do chá de erva-doce. Um mis to de “dor me nenê que o bi cho vem
pegá” e de equa ções.

Uma vi são que bata nos ci lin dros dos mo i nhos, nas tur bi nas elé -
tri cas, nas usi nas pro du to ras, nas ques tões cam bi a is, sem per der de vis ta o
Mu seu Na ci o nal. Pau-Bra sil.

Obu ses de ele va do res, cu bos de ar ra nha-céu e a sá bia pre gui ça
so lar. A reza. O Car na val. A ener gia ín ti ma. O sa biá. A hos pi ta li da de um
pou co sen su al, amo ro sa. A sa u da de dos pa jés e os cam pos de avi a ção mi li tar.

Pau-Bra sil.
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O tra ba lho de ge ra ção fu tu ris ta foi ci cló pi co. Acer tar o re ló gio
im pé rio da li te ra tu ra na ci o nal.

Re a li za da essa eta pa, o pro ble ma é ou tro. Ser re gi o nal e puro em
sua épo ca.

O es ta do de ino cên cia subs ti tu in do o es ta de de gra ça que pode
ser uma ati tu de do es pí ri to.

O con tra pe so da ori gi na li da de na ti va para inu ti li zar a ade são
aca dê mi ca.

A re a ção con tra to das as in di gestões de sa be do ria.
O me lhor de noss sa tra di ção lí ri ca. O me lhor da nos sa de mons tra -

ção mo der na.
Ape nas bra si le i ros  de nos sa épo ca. O ne ces sá rio  de quí mi ca, de

me câ ni ca, de eco no mia e de ba lís ti ca.
Tudo di ge ri do. Sem me e ting cul tu ral. Prá ti cos. Expe ri men ta is.

Po e tas. Sem re mi nis cên ci as li vres cas. Sem com pa ra ções de apo io. Sem pes -
qui sa et imo ló gi ca. Sem on to lo gia.

Bár ba ros cré du los, pi to res cos e me i gos. Le i to res de jor na is.
Pau-Bra sil. A flo res ta e a es co la. O Mu seu Na ci o nal. A co zi nha, o mi né rio e
a dan ça. A ve ge ta ção. Pau-Bra sil.

Extra í do de Cor re io da Ma nhã. Rio de Ja ne i ro 18 de mar ço de 1924.
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166
PRIMEIRA FALSIFICAÇÃO – CASO BER NAR DES

166.1 – PRIMEIRA E SEGUNDA CARTAS
(3 E 6 JUNHO 1921) 

Belo Ho ri zon te, 3-6-1921.
Amo Raul So a res
Sa u da ções afe tu o sas. 

Estou in for ma do do ri dí cu lo e acin to so ban que te dado pelo Her mes,
esse sar gen tão sem com pos tu ra, aos seus apa ni gua dos, e de tudo
que nes sa or gia se pas sou. Espe ro que use com toda ener gia, de

acor do com as mi nhas úl ti mas ins tru ções, pois esse ca na lha pre ci sa de uma
re pri men da para en trar na dis ci pli na. Veja se o Epi tá cio mos tra ago ra a sua
apre go a da ener gia, pu nin do se ve ra men te aos que sa í ram da dis ci pli na e
re mo ven do para bem lon ge es ses ge ne ra is anar qui za do res. Se o Epi tá cio
com medo não aten der, use de di plo ma cia, que de po is do meu re co nhe ci -
men to ajus ta re mos con tas. 

A si tu a ção não ad mi te con tem po ri za ções; os que fo rem ve na is,
que é qua se a to ta li da de, cum pre-os com to dos os seus bor da dos e ga lões. 

Abra ços do

Artur Ber nar des 

*
Mi nas, 6-6-1921. 
Meu caro Raul So a res 
Sa u da ções afe tu o sas. 

Ci en te dos di ze res da úl ti ma car ta, fico in te i ra do dos com pro -
mis sos to ma dos para o re sul ta do se gu ro da Con ven ção; to da via, de sa cor do
com ou tra pror ro ga ção, por que ela de via ter sido re a li za da an tes da che ga da



do Nilo, pois, como V. dis se, esse mo le que é ca paz de tudo. Re mo va toda
di fi cul da de, como bem en ten der, não olhan do des pe sas, o que já fiz ver ao
João Luís. 

Das clas ses ar ma das nada de ve mos te mer, de vi do aos com pro -
mis sos as su mi dos pelo Epi tá cio, agin do com toda ener gia. 

Da po lí ti ca mi ne i ra só te nho adi an tar que os ele men tos do Sa les
es tão sen do tra ba lha dos te naz men te para aban do ná-lo e que a sua can di da -
tu ra à pre si dên cia do es ta do está ga ran ti da por que obri ga re mos os po lí ti cos 
re cal ci tran tes, sob pena de per de rem as suas po si ções, e V. quan do me su ce der 
con ti nu a rá a le var na de vi da ver ba o que fal tar das gran des des pe sas que
es ta mos fa zen do, para que de po is não ve nha a se dar es cân da lo. 

Abra ços do 

Artur Ber nar des 

Extra í do de MAGALHÃES, Bru no de Alme i da. Artur Ber nar des. Um es ta dis ta da Re pú bli ca.
Co le ção Doc. Bra si le i ros, nº 159.
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166.2 – DENÚNCIA DA EXISTÊNCIA DE CARTAS FALSAS
ATRIBUÍDAS A POLÍTICOS EMINENTES –
 “VÁRIAS” DO JORNAL DO COMÉRCIO

(17 SETEMBRO 1921)

Sabe-se o que são en tre nós as cam pa nhas po lí ti cas, so bre tu do as de
su ces são con du zin do a ve e mên ci as de toda or dem. Ape sar dis so,
tais ex ces sos fi ca ram sem pre li mi ta dos ao cam po da li vre crí ti ca, na

tri bu na e na im pren sa, e qua se pen sa ram a há bi tos nor ma is nes sas oca siões. 
Ensa i am-se po rém, ago ra, na som bra, ou tras ar mas que não são pro pri a -
men te po lí ti cas nem jor na lís ti cas, mas de ex plo ra ção para ame a çar e ex tor quir
di nhe i ro. Os fran ce ses cha mam a isso chan ta gem, e nós ain da não te mos na
lín gua pa la vra que tra du za com ri go ro sa exa ti dão o ba i xo ma ne jo mer can til 
que um gol pe des ses re pre sen ta e sig ni fi ca. É o caso, es pa lha do a sur di na,
de umas car tas ma nus cri tas, que o seu pos su i dor as so a lha se rem do pró prio 
pu nho do sr. Artur Ber nar des, o pre si den te atu al de Mi nas, can di da to da
ma i o ria dos es ta dos ao su pre mo pos to da Re pú bli ca. Essas car tas, apre go a das
pelo seu por ta dor como au tó gra fas, e ofe re ci das a ven da nes se ca rá ter ora
aos ami gos do sr. Ber nar des, ora aos ad ver sá ri os da can di da tu ra des te pu de -
ram ser es cri tas em pa pel tim bra do do ga bi ne te do pre si den te de Mi nas e
cons ta imi tam mu i to bem a le tra do mes mo. Di zem-nos mais que são cin co
as mis si vas, di ri gi das a di ver sos, três sem im por tân cia, pre pa ra das tal vez só 
para fa ci li tar o cor te jo da le tra, e as duas res tan tes che i as de fra ses ar ran ja das
de pro pó si to para o efe i to da in tri ga. Quem sabe da fa ci li da de com que se
fal si fi ca uma es cri ta qual quer, ao pon to de ilu dir até aos pe ri tos ofi ci a is – e
não pre ci sa mos lem brar a esse res pe i to o caso clás si co do fa mo so gra fó lo go
e au tro pô me tra Ber ti li on pro van do por A + B que era da le tra de Drey fus o
D do fa mo so bor de re au e con cor ren do de ci si va men te para a con de na ção do 
po bre ca pi tão ino cen te - deve es tar sem pre em guar da con tra a pos si bi li da de
de uma tal ex plo ra ção. As tais car tas, ofe re ci das por di nhe i ro a gre gos e



tro i a nos, e aliás, ao que nos in for mam re cu sa das e re pe li das tan to por uns
como por ou tros, são po si ti va men te hi pó cri tas e só pro vam a au dá cia do
mis ti fi ca do: que as es cre veu imi tan do a le tra e a as si na tu ra do pre si den te de 
Mi nas. 

Extra í do do Jor nal do Comér cio. Rio de Ja ne i ro. 17 de se tem bro de 1921.

846 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166.3 – MOÇÃO APRESENTADA AO CLUBE MILITAR
PELO TENENTE-CORONEL FRUTUOSO MENDES

 (12 NOVEMBRO 1921) 

O Clu be Mi li tar, re u ni do em Assem bléia Ge ral: 

Con si de ran do que às ex pres sões ofen si vas ao Exér ci to e Arma da
con ti das numa car ta pu bli ca da, por um dos jor na is des ta ca pi tal,
so men te tem sido opos ta a ne ga ti va do seu pre su mí vel au tor, em

con se qüên cia do que tem-se for ma do os mais va ri a dos co men tá ri os em tor no
do caso; 

Con si de ran do que per sis te o es ta do de dú vi da so bre a au to ria da 
car ta, o que, de qual quer pon to de vis ta, é in con ve ni en te à dig ni da de e à
co e são do Exér ci to e da Arma da, 

Re sol ve ele ger uma co mis são de 6 mem bros, com po de res para
pro mo ver, de acor do com a lei, a pro va pe ri ci al da car ta em ques tão. 

Sala das ses sões do Clu be Mi li tar, no Rio, 12 de no vem bro de
1921. 

[Se guem 322 as si na tu ras] 

ADIANTAMENTO À NAÇÃO

O nos so in tu i to não tem ob je ti vo al gum po lí ti co. 
Fru tu o so Men des, te nen te-co ro nel 

Jus ti fi ca ção da Mo ção

O as sun to da pre sen te mo ção, que re fe re-se à tão cé le bre car ta
pu bli ca da num jor nal des ta ca pi tal, ain da não per deu a sua opor tu ni da de,
como pa re ce a al guns ca ma ra das nos sos. Pelo con trá rio, jul ga mos que tor na-se 
cada vez mais ur gen te a ne ces si da de do exa me pe ri ci al da mes ma, a fim de



que te nha um ter mo fi nal, a sé rie de co men tá ri os, de um lado e de ou tro,
bor da dos em tor no do caso. 

O es ta do de dú vi da, so bre a au to ria da car ta, per sis te, e não ve mos
por que de i xar de em pre gar-se a pe rí cia, que, a nos so ver, é a me lhor so lu ção
para apu rar a ver da de, que tan to as pi ra mos, em be ne fí cio de am bas as par tes.
Se, com efe i to, exis tem duas cor ren tes de opi niões, uma acre di tan do na
au ten ti ci da de e ou tra na fal si da de da re fe ri da car ta, pa re ce que só res ta-nos
o re cur so da pro va pe ri ci al para o pon to fi nal da ques tão. 

Ne nhum ou tro in te res se te mos se não de aca bar com a dú vi da,
para que ces se de uma vez a apre go a da di vi são do Exér ci to, que, fe liz men te,
não exis te e con tra a qual en vi da re mos to dos os nos sos bons es for ços. 

De se ja mos e que re mos o Exér ci to uni do, co e so e dig no da sua
ár dua e du pla mis são - de de fen der a in te gri da de da pá tria no ex te ri or e
man ter as leis no in te ri or. 

Para nós, gran de será a fe li ci da de e a sa tis fa ção se a pe rí cia apu rar
a fal si da de da de can ta da car ta. Não vi e mos, aqui, im bu í dos do es pí ri to de
par ti da ris mo, nem com in ten ções ocul tas, vi san do fins po lí ti cos. Agi mos
com sin ce ri da de e im par ci a li da de. Te mos, po rém, a fran que za de de cla rar
que, se nos afas ta mos, tan to quan to pos sí vel, da abo mi ná vel po li ti ca gem e
de tes ta mos os po li ti que i ros, es pe ci al men te os pro fis si o na is, que pro cu ram
tudo di vi dir para go zar as van ta gens da se pa ra ção e da des tru i ção, a fim de 
do mi nar sem pre, te mos atra ção pela sã po lí ti ca, fi lha da ra zão e da mo ral,
ad mi ra ção e res pe i to pe los nos sos gran des po lí ti cos. Ja ma is de i xa re mos de
nos in te res sar pela sor te da nos sa cara pá tria, es pe ci al men te nos ho di er nos
tem pos à par te, para ser a pró pria na ção. Se guir, acom pa nhar e fa zer, mes mo,
a Po lí ti ca, a sã po lí ti ca, da nos sa pá tria é um di re i to que nos as se gu ra a
Mag na Car ta de 24 de fe ve re i ro e do qual não ab di ca mos. 

Nes te sa lão es tão a ilu mi ná-lo os re tra tos de Ben ja mim, o fun da dor
da Re pú bli ca; de De o do ro, o seu pro cla ma dor; de Flo ri a no, o seu con so li da dor.
Ne nhum de les achou in com pa tí ve is os de ve res mi li ta res com os seus ide a is
po lí ti cos, pro cla ma dos com al ti vez, sin ce ri da de e pa tri o tis mo. São bem
co nhe ci das aque las enér gi cas e su bli mes pa la vras de De o do ro ao pre si den te 
do Con se lho de mi nis tros do im pe ra dor: “Se a sor te de ter mi nar o re ba i xa -
men to da clas se mi li tar... que bra rei a mi nha es pa da”. E em do cu men to que
a im pren sa des ta ca pi tal pu bli cou, em 1887, as sim se ex pres sa ram Pe lo tas e
De o do ro: “… Não obs tan te, não se ría mos le a is se pac tuás se mos com o vi li -
pên dio de uma po si ção que nos lu di bria, ar ran can do-nos a dig ni da de de
ci da dãos ar ma dos para não nos de i xar mais que a sub ser viên cia de ja ní za ros”. 

Foi na sede des te clu be que, em 9 de no vem bro de 1889, o que ri do
mes tre re ce beu dos seus dis cí pu los e cor re li gi o ná ri os po lí ti cos a glo ri o sa
mis são do ad ven to da Re pú bli ca. Este clu be teve, por tan to, uma ori gem
po lí ti ca; sur giu na que les dias te ne bro sos e agi ta dos que to dos vós bem
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co nhe ce is. Tem ele re pre sen ta do sem pre uma fun ção sa li en te em nos sa evo -
lu ção so ci al e po lí ti ca e há de man ter as suas glo ri o sas tra di ções. 

Aqui es ta mos re u ni dos para dis cu tir e re sol ver o im por tan te
as sun to que mo ti vou a con vo ca ção des ta as sem bléia. Das dis cus sões pon de ra -
das e re fle ti das sa i rão as lu zes e os es cla re ci men tos, e cada um agi rá de
con for mi da de com as suas con vic ções, a fim de que to dos sub me tam-se à
ma i o ria ven ce do ra, sem cons tran gi men to, man ten do a nos sa ne ces sá ria, útil 
e de se ja da co e são, com o res pe i to mú tuo que de ve mos uns aos ou tros, não
nos es que cen do que, como mi li ta res que so mos, qual quer que seja a nos sa
ati tu de e o lo cal, te mos obri ga ção de nos en qua drar den tro dos prin cí pi os
da dis ci pli na, da boa edu ca ção, es pe ci al men te a mi li tar. 

Como pro va da nos sa im par ci a li da de e le al da de, pro po mos o
exa me pe ri ci al, de acor do com a lei, para sig ni fi ca ção, prin ci pal men te, que
não é uma im po si ção mi li tar e que não que re mo-lo fe i to, so men te por nós,
mas com a co o pe ra ção das par tes in te res sa das na ques tão. 

Sala das ses sões do Clu be Mi li tar, Rio, 12 de no vem bro de 1921. 

Fru tu o so Men des 

Extra í do de PESSOA, Epi tá cio. Pela Ver da de. Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. INL. Rio de
Ja ne i ro. 1957. Obras Com ple tas de Epi tá cio Pes soa. Vo lu me XXI, Tomo I. Pág. 431.
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166.4 – DECLARAÇÃO DO DR. FONSECA HERMES 
(17 NOVEMBRO 1921)

Não ha vi am ain da os ami gos do ma re chal de sis ti do de le var por
di an te a sua can di da tu ra a des pe i to de suas re i te ra das e po si ti vas
de cla ra ções de com ple to afas ta men to da po lí ti ca, quan do se

co me çou a mur mu rar so bre a exis tên cia de car tas au tó gra fas do sr. Artur
Ber nar des que o in com pa ti bi li za ri am com o ma re chal e com o Exér ci to. 

Fui, en tão, pro cu ra do em mi nha re si dên cia pelo sr. Olde mar de
La cer da que se fi ze ra acom pa nhar do dr. Pe dro Bur la ma qui e do sr. Ana cre on te 
Bor ba Go mes cujo en tu si as mo pela can di da tu ra do ma re chal ri va li za va com 
a de di ca ção pes so al que vo tam a S. Exa. De po is de al gu mas pa la vras so bre
a si tu a ção po lí ti ca, Olde mar per gun tou-me se co nhe cia a as si na tu ra do dr.
Artur Ber nar des e se pos su ía al gu ma car ta de S. Exa. Exi bin do um re ta lho
de pa pel com a as si na tu ra “Artur Ber nar des”, pe diu-me que dis ses se se em
mi nha opi nião era ou não au tên ti ca essa as si na tu ra e que lhe ce des se um
do cu men to ori gi nal para con fron to pe ri ci al. Res pon di que não pos su ía car ta 
al gu ma do dr. Ber nar des a mim di ri gi da e que o úni co au tó gra fo que ti nha
em meu po der era uma car ta di ri gi da ao dr. João Luís Alves a pro pó si to do
pro ces so de re co nhe ci men to de po de res para a cons ti tu i ção da Câ ma ra na
pre sen te le gis la tu ra e que, não sen do mi nha, de for ma al gu ma po de ria
cedê-la. Inqui rin do so bre o in te res se que ti nha Olde mar nes se con fron to,
Olde mar res pon deu que se tra ta va de car tas que, uma vez di vul ga das,
im pos si bi li ta ri am a can di da tu ra Ber nar des e que, se eu vis se que elas po de -
ri am apro ve i tar à can di da tu ra do ma re chal, es ta ri am à mi nha dis po si ção.
Pedi-lhe que mas mos tras se. Res pon deu-me que não as ti nha em seu po der, 
na que le mo men to, que quem as pos su ía es ta va fora, mas que as ob te ria, se
eu qui ses se apro ve i tar-me de las para fir mar a can di da tu ra do ma re chal.
Pedi-lhe que ao me nos me re ve las se o con tex to de tais do cu men tos, e Olde mar 
va ga men te me re fe riu al guns dos qua li fi ca ti vos dis pen sa dos ao Exér ci to e
ao ma re chal, acres cen tan do que era bas tan te afir mar que tais car tas da ri am
por ter ra com a can di da tu ra Ber nar des. Des de logo ma ni fes tei a mi nha opi nião
con trá ria à au ten ti ci da de de tais do cu men tos, ao que Olde mar re tor quiu
que o sr. Ser pa Pin to, pe ri to gra fo ló gi co, já as ha via dado por au tên ti cas.



Con si de ra ções ou tras fo ram adu zi das du ran te a con ver sa, que fi cou sem
ou tro re sul ta do por tor nar eu de pen den te a mi nha re so lu ção do exa me a
que eu pro ce des se nos do cu men tos. 

Olde mar não me fa lou so bre o as sun to por dias su ces si vos, até
que eu em pe nhei-me com seu ir mão, o dr. João Ma ria de La cer da, para que
ob ti ves se dele mos trar-me sim ples men te as car tas para que as les se. 

Não foi pos sí vel obtê-lo. Entre tan to, dado o meu em pe nho, Olde -
mar, em se gun da en tre vis ta, re pro du ziu as fra ses re fe ren tes ao ma re chal atri -
bu í das ao dr. Artur Ber nar des numa das car tas. Ime di a ta men te re pe li a in dig -
ni da de, afir man do que tal do cu men to era fal so e que por pro ces sos tais o
ma re chal não con sen ti ria em sua can di da tu ra, ao que Olde mar re tor quiu: “São 
tão per fe i tas que não ha ve rá quem as ven do não as haja por au tên ti cas”. 

Dias de po is Olde mar me de cla rou que uma vez que não me
qui se ra uti li zar das car tas, que va li am, aliás, uma for tu na, se gun do ele, iria
em pre gá-las ao ser vi ço da can di da tu ra Nilo Pe ça nha. 

O sr. Pe dro Bur la ma qui está, como eu, con ven ci do da fal si da de
de tais do cu men tos e, ca rá ter no bre a quem re pug na tan ta e tão mi se rá vel
in fâ mia, po de rá dar es cla re ci men tos im por tan tes a res pe i to do caso. 

Devo di zer, en tre tan to, que nem tão per fe i ta é a fal si fi ca ção, pois, 
le va do o do cu men to ao car tó rio do ta be lião Djal ma Fon se ca Her mes, aliás,
há seis me ses fora des ta ca pi tal em gozo de li cen ça, cre io que pelo sr. Ra i mun do 
Sil va, di re tor do Cor re io da Ma nhã, para ser au ten ti ca do com o re co nhe ci -
men to da fir ma, o em pre ga do en car re ga do do exa me e co te jo da as si na tu ra
apre sen ta da, com a que cons ta do re gis tro de fir mas, re cu sou as si na lar com
o ca rim bo, for ma li da de im pres cin dí vel para o ato de ofí cio so li ci ta do. Insis tiu
o por ta dor pelo re co nhe ci men to, e um ou tro em pre ga do foi exa mi nar e
com pa rar a for ma con cor dan do com o an te ri or. Insis tiu mais ain da o por ta dor
e le vou sua re cla ma ção ao ta be lião in te ri no, e este, con fron tan do o do cu -
men to com a as si na tu ra re gis tra da e achan do-as dís pa res, não re co nhe ceu a
fir ma, mos tran do ao por ta dor as di fe ren ças que de ter mi na vam a sua re cu sa. A 
as si na tu ra do dr. Artur Ber nar des, no car tó rio do nono ofí cio, foi re gis tra da
quan do S. Exa re pre sen ta va o seu es ta do na Câ ma ra Fe de ral. No mes mo dia 
em que foi essa fir ma re gis tra da o fo ram tam bém as de ou tros de pu ta dos,
en tre os qua is os drs. Alber to Sar men to, Go mes de Lima, Álva ro Ba tis ta,
Aris tar co Lo pes, Ala or Pra ta, Au gus to Pes ta na, Cris ti a no Bra sil, to das abo -
na das pelo sr. co ro nel Ma nu el Gon çal ves dos San tos. 

Ao dia se guin te, en tre tan to, em que se ten ta va o re co nhe ci men to
da fir ma, es tam pa va o Cor re io da Ma nhã a pri me i ra car ta fal sa, e Olde mar
fu gia para a Eu ro pa... 

Extra í do de SILVA, Hé lio. 1922 – San gue na Are ia de Co pa ca ba na. Edi to ra Ci vi li za ção Bra si le i ra.
Rio de Ja ne i ro. 1964. Págs. 436-438.
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166.5 – ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CLUBE MILITAR (28 DEZEMBRO 1921) 

De po is de ha ver sido tor na da pú bli ca a ma ne i ra ri go ro sa men te
ho nes ta e im par ci al pela qual foi le va da a efe i to a pe rí cia le gal da 
car ta em li tí gio, como ates ta rão os pró pri os re pre sen tan tes das

par tes in te res sa das, du ran te to das as vá ri as e pe no sas ope ra ções da pe rí cia
a que as sis ti am, seja-nos per mi ti do cum prir o ár duo de ver de tor nar pú bli co o
la u do, an si o sa men te es pe ra do pela opi nião pú bli ca na ci o nal. Tra tan do-se
de um as sun to mag no, al ta men te im por tan te, por que afe ta mu i to de per to
ao bom nome de ter ce i ros, é ób vio que esse la u do não po de rá ser emi ti do,
pura e sim ples men te, pela pro nún cia de um sim ou de um não. A co mis são
do Clu be Mi li tar que as su miu ta ma nha res pon sa bi li da de mo ral tem o sa gra do 
de ver de fun da men tar o seu la u do, com tan to ma i or pre ci são, quan to por
uma gran de in fe li ci da de esse la u do não se ba se ou na uni for mi da de de vis tas
dos pe ri tos, que tra ba lha ram com a co mis são. Com efe i to, as opi niões do
pe ri to sr. Si mões Cor re ia, quan to à fal si da de da car ta, se não pu de ram ali ar
com os re sul ta dos da pe rí cia do dr. Ser pa Pin to, pe ri to da co mis são, em bo ra 
hou ves se ela sido fe i ta sem pre sob as vis tas da que le, por que o seu pon to de 
vis ta se re su miu em pre ten der pro var, a todo tran se, a fal si da de da car ta em 
li tí gio, pon do em jogo es tu dos fe i tos an tes da re u nião da co mis são ou fora
das vis tas des ta. 

Para for mu lar o seu la u do, a co mis são teve que ir gal gan do, pal mo
a pal mo, a ín gre me, ás pe ra e pe ri go sa su bi da, que vai da dú vi da ini ci al à
ver da de fi nal, para po der ma ni fes tar-se de um modo po si ti vo, isto é, cla ro,
pre ci so, re la ti vo e sim pá ti co, mu i to di ver so ain da da que les que de cor rem
dos nos sos maus cos tu mes, so bre tu do na cha ma da po lí ti ca par ti dá ria. Para
atin gir ao ápi ce da mon ta nha, de onde se des cor ti na um ho ri zon te in tér mi no,
var ri do pela luz da ver da de, que não de i xa lu gar para som bras ou des vãos
ocul tos, a co mis são teve de ir to man do em con ta as ra zões pró e con tra a
fal si fi ca ção da car ta em exa me, apre sen ta das pe los re pre sen tan tes e pe ri tos
das par tes in te res sa das, para ir des co brin do a ver da de com o au xí lio do seu 
pe ri to, que a foi des ven dan do e pou co a pou co, pon do em jogo os pro ces sos 



usa dos ha bi tu al men te em se me lhan tes pe rí ci as. Agin do as sim, a co mis são
não des cu rou de to mar em con ta a ne ces si da de de uma so lu ção tão pron ta
quan to pos sí vel, tan to al me ja da pela pró pria co mis são quan to pe di da pe las
par tes in te res sa das, sem con tu do sa cri fi car, em caso al gum, a pre ci são do
re sul ta do pro cu ra do. Pro ce den do com se me lhan te im par ci a li da de é que a
co mis são ve ri fi cou não ha ver o pa pel da car ta im pug na da sido ata ca do por
qual quer re a ti vo quí mi co que por ven tu ra hou ves se fe i to de sa pa re cer al gum 
es cri to an te ri or, para ser usa do de po is pelo fal sá rio apro ve i tan do-se de uma 
as si na tu ra ver da de i ra, como já tem acon te ci do. 

Ve ri fi cou de po is a co mis são que a tin ta da car ta im pug na da não
co bria tra ço al gum de gra fi te ou car bo no de qual quer es pé cie ou mes mo um 
sim ples sul co, fi can do as sim afas ta da a hi pó te se de um pro ces so de de cal que
des sa es pé cie, ain da con fir ma da pela fi nu ra do tra ço da es cri ta. Ne nhu ma
ten ta ti va foi fe i ta com a mi cro fo to gra fia, não só por ha ver sido jul ga da
des ne ces sá ria, como tam bém por que o sr. Si mões Cor re ia, que re cla mou o
seu em pre go na pe rí cia em an da men to, nun ca o em pre gou em sua prá ti ca
de doze anos no ser vi ço po li ci al, a des pe i to de dis por o ga bi ne te ofi ci al dos
apa re lhos ne ces sá ri os. Tam bém foi ve ri fi ca do pela co mis são, com o em pre go
do áci do oxá li co, que a tin ta da car ta im pug na da não era mu i to re cen te. 

Eli mi na das es sas pro vas de fal si fi ca ção por de cal que da na tu re za 
re fe ri da, foi ve ri fi ca da pela co mis são a au ten ti ci da de do ca rim bo ofi ci al, um 
pou co des ma i a do e fa lho, pelo con fron to com ca rim bos de car tões au tên ti cos
de pro pa gan da ele i to ral, os qua is são ora des ma i a dos e fa lhos, como o da
car ta im pug na da, ora mais for tes e ní ti dos. Essa ob ser va ção foi con fir ma da
pe los ca rim bos de dois in vó lu cros tra zi dos pelo sr. ge ne ral Bar bo sa Lima,
mar ca dos com as da tas de 5 de ju lho e 1º de agos to do ano cor ren te por
si ne tes do Cor re io Fe de ral, in vó lu cros que fo ram fo to gra fa dos. Des se con fron to,
a co mis são con clu iu, afas tan do a hi pó te se do ca rim bo do pa pel da car ta
im pug na da ter sido o de um pa pel re fu go, como foi ale ga do pe los re pre sen -
tan tes do dr. Artur Ber nar des. Eles fi ze ram a hi pó te se de um fur to de um
pa pel da im pren sa mi ne i ra, hi pó te se que, a ser ver da de i ra, con fir ma ria an tes
o não-em pre go de re a ti vo quí mi co al gum para fa zer de sa pa re cer qual quer
es cri to an te ri or, como já ha via sido con clu í do pelo pe ri to da co mis são, por que
o pa pel era igual ao usa do pelo go ver no de Mi nas Ge ra is. Embo ra apo i a da
na de cla ra ção do sr. Si mões Cor re ia, de que não tem no tí cia al gu ma de
ha ver sido pos sí vel fal si fi car-se um do cu men to lon go, a mão li vre, isto é,
sem ser por de cal que de qual quer es pé cie, e que este, para ser per fe i to, sen do
ope ra do por aglu ti na ção, em pre gan do pa la vras, sí la bas ou le tras cor ta das
de do cu men tos au tên ti cos, de man da um tem po mais ou me nos lon go,
con for me a per fe i ção do tra ba lho, a co mis são con ti nu ou as suas pes qui sas
fa zen do o con fron to de le tras ca rac te rís ti cas, de acen tos e mais si na is, en con -
tra dos na car ta im pug na da, com ou tros aná lo gos ca ta dos nos do cu men tos
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que lhe fo ram for ne ci dos pe los re pre sen tan tes das par tes in te res sa das pró e
con tra a au ten ti ci da de da dita car ta. 

E a co mis são as sim foi le va da a opi nar e a pro ce der, ori en tan do a 
pe rí cia de que es ta va en car re ga da, se gun do o pro gra ma es ta be le ci do, co nhe -
ci do e ace i to pe los re pre sen tan tes e pe ri tos das par tes in te res sa das, por se
sen tir apo i a da em Cré ti e ux Ja min - l’Expertise en écri tu re et les le çons de l’affaire 
Drey fus -, quan do as sim se ex pri me: ”Se fos se pos sí vel que uma pes soa imi -
tas se per fe i ta men te a es cri ta de uma ou tra, sem que in dí cio al gum pu des se
tra ir a fra u de a um olho exer ci ta do, a se gu ran ça de cada um es ta ria ame a ça da. 
A des pe i to dos er ros in di vi du a is, a pe rí cia em es cri tos, fun da da no ra ci o cí nio,
é uma ne ces si da de, ha ve rá sem pre as si na tu ras imi ta das, tes ta men tos fal sos
por có pia de es cri tos e atos ras pa dos ou so bre car re ga dos. Com ex ce ção dos
pe ri tos que Le Par quet cha ma graf[ile gí vel] mais que ele dis cri mi na se li mi tam
a con fron tar al gu mas le tras, a fa zer com pa ra ção pu ra men te ca li grá fi ca das
for mas. O pon to cul mi nan te de seu sis te ma é a pes qui sa das su per po si ções
com o au xí lio do de cal que.” 

Ao con trá rio do que ale gou o sr. Si mões Cor re ia para pro var a
fal si da de de duas car tas im pug na das, que ofen dem as clas ses ar ma das,
quan do dis se que as as si na tu ras des sas car tas ha vi am sido de cal ca das por
uma mes ma ma triz, que era cons ti tu í da pela as si na tu ra do do cu men to
pú bli co, a que se re fe ri ra o Cor re io da Ma nhã, em ar ti go edi to ri al, de 19 de
no vem bro úl ti mo, a co mis são ve ri fi cou que as as si na tu ras das duas re fe ri das
car tas se não jus ta pu nham, como de ve ria su ce der, se a ma triz hou ves se
sido a mes ma para que pu des se ser ve ri fi ca da a ci ta da ale ga ção do sr. Si -
mões Cor re ia, por que duas co i sas igua is a uma ter ce i ra são igua is en tre si.
Para con se guir essa ve ri fi ca ção, a co mis são usou do pro ces so por trans pa -
rên cia so bre vi dro, for te men te ilu mi na do pelo ver so. Essa não-jus ta po si ção
das duas as si na tu ras, ao con trá rio do que de ve ria su ce der, uma vez que ha -
vi am sido elas de cal ca das da mes ma ma triz, como ale ga ra o su pra di to pe ri -
to, afas tou pra ti ca men te mais uma pro va de fal si da de, pelo que a co mis são
pros se guiu com im par ci a li da de nos seus tra ba lhos, à es pe ra de mais ele -
men tos in con tes tá ve is para po der che gar a uma con clu são po si ti va, por tan to
im par ci al. Esse fato é con fir ma do pela aba li za da opi nião de Lo card, que as sim
é emi ti da, ha ven do sido ex tra í da do ca be ça lho de um re que ri men to, apre -
sen ta do à co mis são pelo sr. ge ne ral Bar bo sa Lima: “Di an te do júri, dois
cli chés pro je ta dos um so bre o ou tro e que che guem a se con fun dir são um
ar gu men to em pol gan te” - l’Enquêt cri mi nel le, pág. 180. Já foi dito que as
as si na tu ras das duas car tas, a que se re fe riu o sr. Si mões Cor re ia, se não
con fun di ram, e, as sim, de sa pa re ceu essa cir cuns tân cia em pol gan te, que
pro va ria a exis tên cia do de cal que e, por tan to, da fal si fi ca ção. 

A fal ta do cor te da le tra t da pa la vra Arthur não deve cons ti tu ir,
por si só, uma pro va de fal si fi ca ção, não só por que o fal sá rio se não po de ria 
es que cer de de cal car tra ço al gum da as si na tu ra, que es ti ves se co pi an do,
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como tam bém por que os ho mens mais sis te má ti cos se têm es que ci do de
lan çar os ca rac te rís ti cos ha bi tu a is de suas as si na tu ras em oca siões im pre vis tas,
sem que seja pos sí vel ex pli car-se a ra zão da emis são des ses ca rac te rís ti cos.
Was hing ton, que fa zia a sua fir ma com uma se gu ran ça tal que pa re cia fa zer 
uso de uma chan ce la, es que ceu-se de es cre ver a le tra o e os dois pon tos que
cos tu ma va re gis trar en tre as ma i ús cu las G e W, em sua as si na tu ra au tên ti -
ca, que o li vro de P. Fra zer apre sen ta sob o nú me ro 7, pág. 150, da co le ção
de as si na tu ras des se gran de ho mem. É sa bi do em pe rí cia grá fi ca que a ano -
ma lia de uma cer ta es pé cie não pode, por si só, ser vir de pro va para des tru -
ir as de ma is con clu sões so bre a au ten ti ci da de ou a fal si fi ca ção de uma as si na -
tu ra, ob ti das por pro ces sos vá ri os, con fron tan do-se vá ri as as si na tu ras in te i -
ra men te au tên ti cas. De tudo isso se con clui que, se a iden ti da de grá fi ca de
dois do cu men tos não pro va, por si só, a au ten ti ci da de do do cu men to em
exa me, tam bém a ano ma lia de uma cer ta es pé cie, en con tra da nes se do cu -
men to, não deve pro var a sua fal si fi ca ção. Esse pon to de vis ta é con fir ma do
por mr. Re ve nau - Fra i té des ins crip ti ons, pág. 47 -, quan do as sim dou tri na:
“To dos sa bem, bas tan te que não há pes soa que pos sa pro me ter de es cre ver
e as si nar sem pre igual men te a um pon to li mi ta do”. Tam bém Pi er re
Hum bert – Des ex per ti ses grap ho lo gi ques, la Grap ho lo gie, de zem bro de 1903 –
as sim se ex pri me, ain da con fir man do a ori en ta ção da pe rí cia, fe i ta sob as
vis tas da co mis são: “Que im por ta que as le tras se jam ou não su per po ní ve is, 
se elas apre sen ta rem a mes ma do mi nan te e obe de ce rem à mes ma ins pi ra ção?”. 

Além dis so, há a con si de rar que na cor res pon dên cia de pes so as
gra du a das de nos so meio so ci al atu al se en con tram às ve zes omis sões ou
si na is co me ti dos ou fe i tos pro po si ta da men te, para in di ca rem qual quer
en ten di men to ocul to en tre os in te res sa dos na cor res pon dên cia, pelo que
não é im pos sí vel que a fal ta do cor te da le tra t, já re fe ri da, tam bém pu des se
ter al gu ma sig ni fi ca ção es pe ci al, im pos sí vel de ser des co ber ta pelo pe ri tos,
por que es tes po dem de du zir con clu sões, mas não po dem adi vi nhar con ven ções 
ocul tas. 

Des tar te, a co mis são foi le va da por to das es sas con si de ra ções a
não ace i tar a fal ta do cor te da le tra t, por si só, como pro va bas tan te de fal si -
fi ca ção da as si na tu ra das car tas im pug na das, tan to mais quan to a es cri ta
em es tu do apre sen ta nas pe ças tra zi das pela par tes a ma i or fal ta de uni for -
mi da de em suas par ti cu la ri da des ca rac te rís ti cas, como, aliás, é co mum
su ce der com as es cri tas de to dos, de um modo ge ral. Sen do as sim, ha ven do 
a co mis são vis to um gran de nú me ro de le tras t da as si na tu ra de car tas, da das
como au tên ti cas pela par te in te res sa da e de cer to exa mi na das cu i da do sa -
men te por pe ri to seu, que bem po dia ter sido o sr. Si mões Cor re ia, que não
he si tou em con fes sar, no seio da co mis são e na úl ti ma fra se da pe rí cia, que
já ti nha opi nião for ma da so bre a fal si da de fun da men tal das car tas, por que
es ta va es tu dan do o as sun to ha via mais de um mês, tra ba lhan do com as
fo to gra fi as do Cor re io da Ma nhã, e, ten do exa mi na do cen te nas de do cu men tos
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au tên ti cos, foi pos sí vel ob ser var o que se se gue. Do exa me su pra di to foi
ve ri fi ca da a ma i or va ri e da de no cor te da le tra t da as si na tu ra, des de aque le
que cor ta va até a le tra h da pa la vra Arthur, até um que não cor ta va as has tes
da le tra t, ten do sido mal ris ca do e com uma ex ten são mí ni ma. 

À vis ta dis so e de po is da ar gu men ta ção já apre sen ta da, a fal ta do 
cor te na le tra t da as si na tu ra não pode ser to ma da, por si só, como uma fal ta
de au ten ti ci da de do do cu men to em exa me, mas ape nas como uma ano ma lia
da es cri ta em es tu do, den tre as inú me ras, que a ca rac te ri zam de um modo
no tá vel. Qu an to ao fato des sa ano ma lia da fal ta do cor te na le tra t da as si -
na tu ra em duas das car tas de cla ra das fal sas pela par te in te res sa da, só ha ver 
apa re ci do nes sas duas car tas, ra zão que cons ti tui, se gun do o sr. Si mões
Cor re ia, uma pro va de fal si da de des sas car tas, é li ci to con si de rar que, de po is
da dis cus são pú bli ca, a que a vul ga ri za ção fo to grá fi ca des sas car tas deu lu gar,
a par te in te res sa da ti ves se tido o cu i da do de se pa rar, do gran de acú mu lo
de car tas em seu po der e no dos seus par ti dá ri os, aque las em que a dita
le tra t não es ti ves se cor ta da. E essa hi pó te se é tan to mais ra zoá vel e na tu ral
quan to a co mis são teve en se jo de ve ri fi car em do cu men tos que a par te in te -
res sa da lhe en vi a ra, por es co lha sua, si na is re ve la do res de pe rí cia, como
tam bém isso ma ni fes tou o úni co do cu men to en vi a do pela Câ ma ra dos
De pu ta dos. Ora, sen do um fato con fes so pelo sr. Si mões Cor re ia que ele es tu -
da va o as sun to das car tas ha via mais de um mês, an tes do iní cio dos tra ba lhos
da co mis são, pa re ce inad mis sí vel a pos si bi li da de de que não hou ves sem
sido pos tos de lado e mes mo des tru í dos qua is quer do cu men tos que pu des -
sem con fir mar ma te ri al men te a au ten ti ci da de da car ta em exa me. Sen do
as sim, é cla ro que só de ve ri am ter sido en vi a dos à co mis são do cu men tos
que não pu des sem ser vir de con tra pro va à dita au ten ti ci da de, que a par te
in te res sa da que ria evi tar em ab so lu to. 

Qu an to ao fato de não ha ver apa re ci do do cu men to al gum com o
t sem cor te, re me ti do por an ta go nis tas do sr. Artur Ber nar des, isso nada
pro va, por que a co mis são não re ce beu do cu men to al gum que por ven tu ra
pro vi es se de an ta go nis ta do re fe ri do dou tor, ex ce to aque les for ne ci dos pelo
Cor re io da Ma nhã. A co mis são ig no ra se an ta go nis tas atu a is do su pos to
au tor da car ta in cri mi na da de fal sa pos su em al gum do cu men to as si na do
pela dita pes soa, mas não pode con cor dar com o sr. Si mões Cor re ia, quan do
este afir ma que, se eles não apre sen ta ram al gum do cu men to com a as si na tu ra
sem cor te da le tra t, é por que não exis te do cu men to al gum com esta ano ma -
lia, ex ce to as duas im pug na das. Para que não apa re ces se um do cu men to des sa 
es pé cie, por ven tu ra di ri gi do aos an ta go nis tas atu a is do dito sr. dr. Artur
Ber nar des, bas ta que se re cor de a pos si bi li da de de ha ver sido des tru í do em
se gui da ao re ce bi men to, por que só os ami gos cos tu mam fa zer co le ção de
do cu men tos re ce bi dos das pes so as que es ti mam, vis to como os in di fe ren tes
só guar dam do cu men tos re ce bi dos quan do eles con têm as sun tos im por tan tes
e só por isso con vém ser con ser va dos para uso ul te ri or. Nes te pon to da pe rí cia, 
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con vém que fi que re gis tra do que o cé le bre do cu men to pú bli co a que o
Cor re io da Ma nhã se re fe riu em seu edi to ri al de 19 de no vem bro úl ti mo, e
que o sr. Si mões Cor re ia afir mou ca te go ri ca men te ha ver sido a ma triz das
as si na tu ras das duas car tas im pug na das, tem o t cor ta do. 

O ge ne ral Vil le roy trou xe à co mis são, no dia 24, o ne ga ti vo mu i to
duro, como se cha ma em lin gua gem fo to grá fi ca, no qual o cor te do t é di fi -
cil men te vis to, mas tam bém trou xe um po si ti vo ti ra do em pa pel ul tra-sen sí vel
no qual o cor te do t da as si na tu ra é per fe i ta men te vi sí vel. Com pa ran do as
le tras da as si na tu ra des se do cu men to pú bli co com as duas as si na tu ras das
car tas im pug na das, a co mis são ve ri fi cou, como po de rá fazê-lo qual quer
pes soa im par ci al, que que i ra con fes sar o que es ti ver ven do, que as di tas le tras
ma i ús cu las da dita as si na tu ra são da mes ma pes soa que as si nou as duas
car tas im pug na das, mas se não po dem su per por ou con fun dir, pon do-se
uma so bre ou tra. Esse fato, em pol gan te no di zer de Lo card, ci ta do pelo ge ne ral
Bar bo sa Lima, re pre sen tan te da de fe sa, se não ve ri fi can do, des tru iu a ló gi ca 
do seu ar gu men to, que pe los mo dos pa re cia ir res pon dí vel, por que se fir ma va
na exis tên cia de um do cu men to-ma triz, de onde o de cal que ha via pro vin do,
como afir ma ra pe remp to ri a men te o sr. Si mões Cor re ia. 

Ora, ha ven do fi ca do pro va da a va cu i da de de se me lhan tes fun -
da men tos, por que o cé le bre do cu men to pú bli co só pro va ra o não-de cal que
por seu in ter mé dio, as as si na tu ras im pug na das para o que bas ta se o olhar,
como só a pôde fa zer a co mis são, é con clu são de todo ho mem de hon ra e
im par ci al jul gar por for ma di fe ren te da que la que em pro ve i to da sua ca u sa
o sr. ge ne ral Bar bo sa Lima só jul ga va ló gi ca, ho nes ta e pos sí vel. A co mis são 
pode fe liz men te con gra tu lar-se con si go mes ma, por ha ver sem pre de fe ri do
o pe di do do re pre sen tan te do dr. Artur Ber nar des quan to à apre sen ta ção do 
no tá vel do cu men to pú bli co, só po den do bem com pre en der, quan do o viu
no dia 24 de de zem bro cor ren te, a ra zão da re cu sa do seu de ten tor em aten der
ao dito pe di do da par te con trá ria, fe i to ten den ci o sa men te para dele se uti li zar
em pro ve i to da ca u sa que de fen dia. 

Esgo ta das as pro vas de não-fal si fi ca ção já men ci o na das su cin ta -
men te nes te la u do, só res ta va à co mis são abor dar o pro ces so de fal si fi car
por meio de ma triz fe i ta por aglu ti na ção, apre sen ta do pelo sr. Si mões Cor re ia
como aque le que lhe pa re ceu ter sido em pre ga do pelo fal sá rio para for jar as 
car tas im pug na das. Esse pro ces so de fal si fi ca ção se re su me em ob ter o
fal sá rio do cu men tos au tên ti cos em nú me ro su fi ci en te para com por o do cu -
men to fal so de que ne ces si ta, cor tan do des ses do cu men tos au tên ti cos pa la vras,
sí la bas e, fi nal men te, le tras, para ar ru má-las, de po is, de modo con ve ni en te,
a for mar o sen ti do de que ca re ce. Esses ele men tos são to dos co la dos cu i da -
do sa men te, de po is fo to gra fa dos em con jun to para se po der pres tar ao
de cal que fi nal por trans pa rên cia, como já foi dito an tes. Qu an do se con si de rar, 
po rém, que nin guém es cre ve do cu men tos di ver sos com as le tras do mes mo
ta ma nho, tor na-se pre ci so ao fal sá rio, em pri me i ro lu gar, re du zir to dos os
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ele men tos cor ta dos dos do cu men tos au tên ti cos di ver sos à mes ma es ca la,
que pode con se guir por mais de um pro ces so, sen do o mais cô mo do o fo to -
grá fi co, para em se gui da ar ru mar le tras, sí la bas e pa la vras de modo con ve -
ni en te à for ma ção do sen ti do de se ja do, é que se pode per ce ber à mo ro si da de
com a qual esse pro ces so po de rá per mi tir a com po si ção de um do cu men to
lon go, como a car ta em exa me. 

E, se pen sar em que são cin co as car tas im pug na das como fal -
sas, se gun do afir mou o go ver no de Mi nas Ge ra is, vê-se que essa di fi cul -
da de au men ta, so bre tu do para a fal si fi ca ção su pos ta das duas car tas pri -
me i ras, es cri tas com um pe que no in ter va lo de dias. Qu an do se con si de -
rar ain da a im pos si bi li da de de se aglu ti na rem os ele men tos em pre ga dos
sem de i xar so lu ções de con ti nu i da de na es cri ta, in te i ra men te di vi sas das
na tu ra is e pe cu li a res à pes soa au to ra dos do cu men tos au tên ti cos da sua
la vra, ver-se-á quão pre cá ria é a hi pó te se do sr. Si mões Cor re ia, para pro -
cu rar pro var a fal si da de da car ta em exa me e tam bém das ou tras que ele
in qui na de fal sas.

Ora, sen do sa bi do, por di ver sas fon tes in sus pe i tas à par te in te -
res sa da, que an tes do me a do de ju nho do ano cor ren te já se ti nha co nhe ci -
men to da exis tên cia das car tas, não é por for ma al gu ma di fí cil che gar-se de
boa fé à con clu são da im pos si bi li da de ma te ri al do em pre go da aglu ti na ção 
para fal si fi car a car ta cujo exa me pre o cu pou a co mis são. Essa con clu são
ain da é cor ro bo ra da pela per fe i ção do tra ba lho, que é de tal na tu re za que o
pró prio sr. Si mões Cor re ia con fes sou, como cons ta da ata, que as le tras da
car ta im pug na da são as do dr. Artur Ber nar des, em bo ra ale gas se em se gui da
ha ver sido ela ob ti da por de cal que.

Se se ob ser var ain da que a es cri ta da car ta im pug na da é cor ri da,
sem apre sen tar os trê mu los e as he si ta ções pe cu li a res a todo de cal que, e
sen do im pos sí vel que tão lon go do cu men to pu des se ter sido fal si fi ca do a
mão li vre, como o pró prio sr. Si mões Cor re ia de cla rou, e cons ta de ata não
ter no tí cia de que tal fal si fi ca ção hou ves se po di do ser fe i ta, não pa re ceu
te me rá rio à co mis são afas tar mais uma vez a hi pó te se do de cal que, em bo ra
nes se caso ten do tido por base a aglu ti na ção. Con vém no tar que esse pro ces so
é o úni co pos sí vel no caso ver ten te, por que de cal que di re to de mons tra ria
ipso fac to a exis tên cia da car ta que a par te in te res sa da que ria ne gar. Sen do
as sim, eli mi na da mais esta pro va de fal si fi ca ção, úl ti mo re du to que a co mis são 
ti nha que ar ra sar para atin gir ao pico da mon ta nha de onde se des cor ti na a
ver da de pro cu ra da com per ti ná cia, só lhe res ta va uma pro va de su per po si ção
que o sr. Si mões Cor re ia apre sen ta ra, à úl ti ma hora, para ar mar ao efe i to
de se ja do, quan do ima gi nou po der con quis tar a sim pli ci da de dos mem bros
da co mis são. Le i gos em as sun to de pe rí cia que são ele va dos pelo sr. Si mões
Cor re ia à al tu ra ina ces sí vel de uma ciên cia in fu sa, só aces sí vel a pes so as
pri vi le gi a das, do ta das de olhos es pe ci a is, como ele jul ga os seus, pelo que
vê co i sas que nin guém de boa-fé en xer ga, os mem bros da co mis são não
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pu deram se con for mar com as en fá ti cas de cla ra ções do pe ri to da de fe sa, tão 
ca te gó ri cos quão con tes tá ve is.

Essa pro va re fe re-se a ha ver o sr. Si mões Cor re ia con se gui do
le tras, tris sí la bos e sí la bas su per po ní ve is nas car tas im pug na das, que ele
es tu dou ape nas por meio de dis po si ti vos fo to grá fi cos, des de mais de um
mês an tes da pe rí cia da co mis são. A se guin te opi nião de Cré ti e ux Ja min, já
ci ta do, à pág 43, con cor re para de mons trar a pos si bi li da de de con tes ta ção
dos tra ba lhos de su per po si ção do sr. Si mões Cor re ia, e, por isso, a co mis são
a trans cre ve, an tes de apre sen tar os re sul ta dos aná lo gos a que che gou o seu
pe ri to, ope ran do com ele men tos de do cu men tos au tên ti cos: “O que mais
im pres si o na nos tra ba lhos de vi dos aos ca lí gra fos é o ho ri zon te li mi ta do dos 
au to res. M. Fra zer, por exem plo, que fala em nome da ciên cia (po rém sem
pre o cu pa ção), li mi ta-se a pro ces sos pu ra men te me câ ni cos. Ele mede cer tas
par tes es co lhi das das le tras, al tu ra das le tras, etc., ou en tão os ân gu los de le tras 
e faz mé di as. Qu an do os re sul ta dos di fe rem me nos de 15%, a es cri ta é
au tên ti ca. Esta arit mé ti ca ar bi trá ria, de co rada com o tí tu lo de mé to do ci en tí fi -
co, é te mí vel. M. Fra zer ocu pa-se tam bém com a fo to gra fia com pos ta e apli -
ca à pe rí cia de es cri tos. Ele teve M. Ber til lon para dis cí pu lo, e este úl ti mo
fez a apli ca ção do sis te ma so bre a es cri ta de Drey fus com um de sas tro so in su -
ces so. Encon tra-se esta his tó ria no re la tó rio do pro ces so de Ren nes e da
Cor te de Cas sa ção”.

Qu an do o pe ri to sr. Si mões Cor re ia mos trou o seu belo tra ba lho
fe i to a co res em pa pel ge la ti na do, pre pa ra do para con ven cer da fal si da de o
mais con ven ci do em sen ti do con trá rio ou in cré du lo, sem por for ma al gu ma
que rer en tre gá-lo à vis ta das pro vas e ra zões in con tes tá ve is de cor ren te da
pe rí cia em an da men to, a co mis são en car re gou o seu pe ri to de fa zer pro va
aná lo ga, ser vin do-se de do cu men tos au tên ti cos. O pe ri to da co mis são me teu
mãos à obra, ape sar de ur gi do pela es tre i te za do tem po e de ter que tra ba lhar
só, ao pas so que o seu an ta go nis ta de cla ra ra ca te go ri ca men te es tar tra ba -
lhan do ha via mais de um mês, em bo ra o hou ves se fe i to so bre pro vas fo to -
grá fi cas, ex clu si va men te, o que in qui na va os seus tra ba lhos de ví cio in sa ná vel, 
se gun do o seu pró prio con ce i to, cons tan te da ata. Ape sar de to das as di tas
con di ções des fa vo rá ve is ao pe ri to da co mis são, este tam bém en con trou sí la bas,
tris sí la bas e le tras su per po ní ve is em do cu men tos au tên ti cos, o que re ve lou
a não-pro ce dên cia das afir ma ções do sr. Si mões Cor re ia, como tudo pro vou 
di an te dos mem bros da que la e cons ta das pe ças ane xas ao seu la u do, anu -
lan do as sim o efe i to do pri mo ro so tra ba lho co lo ri do do seu an ta go nis ta, fe i to
tran qüi la men te fora das vis tas da co mis são, com o au xí lio de um seu aju -
dan te em as sun tos de pe rí cia po li ci al.

Pro du zi da esta con tra pro va da pe rí cia sus pe i ta do sr. Si mões
Cor re ia, des tru in do pela base os fun da men tos das suas con clu sões a fa vor
da fal si da de da car ta em exa me, a co mis são jul gou opor tu no pen sar em que 
a pe rí cia es ti ves se vir tu al men te em con di ções de es tar ter mi na da e, por isso, 
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em se pre pa rar para emi tir o seu lado fun da men tal, como ora está ten do a
su bi da hon ra de o fa zer so le ne men te em vos sa pre sen ça, dan do des tar te um 
for mal cum pri men to à ta re fa de que fora in cum bi da pelo Clu be Mi li tar.

Se a co mis são sen tia-se nas con di ções su pra di tas, ra ci o nan do so bre
o con jun to de re sul ta dos que a pe rí cia foi pe no sa men te fa zen do sur gir, as
de ser ções dos re pre sen tan tes de uma das par tes in te res sa das, que ten de ram 
sem pre por jul ga men to pre con ce bi do, in de pen den te das pro vas, a con si de rar
fal sa a car ta im pug na da e mais qua tro, como fora dito pelo go ver no de Mi nas
Ge ra is, e a só jul gar hon ra do quem com eles es ti ves se de acor do sem ma i or
exa me, es sas de ser ções con fir ma vam elo qüen te men te que a con vic ção em
que ia fi can do a co mis são se fun da va em da dos po si ti vos e, por tan to, re a is.

Con si de ran do, à vis ta de tudo quan to fi cou dito, a anu la ção de
to das as pro vas de fal si da de, como aca bou de ser de mons tra do em re su mo,
nes te la u do e, cons ta em de ta lhe de to das as atas e do re la tó rio do pe ri to da
co mis são;

Con si de ran do as ma ni fes ta ções re i te ra das e so le nís si mas do sr.
ge ne ral Bar bo sa Lima, que su bli ma va a ge ne ro si da de da co mis são em ha -
ver per mi ti do a pre sen ça de re pre sen tan tes das par tes in te res sa das du ran te
a pe rí cia, ao con trá rio do que su ce de na pe rí cia ju di ciá ria, na qual cada pe ri -
to pode agir iso la do e li vre da fis ca li za ção do seu an ta go nis ta e até cer to
pon to do seu pró prio cons ti tu in te, opi nião in fe liz men te não con fir ma da
pela sua in jus ta e par ci a lís si ma ati tu de ul te ri or;

Con si de ran do que a co mis são se não es cra vi zou aos pro ces sos
em pí ri cos dos pe ri tos, em ge ral, mas fis ca li zou os tra ba lhos de seu pe ri to,
es tu dan do o as sun to sob vá ri os as pec tos, sem des pre zar a opi nião dos mes tres 
em pe rí cia de es cri tos, como este pró prio la u do o pro va com elo qüên cia;

Con si de ran do que to dos os ele men tos mo ra is se ali nham lo gi ca -
men te em con trá rio à fal si da de da car ta exa me, como se ria fá cil enu me rá-los,
em bo ra fos se mu i to en fa do nho por des ne ces sá rio, à vis ta de tudo quan to
aca bou de ser ex pos to,

A co mis são foi le va da a con clu ir, em bo ra com o mais pro fun do
pe sar, pela au ten ti ci da de da car ta em exa me, por que ela re sis tiu a to das as
pro vas re a li za das com im par ci a li da de e re ti dão, para se des co bri rem os ger mes
da sua ale ga da fal si da de.

Sala de ses sões do Clu be Mi li tar, 28 de de zem bro de 1921. –
vice-al mi ran te Amé ri co Sil va do – co ro nel José Be vi lá qua – co ro nel Fran cis co
Men des de Mo ra is – co ro nel Emí lio Sar men to – ca pi tão-de-Mar-e-Gu er ra Pe dro 
V. de Melo Pina – te nen te-co ro nel Fru tu o so Men des. 

Extra í do de Clu be Mi li tar. Do cu men tos his tó ri cos re la ti vos à pe rí cia le gal da car ta ofen si va aos bri os
das Clas ses Arma das. Livr. Ed. Le i te Ri be i ro. Rio de Ja ne i ro. 1922. Pág. 58.
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167
PRIMEIRO CINCO DE JULHO

(LEVANTE DO FORTE DE COPACABANA)
167.1 – TELEGRAMA DE HERMES DA FONSECA AO

COMANDANTE DA 6ª REGIÃO MILITAR
 (30 JUNHO 1922) 

OClu be Mi li tar, con tris ta do pela si tu a ção an gus ti o sa em que se
en con tra o Esta do de Per nam bu co, nar ra da por fon tes in sus pe i tas,
e que dão ao nos so glo ri o so Exér ci to a odi o sa po si ção de al goz

do povo per nam bu ca no, ve nho fra ter nal men te lem brar-vos que me di te is
nos ter mos dos arts. 6º e 14 da Cons ti tu i ção, para isen tar des o nos so nome e 
o da no bre clas se a que per ten ce mos. O ape lo que ora di ri jo ao nos so ilus tre
con sór cio é para sa tis fa zer a in sis ten tes pe di dos de ca ma ra das nos sos, daí,
no sen ti do de apo iá-los nes sa crí ti ca emer gên cia, em que se pro cu ra des vi ar
as For ças Arma das do seu alto des ti no. Con fi an te no vos so pa tri o tis mo e no 
vos so zelo pela per pe tu i da de do amor do Exér ci to ao povo de nos sa ter ra,
vos falo nes se gra ve mo men to. Não es que ça is que as si tu a ções po lí ti cas pas sam
e o Exér ci to fica! 

Extra í do de PESSOA, Epi tá cio. Pela ver da de. Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. INL. Rio de
Ja ne i ro. 1957. Obras com ple tas de Epi tá cio Pes soa. Vo lu me XXI. Tomo I. Pág. 442.
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167.2 – ORDEM PARA O FECHAMENTO DO 
CLUBE MILITAR – DECRETO DO PRESIDENTE 

EPITÁCIO PESSOA (1º JULHO 1922)

Opre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil: Con si de -
ran do que o pre si den te do Clu be Mi li tar di ri giu ao co man dan te e 
aos ofi ci a is da guar ni ção de Per nam bu co um te le gra ma em que

se per mi tiu pôr em dú vi da a pa la vra do go ver no e lhe atri bu ir fal sa men te
pro pó si tos con trá ri os à Cons ti tu i ção;

Con si de ran do, com efe i to, que, nes se te le gra ma, à afir ma ção do
go ver no de que as for ças fe de ra is ali es ta ci o na das, obe di en tes às or dens
re ce bi das, se tem con ser va do alhe i as à ques tão da su ces são pre si den ci al do
Esta do, aque le ge ne ral an te pôs a nar ra ção do que ele cha ma “fon tes in sus -
pe i tas”, que dão à tro pa fe de ral de Per nam bu co a “odi o sa po si ção de al goz
do povo per nam bu ca no”;

Con si de ran do que o pre si den te do clu be pe diu ain da a aten ção
das di tas for ças para os “ter mos do arts. 6º e 14 da Cons ti tu i ção”, in si nu an do, 
as sim, que o go ver no es ta va in ter vin do em ne gó ci os par ti cu la res ao Esta do
de Per nam bu co, o que é ine xa to, e dan do às for ças da que la guar ni ção or dens
con trá ri as às leis ou às ins ti tu i ções cons ti tu ci o na is, o que é fal so tam bém,
por quan to, das or dens pu bli ca das, que são to das as trans mi ti das ao co man -
dan te da re gião, o que se vê é que o pre si den te da Re pú bli ca re co men dou
sem pre ao mes mo co man dan te “a ma i or pru dên cia, a fim de não pa re cer
exis tir por par te do go ver no fe de ral qual quer pro pó si to de in ter vir em
as sun tos da eco no mia do Esta do” e “não ser pra ti ca do ato al gum que pos sa
pa re cer in ter ven ção in dé bi ta do go ver no da União na ques tão pro pri a men te 
ele i to ral”, e ain da re cen te men te de cla rou em te le gra ma dado tam bém à
pu bli ci da de e di ri gi do a um dos can di da tos “que não in ter vi ria” nes sa
ques tão, que “as for ças do Exér ci to se con ser va ri am ne u tras” e, em ou tro
des pa cho, en de re ça do no mes mo dia ao co man dan te da guar ni ção, re i te rou
a or dem de não se en vol ve rem as for ças em ques tões pro pri a men te da po lí ti ca 
lo cal;



Con si de ran do que o pre si den te do Clu be, no seu te le gra ma, atri bu iu 
ain da ao go ver no o pen sa men to de “pro cu rar des vi ar a for ça ar ma da do
seu alto des ti no”, o que tam bém não é ver da de nem em Per nam bu co nem
em qual quer ou tra par te, pois o em pe nho do go ver no atu al, como pode
tes te mu nhar toda a na ção, tem sido o de fa zer do Exér ci to, à cus ta dos ma i o res 
sa cri fí ci os, uma ver da de i ra for ça na ci o nal, dis ci pli na da, ins tru í da, ro de a da
de con for to, pro vi da dos me i os ne ces sá ri os à sua mis são e afas ta da in te i ra -
men te das ques tões po lí ti cas, onde a sua co e são se en fra que ce, o seu pres tí gio
se aba te e di mi nui a sua au to ri da de, e nes te úl ti mo pro pó si to é jus ta men te
no Clu be Mi li tar, ar vo ra do em grê mio po lí ti co, ou em ofi ci a is do mi na dos
por am bi ções po lí ti cas, que tem en con tra do re sis tên cia;

Con si de ran do que, pelo te le gra ma re fe ri do – ato de fla gran te
in dis ci pli na –, o go ver no re pre en deu se ve ra men te aque le ge ne ral;

Con si de ran do que o te le gra ma foi ex pe di do em vir tu de de de li -
be ra ção do pró prio Clu be, se gun do faz cer to a de cla ra ção do seu di re tor-se cre -
tá rio, hoje pu bli ca da nos jor na is; 

Con si de ran do que, em tais con di ções, é tam bém o Clu be Mi li tar,
com pos to de mi li ta res, que in ves te em um ato pú bli co, por meio de ma ni -
fes ta ções de dú vi da, ve la das cen su ras e in si nu a ções des res pe i to sas, con tra a 
au to ri da de do pre si den te da Re pú bli ca, que é ao mes mo tem po o che fe
cons ti tu ci o nal das For ças Arma das, e ten ta as sim en fra que cê-la com gra ve
pe ri go para a or dem cons ti tu ci o nal da na ção;

Con si de ran do que, de al gum tem po a esta par te, o Clu be Mi li tar, 
des vi an do-se dos fins e da mis são que os seus es ta tu tos lhe de ter mi nam,
está a in ter vir em ques tões da po lí ti ca na ci o nal, ar ro gan do-se um di re i to
que com pe te in di vi du al men te a cada um dos seus mem bros, mas não pode
ser exer ci do por eles re u ni dos em as so ci a ção, sem gra ve co a ção à li ber da de
ci vil;

Con si de ran do que essa in ter ven ção se tem pro du zi do por meio
de de li be ra ções e cor res pon dên cia ati nen tes, a prin cí pio à ele i ção do pre si -
den te e vice-pre si den te da Re pú bli ca, mais tar de à ve ri fi ca ção dos po de res
dos can di da tos ele i tos, e, ago ra, aos su ces sos que em Per nam bu co se re la ci o -
nam com a es co lha do go ver na dor do Esta do;

Con si de ran do que a re so lu ção do Clu be Mi li tar, re la ti va ao caso
po lí ti co de Per nam bu co, re ve la, como as de ma is, o es pí ri to de in dis ci pli na
nele re i nan te, pois seus es ta tu tos não lhe per mi tem ado tar me di das que não 
se jam re fe ren tes aos as sun tos es pe ci fi ca dos no art. 1º;

Con si de ran do que des ta sor te o Clu be Mi li tar mais uma vez se
des via de sua mis são e con ti nua a aco ro ço ar a in dis ci pli na no Exér ci to, ape sar
de se cons ti tu ir de ofi ci a is que, pelo fato de se as so ci a rem, não per dem o
seu ca rá ter mi li tar e per ma ne cem, como tais, su je i tos às nor mas de su bor di -
na ção e dis ci pli na que re gem as For ças Arma das como co le ti vi da des;
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Con si de ran do que de nada tem va li do a to le rân cia do go ver no,
que há lon gos me ses pro cu ra por to dos os me i os de con vic ção afas tar os
mi li ta res das lu tas po lí ti cas; 

Con si de ran do, à vis ta dos fa tos ex pos tos, que o Clu be Mi li tar,
em vez de cor po ra ção des ti na da à de fe sa dos in te res ses le gí ti mos do Exér ci to,
que os seus es ta tu tos pre vê em, se está con ver ten do em um cen tro de in dis -
ci pli na mi li tar, de agi ta ção po lí ti ca, de per tur ba ção do sos se go pú bli co, de
ame a ça à or dem ci vil e de co a ção às for ças po lí ti cas da na ção; 

Con si de ran do que a na ção re ú ne e arma as for ças de ter ra e mar
para de fen dê-la no ex te ri or e man ter as suas leis in ter nas, mas nun ca para
co a gir os ci da dãos de sar ma dos, e é por isto que os re gu la men tos lhes ve dam
as ma ni fes ta ções co le ti vas; 

Con si de ran do que o Clu be Mi li tar é uma as so ci a ção ci vil, em bo ra
for ma da por mi li ta res; 

Con si de ran do que, se gun do o art. 12 da Lei nº 4.269, de 17 de
ja ne i ro de 1921, “o go ver no pode or de nar o fe cha men to, por tem po de ter -
mi na do, de as so ci a ções, sin di ca tos e so ci e da des ci vis, quan do in cor ram em
atos no ci vos ao bem pú bli co”,

Re sol ve man dar fe char o Clu be Mi li tar pelo pra zo de seis me ses,
a con tar des ta data, e pro i bir-lhe o fun ci o na men to, sal vo no to can te ao
ser vi ço es pe ci al de as sis tên cia, para o qual, en tre tan to, não po de rá ser
con vo ca da ne nhu ma as sem bléia ge ral. 

Rio de Ja ne i ro, 1º de ju lho de 1922; 101º da Inde pen dên cia e 34º
da Re pú bli ca. 

Epi tá cio Pes soa. 

Extra í do do Diá rio Ofi ci al da União. Rio de Ja ne i ro, 4 de ju lho de 1922.

864 Pa u lo Bo na vi des e Ro ber to Ama ral



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167.3 – AVISO DE REPREENSÃO AO MARECHAL
HERMES DA FONSECA (2 JULHO 1922) 

Con si de ran do que o mi li tar, pelo fato de es tar as so ci a do, não se
exo ne ra dos de ve res de su bor di na ção e de dis ci pli na pre vis tos na
le gis la ção que rege as For ças Arma das. 

Con si de ran do que o sr. ma re chal Her mes Ro dri gues da Fon se ca
di ri giu à guar ni ção do Re ci fe um te le gra ma so bre as sun to de ser vi ço ati nen te
ao cum pri men to de or dens do go ver no, sem que para isso ti ves se com pe -
tên cia le gal, nem como ma re chal, sem co mis são que a tan to o au to ri zas se,
nem como pre si den te do Clu be Mi li tar; 

Con si de ran do que, nes se te le gra ma, ci tan do os arts. 6º e 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, in si nua que o go ver no da Re pú bli ca, con tra so le nes e
ine quí vo cas de cla ra ções de S. Exa. o sr. pre si den te da Re pú bli ca, está in ter -
vin do no Esta do de Per nam bu co e tem ex pe di do or dens ile ga is; 

Con si de ran do ain da, que, no mes mo do cu men to, põe em dú vi da 
a pa la vra de seu su pe ri or hi e rár qui co, o che fe cons ti tu ci o nal das for ças de
ter ra e mar, re sol vo, no exer cí cio dos po de res con ti dos no art. 452, le tra A,
do R.I.S.G., e de acor do com o art. 420, le tra B, do mes mo re gu la men to,
re pre en der se ve ra men te o sr. ma re chal Her mes Ro dri gues da Fon se ca. 

Extra í do de PESSOA, Epi tá cio. Pela ver da de. Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra. INL. Rio de
Ja ne i ro. 1957. Obras com ple tas de Epi tá cio Pes soa. Vo lu me XXI. Tomo I. Pág. 444. 
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167.4 – DETERMINAÇÃO DA PRISÃO DE
HERMES DA FONSECA (JULHO 1922) 

Em vis ta da res pos ta do sr. ma re chal Her mes Ro dri gues da Fon se ca,
de cla ran do não po der ace i tar a re pre en são im pos ta pelo Bo le tim de 
1º do cor ren te, e im por tan do isso em trans gres são dis ci pli nar, ca pi -

tu la da no art. 421, no 14, do R.I.S.G., de ter mi no seja o mes mo ma re chal
Her mes Ro dri gues da Fon se ca pre so por 24 ho ras, no Esta do-Ma i or do 3º
Re gi men to de Infan ta ria, e de sig no para dar cum pri men to a esta or dem o
ma re chal gra du a do GSP Bo ta fo go. 

Ca ló ge ras 

Extra í do de FILHO, Her mes da Fon se ca. Ma re chal Her mes - Da dos para uma Bi o gra fia. Rio de
Ja ne i ro. 1961.
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167.5 – RELATÓRIO DO CORONEL JOÃO NEPOMUCENO
DA COSTA, COMANDANTE DAS FORÇAS DE ATAQUE

(JULHO 1922) 

RELATÓRIO TÉCNICO

Ésem pre gra to aos che fes, após uma ação mi li tar, ve ri fi car, se fo ram
ou não acer ta das as de li be ra ções to ma da sob a gran de pres são mo ral
de um mo men to crí ti co, prin ci pal men te tra tan do-se de uma luta ci vil

e de um com ba te de ruas. 
E para que pos sa co nhe cer e fa zer a crí ti ca da ação das tro pas sob 

meu co man do, do pon to de vis ta téc ni co, sub me to à con si de ra ção de V. Exa.
este bre ve re la tó rio: 

Obje ti vo 

For te de al ve na ria de con cre to, ar ma do com ar ti lha ria de gros so 
ca li bre e gran de al can ce e de pe que no ca li bre para de fe sa pró xi ma, guar -
ne ci do com in fan ta ria e de fen di do por mi nas ex ter nas, re des de ara me
car re ga das com cor ren tes de alta vol ta gem. 

For ça de ata que 

Infan ta ria, ar ti lha ria de mon ta nha e obu ses de mé dio ca li bre.
Ca va la ria para re co nhe ci men tos e li ga ções mais afas ta das. 

Ele men tos di vi si o ná ri os 

Arti lha ria, de gros so ca li bre da Esqua dra Na ci o nal. 

Ação 

1º) Re co nhe ci men to: O pri me i ro re co nhe ci men to foi fe i to às 9 ho ras
da ma nhã, por um co ro nel e um ca pi tão, que, vo lun ta ri a men te, a isso se
pro pu se ram. 

2º) Mar cha de aces so: A in fan ta ria pri me i ro e, mais tar de, a ar ti lha ria
e a ca va la ria mar cha ram en co ber tas. 



3º) Pri me i ra ocu pa ção: A in fan ta ria ocu pou os Tú ne is Novo e Ve lho.
A ar ti lha ria, as al tu ras das mon ta nhas da re gião dos tú ne is, em Vila Rica e
Leme. 

4º) Pri me i ro pos to de co man do: Foi es ta be le ci do no Tú nel Novo e,
even tu al men te, no Qu ar tel do Vi gia. 

5º) Pri me i ro pos to de ob ser va ção: No Mor ro do Vi gia. Este pos to
tam bém es ta be le cia as co mu ni ca ções com os na vi os da Esqua dra. Encar re -
ga do, um pri me i ro-te nen te. 

6º) Co mu ni ca ções: Te le fô ni cas, com o Q.G. no Cor po de Bom be i ros;
como o Q.G. em Hu ma i tá; com o pos to do ma jor Cas tro e Sil va, na Light, e
com o ge ne ral Has tín fi lo, no Ca te te. 

7º) Mar cha de avan ço: Às 11 ho ras da no i te, ini ci ar o aper to do cer co, 
mar chan do com as ca u te las de vi das pela rua Ba ra ta Ri be i ro até as ruas
Hi lá rio de Gou ve ia, Bar ro so e pra ça Ser ze de lo Cor re ia. Pa tru lha de flan que a -
men to pela pra ia. 

8º) Se gun do pos to de co man do: Esta be le ci o meu se gun do P.C. no
edi fí cio do 30º Dis tri to Po li ci al, na rua Hi lá rio de Gou ve ia. 

9º) Par la men ta res: Man dei por três ve zes par la men tar com os
se di ci o sos. 

A pri me i ra in ti ma ção foi des te teor: 
“P.C. do Des ta ca men to das For ças de Ata que 
Rio, 5 de ju lho de 1922. 
Exmo sr. ge ne ral Bo ni fá cio da Cos ta 
Sa u da ções. 

Co mu ni co-vos que a Esco la Mi li tar e o 15º Re gi men to de
Ca va la ria, que se ti nham re vol ta do, já se ren de ram. O For te de
Co pa ca ba na é a úni ca uni da de que fal ta se en tre gar. Espe ro que
a 1ª Ba te ria se ren da ime di a ta men te, para evi tar ma i o res ma les
pelo in ten so ata que que se rei for ça do a le var. 

Peço le var o con te ú do des te ao co nhe ci men to dos ofi ci a is
da Ba te ria. 

Co ro nel Ne po mu ce no da Cos ta, co man dan te das For ças de
Ata que”
A se gun da in ti ma ção foi a se guin te: 

“P.C. do Des ta ca men to das For ças de Ata que. Rio de Ja ne i ro,
5 de ju lho de 1922 às 19 ho ras. 

Sr. ca pi tão Eu cli des Her mes da Fon se ca 
Co mu ni co-vos, de or dem do go ver no da Re pú bli ca, que

não é pos sí vel con ce der aos ele men tos do Exér ci to na ci o nal que
se en con tram re vol ta dos no For te de Co pa ca ba na, e sob vos so
co man do, o ar mis tí cio que foi so li ci ta do por in ter mé dio do ca pi tão
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Re na to Ale i xo. De ve is, por con se qüên cia, or de nar a ren di ção
des te For te, sob pena de ser o mes mo ata ca do por ter ra e mar, e
seus de fen so res, ora re vol ta dos, su je i tos às se ve ras pe nas da lei. 

Fica por esta co mu ni ca ção sem efe i to a com bi na ção an te ri or -
men te fe i ta. 

Co ro nel Ne po mu ce no da Cos ta, co man dan te das For ças de
Ata que.”

10º) Ordem de com ba te: 1ª Re gião Mi li tar Esta do-Ma i or Che fia 5 de
ju lho de 1922. Às 2h30min. 

Ordem de ope ra ções nº 1 

1 – Fica or ga ni za do um des ta ca men to, com pos to de: 
1 es qua drão de ca va la ria. 
1 ba ta lhão do 3o Re gi men to de Infan ta ria e mais 2 com pa nhi as. 
1 ba ta lhão de ca ça do res. 
1 ba te ria de ar ti lha ria. 
1 ba te ria de mon ta nha. 

2 – Co man da o des ta ca men to o co ro nel João Ne po mu ce no da Cos ta.
3 – O ata que de ve rá ser ini ci a do tão cedo quan to pos sí vel. Em

todo caso, an tes de cair a no i te, im pre te ri vel men te. 
4 – Dis po si ti vo de ata que: o gros so do ba ta lhão do 3º Re gi men to

de Infan ta ria, que já se acha na re gião dos tú ne is, avan ça rá até o Mor ro de
Can ta ga lo e fi xa rá o ini mi go; as ou tras for ças des do bra rão a re sis tên cia pelo 
lado de Ipa ne ma e tam bém pela pra ia de Co pa ca ba na, a cor tar, se pos sí vel,
as co mu ni ca ções en tre as tro pas do For te e o pró prio For te. 

5 – A ar ti lha ria será co lo ca da na re gião dos tú ne is, pron ta a ati rar 
so bre o ini mi go. 

6 – A ca va la ria à dis po si ção para o em pre go que for ne ces sá rio. 
7 – De ve rão ser cor ta das, ime di a ta men te, as co mu ni ca ções te le -

fô ni cas e os abas te ci men tos de água e luz. 
P.A. – O che fe do E.M., ma jor Ara ri pe. O co man dan te da 1ª Di vi são,

ge ne ral Fon tou ra. P.C. da Di vi são, no quar tel do Cor po de Bom be i ros. 

11º) Pos to de ob ser va ção de ar ti lha ria: Esta be le ci na en cos ta da mon -
ta nha do Leme um pos to de ob ser va ção para os ti ros de ar ti lha ria. Encar re -
ga do, um ca pi tão. 

12º) Pri me i ro ar mis tí cio: Em con se qüên cia da pri me i ra in ti ma ção e 
de acor do com o par la men tar se di ci o so, foi es ta be le ci do o pri me i ro ar mis tí cio. 

A se gun da in ti ma ção foi de vol vi da sem res pos ta. 
13º) Bom bar de io: Aguar dei, des de às 10 ho ras da no i te de 5 até às

6 ho ras da ma nhã de 6, o bom bar de io do For te pe los gros sos ca nhões da
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Esqua dra. Na oca sião do rom pi men to do fogo pe los na vi os, tam bém as
ba te ri as do meu des ta ca men to ini ci a ri am os dis pa ros. Dei re pe ti das or dens
nes se sen ti do. 

14º) Se gun do ar mis tí cio: Na ma nhã do dia 6, foi so li ci ta do pe los
re vol to sos um par la men tar, que se guiu para o For te. 

15º) Sor ti da dos re vol to sos: Pou co de po is de uma hora, deu-se a
sor ti da dos re vol to sos, que vi e ram ao en con tro das tro pas de meu co man do. 

16º) Com ba te da in fan ta ria: Não pa re ceu-me no pri me i ro mo men to 
que essa sor ti da do For te fos se para ata car as mi nhas for ças. Su pus que qui ses -
sem se en tre gar. Em todo o caso, dei or dens para a luta. O ini mi go en trin -
che i rou-se nas mu ra lhas da Ave ni da Atlân ti ca e, en fi an do as ruas Bar ro so e 
Hi lá rio de Gou ve ia, ini ci ou o com ba te. Man dei tro pas avan çar para batê-los 
e tro pas para cor tar a re ta guar da. 

Re mu ni ci ei e re for cei a li nha de fogo, de acor do com as re qui si ções
do co man dan te do fogo. 

De po is de um pre pa ro mais ou me nos lon go, de ter mi nei o as sal to,
que se re a li zou com bons re sul ta dos. 

Está va mos se nhor da ação e res ta be le ci da a or dem. 
Gu ar da de flan co: A ca va la ria es ta be le ceu a guar da de flan co di re i to. 

Con si de ra ções ge ra is 

As se gun das po si ções (Hi lá rio–Pra ça Ser ze de lo) não fo ram mais
avan ça das, para não co lo car a tro pa na zona pe ri go sa dos ti ros dos na vi os e
para me lhor ga ran tir as co mu ni ca ções. 

De i xei, no pri me i ro dia da ação, li vre trân si to aos au to mó ve is,
por amor à po pu la ção do ba ir ro de Co pa ca ba na, cujo êxo do era ne ces sá rio e 
hu ma no. 

E para isso hou ve or dem do Exmo. sr. mi nis tro da Gu er ra. De i -
xou-se ain da, por que ao co man do das tro pas de ata que con vi nha que os
re vol to sos sou bes sem do fra cas so da Vila Mi li tar. 

Par la men tei, por que isso é, mi li tar men te fa lan do, um gran de
re cur so de guer ra: con vi nha ou vir um re vol to so para apa nhar com su ti le zas 
o que de ver da de pre ten di am os re bel des, po li ti ca men te fa lan do, e quem
era o che fe do mo vi men to. De fato, pela lon ga e ma nho sa en tre vis ta sus ten -
ta da com o par la men tar, ca pi tão Ale i xo, fi cou o co man do con vic to de que o
ma re chal Her mes era o che fe su pre mo dos re bel des e pre ten so fu tu ro di ta dor. 

Vol tou o par la men tar, por que detê-lo se ria uma in dig ni da de que 
um che fe mi li tar de hon ra não pra ti ca em con di ção al gu ma. 

Con ce di o ar mis tí cio por que isso con vi nha ao co man do: 
Pri me i ro, para evi tar a mor tan da de da po pu la ção ci vil e, se gun do,

para ga nhar tem po para a con cen tra ção do des ta ca men to. 
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Essa con cen tra ção só foi pos sí vel às 19 ho ras. 
Ter ce i ro, para aguar dar a ação pro me ti da dos na vi os da Esqua dra. 
Qu ar to, por que, no mo men to em que se par la men ta va, hou ve

or dem para sus pen der as hos ti li da des. 
Não fo ram cor ta das per ma nen te men te as co mu ni ca ções te le fô ni cas;

con vi nha ao co man do que no For te fos se sa bi da a der ro ta dos re bel des na
Vila Mi li tar, e fos se co nhe ci da a fi de li da de do Exér ci to, da Arma da e da
Po lí cia. 

Qu an to à po si ção da tro pa, pou co im por ta va que os re vol ta dos
dela ti ves sem co nhe ci men to. 

No For te es ta vam ofi ci a is co nhe ce do res do ofí cio e por con se -
qüên cia não po di am ig no rar a si tu a ção dos ata can tes, por que isso lhes en si -
na va a téc ni ca. 

E, tam bém, por que exis ti am or dens do Ca te te nes se sen ti do,
sem pre que se jul ga va ne ces sá rio fa zer in ti ma ções pe las au to ri da des su pe ri o res.

Não foi fe i to o ata que à viva for ça às obras for ti fi ca das, por que
isso se ria um erro gra ve an tes da ação da ar ti lha ria e uma inú til per da de
pes so al ata can te. 

O co man dan te da tro pa sa bia do es ta do for mi dá vel da de fe sa
mi na da. 

Não ha via pres sa. A ope ra ção de via de sen vol ver-se na sua mar cha
nor mal. O co man do das tro pas es pe ra va e de se ja va a sa í da dos úl ti mos
de fen so res para batê-los fora das for ti fi ca ções, como fez de po is, com o
pre pa ro da car ga fi nal. 

E a pro va de que an dou bem é o nú me ro das ba i xas na úl ti ma
fase da luta. 

São es tas, Exmo. sr. mi nis tro, as con si de ra ções que te nho a fa zer
com re la ção à luta. 

Peço, po rém, per mis são para, apro ve i tan do a opor tu ni da de, cha mar
a aten ção de V. Exa. para ve lhas ques tões já mu i to es tu da das e ain da não
re sol vi das. 

A mais im por tan te é o cri me até hoje pra ti ca do de se trans for ma rem
os for tes em co los sa is pa ióis de pól vo ra. Cri me, de ba i xo do pon to de vis ta
mi li tar, e de su ma ni da de, con si de ran do o gran de pe ri go que cor re a po pu la ção 
do Rio de Ja ne i ro. 

Des de que co man dei o For te da Laje, em 1914, que pro fli go este
erro. 

A ma nia mo der na de fa zer pas sar pe las fi le i ras do Exér ci to o ma i or 
nú me ro pos sí vel de sor te a dos faz es que cer ou tras ques tões de gran de sig ni -
fi ca ção mi li tar. 
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A pas sa gem, a pres sa des ses mo ços que nun ca mais se en con tram
com o quar tel não os pode fa zer “sol da dos”. 

É uma ne ces si da de im pe ri o sa a per ma nên cia nas fi le i ras de um
cer to nú me ro de ho mens, pelo me nos um ter ço do efe ti vo. 

Assim exi ge a tra di ção mi li tar, a dis ci pli na e a efi cá cia da tro pa. 
É pre ci so su pri mir o to que fogo–ces sar. É pre fe rí vel es ta be le cer

um to que re pe ti do ces sar–ces sar... 
Com o to que atu al, os sol da dos só ou vem o to que fogo; o res to

não per mi te à au di ção o es pou car dos ti ros. 
A ins tru ção dos agen tes de li ga ção é mu i to de fi ci en te na tro pa. 
É pre ci so ser mais in ten sa e mais am pla. Na luta, lan ça-se mão, a

cada mo men to, do sol da do mais pró xi mo. Não é pos sí vel es tar es pe ran do
pe los agen tes de sig na dos, se eles não es tão pre sen tes. 

Co man do do Des ta ca men to das For ças de Ata que, 13 de ju lho de 
1922. 

Cel. João Ne po mu ce no da Cos ta, Com. 4º Des ta ca men to. 

Extra í do de Re se nha do Go ver no do Pre si den te Epi tá cio Pes soa. Edi to ra Ci vi li za ção Bra si le i ra.
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167.6 – INTERROGATÓRIO DO TENENTE 
EDUARDO GOMES (12 JULHO 1922) 

Aos doze dias do mês de ju lho de 1922, nes ta ca pi tal fe de ral, no
HCE, onde se acha va o ge ne ral-de-di vi são Au gus to Tas so Fra go so,
en car re ga do do pre sen te in qué ri to, co mi go ca pi tão Mil ton de

Fre i tas Alme i da, ser vin do de es cri vão, aí en con trou o 1º te nen te Edu ar do
Go mes, a fim de ser in ter ro ga do so bre o fato cons tan te dos do cu men tos que 
lhe fo ram li dos. E logo aque la au to ri da de pas sou a in ter ro gá-lo na se guin te
for ma: per gun ta do qual o seu nome, ida de, fi li a ção, es ta do, na tu ra li da de,
pra ça e cor po a que per ten cia, res pon deu: cha mar-se Edu ar do Go mes, com
vin te e cin co anos de ida de, fi lho de Luís Go mes Pe re i ra, sol te i ro, na tu ral
do Esta do do Rio, per ten cer à arma de ar ti lha ria e à ter ce i ra es qua dri lha de
ob ser va ção. Per gun ta do como se ti nham pas sa do os fa tos cons tan tes dos
re fe ri dos do cu men tos, res pon deu o se guin te: ten do ido ao For te de Co pa ca -
ba na com o in tu i to de to mar par te na su ble va ção que ali se pro je ta va, acom -
pa nhou seus ca ma ra das até o úl ti mo mo men to. Apre sen tou-se no For te,
pela úl ti ma vez, digo, saiu do For te cer ca das de zes se te ho ras do dia qua tro, 
e foi de au to mó vel até a ci da de para co lher no tí ci as, vol tou ain da de au to -
mó vel ao For te às de ze no ve e meia ho ras e aí fi cou. Não as sis tiu ao in ci den -
te do ge ne ral Bo ni fá cio por se achar no por tão do For te. No dia cin co teve a
seu car go o ca nhão Schne i der. Na no i te de cin co para seis, es te ve de vi gi lân -
cia jun to ao ho lo fo te no alto da co li na, em com pa nhia do te nen te Si que i ra
Cam pos e al gu mas pra ças. Na ma nhã quan do, digo, na ma nhã de seis
quan do o ca pi tão Eu cli des de cla rou que quem qui ses se sair do For te po dia
fazê-lo, o de po en te re sol veu não se en tre gar. De po is, dis se o de po en te, es te ve 
qua se todo tem po na tor re seis, que fi cou a seu car go. Foi por com bi na ção
fe i ta com o de po en te e com os ou tros ofi ci a is que o ca pi tão Eu cli des saiu do 
For te para se en ten der com o go ver no vis to se ha ver ma lo gra do a mis são do 
ma jor Cas tro e Sil va. Qu an do o ca pi tão Eu cli des co mu ni cou para o For te, por 
te le fo ne, que se acha va pre so e que o go ver no exi gia que cada um se en tre gas se
sa in do iso la da men te e de sar ma do do For te os ofi ci a is que ain da se en con -
tra vam na pra ça, a sa ber: o de po en te, os te nen tes Si que i ra Cam pos, Nil ton
Pra do e Car pen ter, re sol ve ram aban do nar o For te para não sa cri fi cá-lo nem



ca u sar mais pre ju í zos à ci da de e ir com o gru po de sol da dos que os acom -
pa nha va por úl ti mo com ba te con tra as for ças do go ver no lon ge do For te,
pois es ta vam no fir me pro pó si to de não se en tre gar. O de po en te crê que o
gru po de ofi ci a is vi nha acom pa nha do por umas vin te pra ças, cada ho mem,
ofi ci al e pra ça, tra zia um fu zil e al gu ma mu ni ção. Des ce ram to dos pela pra ia
de Co pa ca ba na e afi nal se de ti ve ram em fren te a uma rua, aí man ti ve ram
um ti ro te io com as for ças opos tas, o qual lhe pa re ce ter du ra do cer ca de
uma hora e três quar tos. O de po en te caiu fe ri do por bala de fu zil, na coxa
es quer da e ali mes mo na are ia fi cou de i ta do, até que o trans por ta ram.
De po is dele viu tam bém ca í rem fe ri dos os te nen tes Si que i ra, Car pen ter e
Nil ton. Per gun ta do por que to mou par te na re be lião con tra o go ver no,
res pon deu que acha va que o go ver no es ta va sa in do fora da lei com o pro -
pó si to de in ter vir em Per nam bu co e por que era de se jo do país ver afas ta da
a hi pó te se da pos se do dr. Artur Ber nar des. Per gun ta do se foi con vi da do
por al guém para a re be lião ou se as si nou al gum com pro mis so, res pon deu
ne ga ti va men te. Per gun ta do se sa bia que ou tras uni da des acom pa nha vam o
For te, res pon deu ter acre di ta do que o mo vi men to fos se ge ral. Per gun ta do
se deu al gum tiro de ar ti lha ria con tra a ci da de res pon deu ne ga ti va men te,
pois só se lem bra de um tiro dado na di re ção da pra ia. Per gun ta do se não
se opôs a que seus ca ma ra das ati ras sem para o cen tro da ci da de, res pon deu 
que não. Per gun ta do como se pas sou o lan ça men to do ca nhão Schne i der
n’água, res pon deu o se guin te: du ran te o ata que do For te pela For ta le za de
San ta Cruz, digo, no co me ço do ata que do For te pela For ta le za de San ta
Cruz, o de po en te es ta va per to do ca nhão com a guar ni ção; daí se di ri giu ao
por tão para fa lar com o te nen te Si que i ra Cam pos que lhe dis se ha ver re ce -
bi do or dem para que todo o pes so al se re co lhes se ao For te. Em vis ta dis so o 
de po en te vol tou ao ca nhão e, com, digo, que foi lan ça do n’água na pre sen ça 
do de po en te e de ou tros ofi ci a is. Per gun ta do se an tes de lan çar o ca nhão
n’água não lhe ha vi am ti ra do a cu la tra e que bra do o apa re lho de pon ta ria,
res pon deu que não, acres cen tan do que o lan ça ram n’água para evi tar que
os ad ver sá ri os o uti li zas sem e por que não sou be ram re ti rar a cu la tra nem o
apa re lho de pon ta ria. Per gun ta do se lhe cons tou que o mal. Her mes se ria o
che fe do mo vi men to re vo lu ci o ná rio, res pon deu que o su pu nha na tu ral men te
in di ca do para isso, mas ig no ra va se ele as su miu al gum com pro mis so. E
como nada mais foi per gun ta do nem res pon di do, deu o ofi ci al en car re ga do
des te in qué ri to por fin do o in ter ro ga tó rio man dan do la vrar o pre sen te auto
que, de po is de lido e acha do con for me, as si na com o in di ci a do e co mi go
ca pi tão Mil ton de Fre i tas Alme i da, ser vin do de es cri vão, que o es cre vi. 

Au gus to Tas so Fra go so, ge ne ral-de-di vi são – Edu ar do Go mes,
pri me i ro-te nen te. 

Extra í do de SILVA, Hé lio. 1922 - San gue na Are ia de Co pa ca ba na. Edi to ra Ci vi li za ção Bra si le i ra.
Rio de Ja ne i ro. 1964. Págs. 457-459.
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167.7 – INTERROGATÓRIO DO TENENTE 
ANTÔNIO DE SIQUEIRA CAMPOS (14 JULHO 1922) 

Aos qua tor ze dias do mês de ju lho do ano de mil no ve cen tos e vin te
e dois, nes ta ca pi tal fe de ral, no Hos pi tal Cen tral do Exér ci to,
onde se acha va o gen.-de-di vi são Au gus to Tas so Fra go so, en car -

re ga do do pre sen te in qué ri to, co mi go, cap. Mil ton de Fre i tas Alme i da,
ser vin do de es cri vão, aí en con trou o pri me i ro-te nen te Antô nio de Si que i ra
Cam pos, que de via ser in ter ro ga do so bre os fa tos cons tan tes dos do cu men tos
que lhe fo ram li dos. E logo aque la au to ri da de pas sou a in ter ro gá-lo na
se guin te for ma: Per gun ta do qual o seu nome, ida de, fi li a ção, es ta do, na tu -
ra li da de, pra ça e cor po a que per ten cia, res pon deu se cha mar Antô nio de
Si que i ra Cam pos, com vin te e qua tro anos de ida de, fi lho de Ra i mun do Pes soa
de Si que i ra Cam pos, sol te i ro, na tu ral do Esta do de São Pa u lo, e per ten cer à
Qu ar ta Ba te ria Iso la da de Arti lha ria de Cos ta. 

Per gun ta do como se ti nham pas sa do os fa tos cons tan tes dos
re fe ri dos do cu men tos, res pon deu o se guin te: na no i te de qua tro o de po en te 
já ha via re ce bi do, digo, re sol vi do re be lar-se com os seus com pa nhe i ros
quan do che gou ao For te de Co pa ca ba na o gen. Bo ni fá cio Cos ta. O mo vi -
men to es ta va com bi na do para uma hora da ma dru ga da em que de fato
co me çou, pois nes sa hora se deu o pri me i ro tiro de ca nhão, mas, como o
gen. Bo ni fá cio Cos ta se apre sen tou ao For te an tes dis so que ren do re ti rar o
co man dan te, ele e seus com pa nhe i ros re sol ve ram im pe dir a sa í da do ge ne ral e 
as sim dar prin cí pio à re vol ta. O de po en te pas sou o res to da no i te no cor po
da guar da en car re ga do da de fe sa ex ter na, que, àque la hora, pa re cia a mais
im por tan te. Ou viu dis pa ros fe i tos com pe ças do For te, os qua is, se gun do
lhe in for ma ram, não eram con tra a ci da de. Nes sa no i te o de po en te pren deu
um se gun do-te nen te de in fan ta ria, que lá apa re ceu de au to mó vel, jun ta -
men te com duas pra ças que o acom pa nha vam, evi tan do as sim que se es pa -
lhas sem no tí ci as so bre a si tu a ção do For te. No dia cin co, o de po nen te
me lho rou a de fe sa da par te ex ter na, afas tan do mais as pa tru lhas e man ten do-as 
nos mor ros pró xi mos, de modo a con ser var as co mu ni ca ções do For te com
os for ne ce do res de ví ve res, a fim de co no mi zar o mais pos sí vel o es to que de 
que dis pu nham. Na tar de de cin co, che ga ram os pri me i ros ti ros de San ta



Cruz, que pro du zi ram al gum alar me en tre os sol da dos, não acos tu ma dos a
isso, e ante uma or dem de re ti rar, que foi mal co mu ni ca da ao de po en te,
digo, e ante uma or dem de re ti ra da que foi mal co mu ni ca da ao de po en te,
que man dou que to dos se re co lhes sem ao For te, ten do de ter mi na do a inu ti -
li za ção de um ca nhão Schne i der, que es ta va do lado de fora, au xi li an do a
de fe sa ex ter na. Ve ri fi can do de po is que a or dem de re ti ra da ha via sido mal
trans mi ti da, de ter mi nou ao pes so al que vol tas se a seus pos tos, indo o de po en -
te ao For te, fa lar di re ta men te ao co man dan te. De po is de rá pi da con fe rên cia
e de ve ri fi ca da a ne ces si da de do fun ci o na men to do ho lo fo te nes sa no i te, em 
que já es ta vam pre ve ni dos que se ri am ata ca dos pe los na vi os da es qua dra,
fi cou com bi na do que o de po en te te ria a seu car go o ho lo fo te. Em vis ta dis so, o
de po en te di ri giu-se ao alto da co li na, em que se en con tra va ins ta la do o re fe -
ri do ho lo fo te, acom pa nha do dos te nen tes Edu ar do Go mes, Nil ton Pra do e
de al gu mas pra ças, to dos re sol vi dos a fa zer fun ci o nar o ho lo fo te até o úl ti mo
mo men to. O de po en te pas sou a no i te nes se pon to, ten do pos to em ati vi da de
o ho lo fo te vá ri as ve zes. Pela ma nhã, re ce beu, digo, ten do pos to em ati vi da de
o ho lo fo te vá ri as ve zes para ve ri fi car se es ta va bem, mas sem uti li zá-lo para 
o ex te ri or, vis to não ha ver re ce bi do or dens nes te sen ti do. 

Na ma nhã de seis, o de po en te re ce beu um cha ma do te le fô ni co
para ir ao For te cou ra ça do, trans mi ti do pelo ten. Nil ton que ti nha des ci do
du ran te a no i te, de i xan do o de po en te só com o ten. Edu ar do Go mes. O de po en -
te re ti rou-se com os que es ta vam sob suas or dens de i xan do ape nas três
sen ti ne las, que só po de ri am mais tar de re co lher-se ao For te caso fos sem ata -
ca dos por ter ra, pas san do por den tro d’água. A si tu a ção que o de po en te
en con trou no For te era qua se de pâ ni co, pois, ante a cer te za de que o For te
de Co pa ca ba na es ta va iso la do no, digo, só no mo vi men to, como ga ran ti ra,
com a sua pa la vra, o sr. mi nis tro da Gu er ra, e ante a ga ran tia de vida que se 
pro me tia aos re vol to sos (tudo por meio do te le fo ne), os ca ma ra das es ta vam 
re sol vi dos a aban do nar o For te. O de po en te ten tou dis su a di-los des se pro -
pó si to; com al guns não pôde fa lar, por que já se ha vi am re ti ra do. O de po en te
nada con se guiu. Por vol ta de sete ho ras, só se en con tra vam no For te o
co man dan te Eu cli des Her mes, o de po en te, os te nen tes Edu ar do Go mes,
Nil ton Pra do e Má rio Car pen ter, dois sar gen tos ele tri cis tas, um cabo ar ti lhe i ro, 
al gu mas pra ças e qua tro ci vis, per fa zen do um to tal de vin te e oito pes so as.
To das elas es ta vam re sol vi das a não se en tre gar em hi pó te se ne nhu ma. A
essa hora co me çou o bom bar de io do For te, ten do o de po en te, com os te nen tes
Nil ton e Car pen ter e al gu mas, digo, umas cin co pra ças, ido guar ne cer a
cú pu la de 190mm. 

Ati ra ram com ela con tra o QG, con tra a Ilha das Co bras, con tra a 
se gun da ba te ria e con tra o Pa lá cio do Ca te te. Os di ri gi dos ao Pa lá cio do
Ca te te se en cris ta ram, con for me ob ser vou o de po en te; o erro pro ve io de ter
o de po en te, digo, de não ter o de po en te con si go, na oca sião, a ta be la da para 
car ga re du zi da, digo, a ta be la para car ga re du zi da, que o de po en te ha via
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cal cu la do. Pre pa ra va-se para ati rar con tra San ta Cruz, quan do re ce beu um
cha ma do do ca pi tão Her mes, que pro cu ra va so zi nho fa zer fun ci o nar a
cú pu la de 305 mm. O ca pi tão per gun tou-lhe se es ta va ati ran do con tra a
ci da de, ao que ele res pon deu que só es ta va fa zen do con tra pon tos de ter mi -
na dos. O ca pi tão in sis tiu para que a ci da de fos se pou pa da. Nes sa hora, o
ca pi tão Her mes foi cha ma do ao te le fo ne da par te do mi nis tro da Gu er ra,
que pe dia ces sas sem o fogo por que o For te es ta va só, as sim sen do de vi am
eles de sis tir da que le sa cri fí cio inú til. Então com bi na ram com o mi nis tro pa rar
o fogo sob con di ção que mais tar de as sen ta ri am com o ma jor Egí dio de Cas tro 
e Sil va, ofi ci al que o mi nis tro pro me te ra man dar ao For te para esse fim,
le van do em sua com pa nhia o te nen te Pa che co Cha ves. Em vis ta dis so, o
co man dan te de ter mi nou ces sas se todo o mo vi men to do For te, in clu si ve as
usi nas. O de po en te saiu para o ex te ri or a fim de ver o que ha via; es ta va fora 
quan do um hi dro a vião ati rou uma bom ba, que caiu a cin co me tros da
mu ra lha den tro d’água. 

Re ti rou-se para o For te, ten do fi ca do aguar dan do, per to do por tão,
o par la men tar do mi nis tro, o ten. Nil ton Pra do. 

Algum tem po de po is, avi zi nhou-se ou tro avião (Bri guet, de
bom bar de io) e lan çou ou tra bom ba, que to cou em ter ra, atrás do For te cou -
ra ça do, e do lado do mar. Pou cos mo men tos de po is, che gou cor ren do o ten. 
Nil ton e con tou que vi nha com o par la men tar do mi nis tro para den tro do
cor po da guar da, quan do, ao de fron tar o cas si no dos ofi ci a is, caiu a se gun da
bom ba. Re fe riu o ten. Pra do que, ven do a que da da bom ba, ato con trá rio ao 
com bi na do, dis se ao ma jor Cas tro e Sil va: “Como vê, só nos res ta ago ra ati rar
até o fim”. Avan çou en tão o ten. Cha ves e, de po is de lu tar al gum tem po
com o ten. Nil ton Pra do, lan çou-o den tro d’água so bre as pe dras. Nes sa
al tu ra, os ofi ci a is se re u ni ram e de ci di ram con ti nu ar no pri mi ti vo pro pó si to,
mas, lem bran do-se que dos ofi ci a is pre sen tes era o co man dan te o úni co que 
ti nha fa mí lia, re sol ve ram in du zi-lo a ir par la men tar com o go ver no, le van do
con di ções que eles sa bi am de an te mão se rem ina ce i tá ve is. Esse ato dos ofi -
ci a is res tan tes para com o cap. Eu cli des Her mes era di ta do por um sen ti -
men to de gra ti dão para com o che fe, que sem pre lhes dera as ma i o res pro vas
de ami za de e que na que la hora de mons tra va rara co ra gem. O co man dan te
par tiu, ten do an tes en tre ga do o co man do do For te ao de po en te. Aguar da ram 
co mu ni ca ção di re ta do co man dan te até cer ca de uma hora da tar de. Nes sa
hora, o de po en te aten deu o te le fo ne e ou viu esta fra se (mais ou me nos):
“Quem fala aqui é o co ro nel Ma lan; o ca pi tão Eu cli des Her mes está pre so;
vou pas sar-lhe o te le fo ne para fa lar com o se nhor”. De fato, a se guir, fa lou-lhe
o ca pi tão Her mes, pre ve nin do-o da sua pri são e de não ha ve rem sido ace i tas
as con di ções por ele pro pos tas. Acres cen tou que o go ver no de ter mi na va
que a ren di ção se fi zes se den tro de quin ze mi nu tos, e, des te modo, cada um 
sa i ria do For te iso la da men te e de sar ma do, iria en tre gar-se às tro pas mais
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pró xi mas. Ter mi nou pe din do pou pas sem Co pa ca ba na e a ci da de. O de po en te
nada res pon deu. 

Re u ni dos os com pa nhe i ros, ofi ci a is e sol da dos, re sol ve ram aban -
do nar o For te para que um bom[ile gí vel] For te e con tra ele não fos se pro vo car
mais ví ti mas es tra nhas à ques tão. De ci di dos como es ta vam de ir até o fim
com a ca u sa que ha vi am abra ça do, com a qual ha vi am em pe nha do a sua
hon ra e dig ni da de, fo ram to dos unâ ni mes em que se aban do nas se o For te e
fos sem, ar ma dos de fu zil e re vól ver, en tre gar a vida à pri me i ra tro pa que
en con tras sem. Sa í ram pois to dos ar ma dos e jun tos, a fim de mos trar que
re pe li am as con di ções do go ver no. A ban de i ra do For te foi frag men ta da em 
vin te e oito pe da ços; cada um re ce beu o seu, o de po en te guar dou o dele e o
que era des ti na do ao ca pi tão Eu cli des. Mar cha ram pela pra ia de Co pa ca ba na
mais de um qui lô me tro sem en con trar tro pa. Em ca mi nho, ex pli ca vam aos
mo ra do res os mo ti vos por que ha vi am aban do na do o For te. Fo ram as sim
até a al tu ra do Ho tel Inglês, onde be be ram água. Já ha vi am en con tra do ofi ci a is 
e pra ças do Ter ce i ro Re gi men to, que lhes gri ta vam de lon ge que se ren des sem, 
ao que eles res pon di am que fi zes sem fogo con tra eles. Con ti nu a ram pela
pra ia até a rua que pas sa em fren te à igre ja, si tu a da na Pra ça Ser ze de lo
Cor re ia; aí re ce be ram ti ros e co me çou o ti ro te io. A prin cí pio, fi ca ram em pé
na Av. Atlân ti ca e de po is pas sa ram à pra ia. Pou co tem po an tes, um ci vil se
ha via apro xi ma do do gru po e, mos tran do-se in dig na do com a si tu a ção,
pe diu uma arma; como o ten. Nil ton ti nha um fu zil e um re vól ver, pas sou-lhe
o fu zil; o de po en te en tre gou-lhe tam bém o frag men to da ban de i ra des ti na do
ao ca pi tão Eu cli des. O ti ro te io con ti nu ou For te da par te dos ata can tes e
pou co in ten so do lado dos que acom pa nha vam o de po en te, que re co men -
da va eco no mi zas sem a mu ni ção, a fim de não ca í rem pri si o ne i ros por fal ta
dela. 

Co me ça ram a cair os fe ri dos; o pri me i ro foi o ten. Edu ar do Go mes,
se guiu-se-lhe o ci vil, que tom bou sem pro nun ci ar pa la vra, nem fa zer ne nhum
ges to; de po is o ten. Nil ton, que se que i xou da per na que bra da; de po is o
de po en te, com uma bala na re gião ab do mi nal, es cu tan do, ape sar de fe ri do,
que o ti ro te io con ti nu a va já re for ça do por me tra lha do ras. No meio da ação,
no tou que al guns de seus com pa nhe i ros que ri am ces sar o fogo; dis se en tão
o de po en te ao ten. Car pen ter que di ri gis se es ses tais de sar ma dos no rumo
da igre ja e que ele, Car pen ter, com os mais que fi cas sem, não ati ras sem nes sa 
di re ção. Sabe que al guns ca í ram; não pode ve ri fi car por que es ta va fe ri do e
de i ta do na are ia. Mo men tos de po is o ti ro te io cres ceu de in ten si da de, en quan to 
ao lado do de po en te só um ou ou tro res pon dia. Afi nal o de po en te ou viu
gri tos, es cu tou es tas pa la vras: “Le van tem, le van tem”; viu o ten. Nil ton,
mes mo de i ta do, usar do seu re vól ver, ges to que o de po en te não pode imi tar 
por fal ta de for ças. As tro pas do go ver no apro xi ma ram-se e trans por ta ram
a bra ços o de po en te. 
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Per gun ta do por que se re be lou con tra o go ver no res pon deu por que 
acha va que os úl ti mos atos dele, já na ques tão das can di da tu ras pre si den ci a is,
já no caso de Per nam bu co e, fi nal men te, no caso pu ra men te mi li tar da pri são
do ma re chal Her mes e nas no tas con se cu ti vas, en fim, de um modo ge ral, a
ma ne i ra por que o go ver no tra ta va o Exér ci to, se gun do acha o de po en te,
per mi tia a esse Exér ci to to dos os atos de re vol ta. Per gun ta do se sa bia que o
le van te do seu For te se ria se cun da do pe las tro pas da Vila Mi li tar e pe las
de ma is for ta le zas da bar ra, res pon deu que era essa a com bi na ção. Per gun -
ta do se sa bia que o ma re chal Her mes e ou tros ge ne ra is con trá ri os ao go ver no 
iri am à Vila Mi li tar en ca be çar as tro pas e apo i ar a ati tu de do For te, res pon deu
que sa bia que um ge ne ral de via ir a Vila Mi li tar, bus car as tro pas e que
se ria esse o che fe mo men tâ neo do go ver no. Per gun ta do qual o nome des se ge -
ne ral, res pon deu que ao cer to não sa bia, pois eram mu i tos os in di ca dos. Per -
gun ta do qua is os no mes dos in di ca dos, res pon deu que ig no ra va; per gun ta do
se sa bia que a Esco la Mi li tar se iria le van tar na mes ma hora que o For te de
Co pa ca ba na, res pon deu que as sim es pe ra va, pois que tam bém era da com -
bi na ção. Per gun ta do se o ca pi tão Eu cli des Fon se ca o ha via con vi da do para
a re vol ta, res pon deu que nun ca. Per gun ta do se to mou par te em re u niões de 
ca rá ter sub ver si vo ou se as si nou al gum com pro mis so, res pon deu que não.
Per gun ta do se ha via mu i tos ci vis no For te e se es ses se ar ma ram para com -
ba ter ao lado da guar ni ção, res pon deu que viu uns qua tro, mas que não
lhes sabe os no mes; a to dos pre ve niu que, em caso de der ro ta, eles te ri am
de mor rer com a guar ni ção. Per gun ta do se viu o ca nhão Schne i der ser lan -
ça do den tro d’água, res pon deu que viu e au xi li ou o lan ça men to. 

Per gun ta do se foi fe i to por or dem dele, res pon deu que sim, em
vis ta da or dem de re ti ra da que ha via re ce bi do. Per gun ta do se an tes do
lan ça men to não re ti rou do ca nhão a cu la tra e o apa re lho de pon ta ria, res pon -
deu que não, que tudo fun ci o na va per fe i ta men te. Per gun ta do como ex pli ca va
ter sido acha da, den tro d’água, a cu la tra se pa ra da do ca nhão e tam bém a
alça óti ca, res pon deu que não sa bia ex pli car. Per gun ta do por que não ten tou,
por amor ao exér ci to, re ti rar so men te a cu la tra e de i xar in có lu me o ca nhão,
que o de po en te sa bia ser pro pri e da de de um fa bri can te e es tar em nos sas
mãos ape nas para ex pe riên cia, res pon deu que não ha via tem po e, mes mo
que hou ves se, a cu la tra po de ria ser subs ti tu í da com fa ci li da de e o ca nhão
uti li za do con tra o For te. 

Per gun ta do se as sis tiu às ses sões no Clu be Mi li tar re la ti vas à car ta
atri bu í da ao dr. Ber nar des e se vo tou a mo ção de apla u so à co mis são pe ri ci al,
ins ti tu í da pelo mes mo clu be, res pon deu que não, pois que não era só cio do
clu be. Per gun ta do se ten tou ati rar con tra o ge ne ral Bo ni fá cio, acom pa nha do 
por um gru po de pra ças, ao mes mo tem po que es sas apon ta vam para o dito 
ge ne ral e para o cap. Bar bo sa, res pon deu que, se o ge ne ral não hou ves se
ou vi do as pon de ra ções dele e dos com pa nhe i ros, o de po en te te ria ati ra do.
Per gun ta do se era ver da de que só não fez de vi do à in ter ven ção do cap.
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Eu cli des da Fon se ca, dis se que só o fa ria no caso es pe ci fi ca do. Per gun ta do
se era ver da de que me teu no xa drez do For te o te nen te de in fan ta ria que
apri si o nou, res pon deu que ape nas o man dou le var pre so, mas ig no ra va se
o me te ram no xa drez. Per gun ta do se não ten tou in ter por a sua in fluên cia
para que se não fi zes sem ti ros de gros sa ar ti lha ria con tra a ci da de, res pon deu
que não. Per gun ta do se não sen tiu es crú pu los mo ra is quan do ati rou com os 
ca nhões de 190mm con tra o cen tro da ci da de, onde de via ter qua se a cer te za
de que fa ria ví ti mas en tre a po pu la ção ci vil, como fez, res pon deu que só ati rou 
con tra de ter mi na dos pon tos e que, quan do viu que se ria ne ces sá rio ati rar
em qua se to das as di re ções, sen tiu es ses es crú pu los, mo ti vo por que aban -
do nou o For te. Per gun ta do se era ver da de que, an tes de aban do nar o For te,
o de po en te e seus de ma is com pa nhe i ros ofi ci a is ar ran ca ram seus dis tin ti vos 
de cla ran do que não per ten ci am mais a um Exér ci to que clas si fi ca ram de um 
modo in ju ri o so, res pon deu que ele, de cla ran te, as sim o fez, mas sem in ju ri ar o
Exér ci to. 

Extra í do de SILVA, Hé lio. 1922 - San gue na Are ia de Co pa ca ba na. Edi to ra Ci vi li za ção Bra si le i ra.
Rio de Ja ne i ro. 1964. Págs. 549-564.
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167.8 – DEPOIMENTO DE SIQUEIRA CAMPOS SOBRE O 
CINCO DE JULHO – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE

A NOITE  (3 SETEMBRO 1923) 

Na no i te de 4 de ju lho, o ge ne ral Bo ni fá cio da Cos ta pe ne trou no
For te de Co pa ca ba na acom pa nha do pelo ca pi tão Sil va Bar bo sa,
que, por de ter mi na ção do go ver no, de via subs ti tu ir o ca pi tão

Eu cli des no co man do des sa uni da de. Esse ge ne ral fa zia-se acom pa nhar, à
dis tân cia, de uma com pa nhia do 3º RI, da qual par ti ci pa va o te nen te Má rio
Ta ma rin do Car pen ter, que, sa be dor da imi nen te su ble va ção do For te, ade riu
ime di a ta men te. 

Pou co an tes fora apri si o na do um se gun do-te nen te, que, como
aju dan te de or dens do ge ne ral Mena Bar re to, se di ri gi ra ao For te a fim de
bus car in for ma ções. Com a pri são da que les ofi ci a is (in clu si ve o gen. Bo ni fá cio) 
e os dis pa ros fe i tos so bre Co tun du ba à 1h30min, e que não fo ram cor res -
pon di dos, con for me fi ca ra com bi na do, pe las de ma is for ta le zas, teve iní cio a 
re vol ta. A essa hora a guar ni ção do For te já ha via re ce bi do um re for ço de 80 
pra ças, tra zi dos do For te do Vi gia por al guns in tré pi dos ofi ci a is, que não
pe que nas di fi cul da des en fren ta ram para che gar a Co pa ca ba na. 

Nas pri me i ras ho ras da ma nhã de 5 re a li za ram-se as ex pe riên ci as.
do ca nhão fran cês Schne i der, que, na vés pe ra, che ga ra ao For te e que, já se
vê, não fo ram ofi ci a is. Se gui ram-se al guns dis pa ros de 190mm, com a efi cá cia
es pe ra da. Entre no tí ci as oti mis tas e pes si mis tas trans cor re ram as ho ras, até
que, ino pi na da men te, às 16 ho ras, San ta Cruz abriu fogo so bre o For te, sen do
acom pa nha do de Imbuí (em bo ra os dis pa ros des ta fi cas sem a meio ca mi nho). 

Res pon deu o For te com os ca nhões 190 e 305, mas não che gou a
fase da efi cá cia de vi do às so li ci ta ções do sr. mi nis tro da Gu er ra, que na
mes ma hora or de nou a San ta Cruz que ces sas se o fogo. De am bos os la dos,
en tre mor tos e fe ri dos, es ca pa ram to dos, me nos o ca nhão Schne i der,
que pre fe riu a com pa nhia dos pe i xes à pos si bi li da de de fi car nas mãos do
3º Re gi men to de Infan ta ria… se gun do in for mou aos seus com pa nhe i ros o
te nen te Edu ar do. 

Co me çou, en tão, a ser re al men te som bria a si tu a ção do For te, pois
pi o res do que os bom bar de i os fo ram as no tí ci as ofi ci a is que pelo te le fo ne o sr.



mi nis tro trans mi tiu ao For te, so bre os acon te ci men tos na Vila Mi li tar. Entre -
tan to, a des pe i to de toda sor te de ame a ças (ata ques por ar, mar e ter ra), a no i te 
cor reu na ma i or cal ma. Mas es ta va es cri to que esta cal ma não iria du rar mu i to.

Às 6h30min do dia 6, cin co ofi ci a is e 23 pra ças cons ti tu íam a
guar ni ção do For te. Após sol ta rem o ge ne ral Bo ni fá cio e de ma is pre sos,
dis pu se ram-se para a re sis tên cia. Às sete ho ras os ca nhões de 190mm ini ci a ram
o bom bar de io do quar tel do Vi gia, Ilha das Co bras, Arse nal de Ma ri nha,
QG e Pa lá cio do Ca te te. Infe liz men te, só ti ve ram efi cá cia os dis pa ros so bre
o pri me i ro da que les pon tos. Apa re ceu en tão o en cou ra ça do São Pa u lo, que
ime di a ta men te res pon deu ao For te. Era a vez de o For te vol tar os seus
305mm so bre aque le vaso de guer ra, mas esta ma no bra, exi gin do ma i or
es for ço dos mo to res, fê-los pa rar, de i xan do o re du to às es cu ras e imó ve is
aque les ca nhões, que, para tra ba lha rem a bra ço, pre ci sam do con cur so de
mais de 50 ho mens. 

Não se ri am 9 ho ras quan do, a pe di do do sr. mi nis tro Ca ló ge ras,
o For te dis pôs-se a par la men tar, para o que has te ou a ban de i ra bran ca. Na
oca sião em que da vam en tra da no quar tel os par la men ta res en vi a dos pelo
mi nis tro, um avião lan çou uma bom ba, que não só in ter rom peu a mis são
do ma jor Cas tro e Sil va e te nen te Pa che co Cha ves, como tam bém mo ti vou
uma li ge i ra luta en tre este ofi ci al e o te nen te New ton Pra do, vin do este a
fa le cer mais tar de, no HCE, em con se qüên cia do vi o len to cho que re ce bi do
na que da da mu ra lha do For te. 

Para re a tar as ne go ci a ções com o go ver no, e por de li be ra ção unâ -
ni me dos ofi ci a is, o ca pi tão Eu cli des Her mes saiu de au to mó vel, não mais
vol tan do, por ter sido pre so quan do, de sua casa, in da ga va pelo te le fo ne o
pa ra de i ro do quar tel-ge ne ral. 

Eram 12h30min quan do o ca pi tão Eu cli des, por de ter mi na ção do 
go ver no, trans mi tiu pelo te le fo ne a or dem de ren di ção in con di ci o nal e ime -
di a ta do For te de Co pa ca ba na. Foi en tão que seus úl ti mos de fen so res, no
fir me pro pó si to de não se ren de rem, sa í ram para com ba ter as for ças le ga lis tas,
que por ter ra si ti a vam o For te, evi tan do, as sim, a des tru i ção do mes mo e
tal vez do ba ir ro de Co pa ca ba na. Cada um tra zia um pe da ço da úl ti ma
ban de i ra do For te. Na sa í da ade riu aos re vol to sos o ci vil Otá vio Cor re ia. 

Já dis se ram os jor na is o que foi a luta en tre os re vol to sos, es ta be -
le ci dos na pra ia, no tre cho com pre en di do pe las ruas que en cer ram a pra ça
Ser ze de lo Cor re ia, e a in fan ta ria go ver nis ta, e que du rou de 13h45min às 15
ho ras, onde pe re ce ram al guns pra ças, o ci vil Otá vio Cor re ia e o bra vo
te nen te Car pen ter e fo ram fe ri dos os te nen tes New ton Pra do, Edu ar do
Go mes e eu, o úl ti mo ati ra dor do gru po, o pri me i ro-sar gen to me câ ni co ele -
tri cis ta José Pin to de Oli ve i ra, que fa le ceu dois dias de po is, e mais duas pra ças, 
que so bre vi ve ram.

Extra í do de A No i te, Rio de Ja ne i ro, 3 de se tem bro de 1923 - Edi ção Extra or di ná ria.
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 ACORDO DE PEDRAS ALTAS – 

PACIFICAÇÃO GAÚCHA, COM REFORMA DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (14 DEZEMBRO 1923)

ATA DA PACIFICAÇÃO

Aos qua tor ze dias do mês de de zem bro do ano de mil no ve cen tos
e vin te e três, em Pe dras Altas, mu ni cí pio de Pi nhe i ro Ma cha do,
Esta do do Rio Gran de do Sul, na casa de re si dên cia da gran ja de

Pe dras Altas, re u ni dos os srs. ge ne ral-de-di vi são Fer nan do Se tem bri no de
Car va lho, mi nis tro de Esta do dos Ne gó ci os da Gu er ra, como de le ga do
es pe ci al do Exmo sr. pre si den te da Re pú bli ca, e o dr. Jo a quim Fran cis co de
Assis Bra sil, como re pre sen tan te dos che fes re vo lu ci o ná ri os em ar mas,
co mi go, te nen te-co ro nel La fa i e te Cruz, ser vin do de se cre tá rio, e pre sen te os
srs. drs. João Ba tis ta Lu zar do, Arman do de Alen car e Ci pri a no Laje, ma jo res
Eu cli des de Oli ve i ra Fi gue i re do, José Pe dro Go mes e Se bas tião do Rego
Bar ros, ca pi tães Ca cil do Krebs, Car los Sil ve i ra Ei ras e Au gus to Car do so
Ra be lo, pri me i ros-te nen tes Age nor da Sil va Melo e dr. Car los Sân zio e te le -
gra fis ta José Afon so So a res, fo ram por mim li das as cláu su las do acor do
que é re sul ta do de en ten di men to e ajus te pré vi os en tre o ge ne ral Se tem bri no
de Car va lho e o dr. Antô nio Au gus to Bor ges de Me de i ros, pre si den te do
Esta do do Rio Gran de do Sul, de um lado, e de ou tro, en tre o mes mo sr.
ge ne ral e o dr. Jo a quim Fran cis co de Assis Bra sil, acor do este que, ce le bra do
nes ta data, põe ter mo à luta ar ma da que os re vo lu ci o ná ri os sus ten tam con tra o 
go ver no do es ta do, cláu su las que são as se guin tes: 

Pri me i ra. Re for ma do ar ti go 9º da Cons ti tu i ção, pro i bin do a re e -
le i ção do pre si den te para o pe río do pre si den ci al ime di a to. Idên ti ca dis po si ção
quan tos aos in ten den tes. 

Se gun da. Adap ta ção às ele i ções es ta du a is e mu ni ci pa is da le gis -
la ção ele i to ral fe de ral. 



Ter ce i ra. Con sig nar no pro je to de re for ma ju di ciá ria uma dis po -
si ção que con ce da à jus ti ça or di ná ria a atri bu i ção de jul gar os re cur sos re fe -
ren tes às ele i ções mu ni ci pa is. 

Qu ar ta. As no me a ções de in ten den tes pro vi só ri os se rão sem pre
li mi ta das aos ca sos de com ple ta ace fa lia ad mi nis tra ti va, quan do, em vir tu de
de re nún cia, mor te, per da do car go ou in ca pa ci da de fí si ca, ou por fal ta de
ele i ção, não hou ver in ten den tes, vice-in ten den tes e con se lhos mu ni ci pa is. 

Qu in ta. Os in ten den tes pro vi só ri os pro ce de rão às ele i ções mu ni -
ci pa is no pra zo im pror ro gá vel de ses sen ta dias, a con tar da data das res pec -
ti vas no me a ções. 

Sex ta. O vice-pre si den te será ele i to ao mes mo tem po e da mes ma 
for ma que o pre si den te. Se, no caso de vaga, por qual quer ca u sa, o vice-pre -
si den te su ce der ao pre si den te an tes de de cor ri dos três anos do pe río do pre -
si den ci al, pro ce der-se-á ele i ção den tro de ses sen ta dias.

Idên ti ca dis po si ção quan to aos vice-in ten den tes. 
Sé ti ma. As mi no ri as te rão ga ran ti da a ele i ção de um re pre sen tan te

fe de ral em cada dis tri to. 
Oi ta va. Para as ele i ções es ta du a is, o es ta do será di vi di do em seis

dis tri tos, fi can do ga ran ti da a ele i ção de um re pre sen tan te em cada dis tri to. 
Nona. A re pre sen ta ção fe de ral do es ta do pro mo ve rá a ime di a ta

apro va ção do pro je to de anis tia em fa vor das pes so as en vol vi das nos mo vi -
men tos po lí ti cos do Rio Gran de do Sul, e o Go ver no Fe de ral dará todo o seu 
apo io a essa me di da. Enquan to não for ela de cre ta da, o go ver no do es ta do, na
es fe ra de sua com pe tên cia, as se gu ra rá às mes mas pes so as a ple ni tu de das
ga ran ti as in di vi du a is e não pro mo ve rá nem man da rá pro mo ver pro ces so
al gum re la ci o na do com os re fe ri dos mo vi men tos, que se rão tam bém ex clu í dos 
de qual quer ação po li ci al. 

Dé ci ma. O Go ver no Fe de ral e o go ver no do es ta do, em ação
har mô ni ca, em pre ga rão os me i os ne ces sá ri os à efi cá cia das ci ta das ga ran ti as. 

As ga ran ti as a que se re fe re a cláu su la dé ci ma se rão as se gu ra das
na for ma por que aba i xo se de cla ra: 

Pri me i ro. O Go ver no Fe de ral terá, em ca rá ter amis to so, como fis cal
da re gu la ri da de do alis ta men to e do pro ces so ele i to ral um re pre sen tan te, a
que ca be rá: a) dar as sis tên cia aos in te res sa dos em pro mo ver as ex clu sões
que de ve rão ser fe i tas nos ter mos da lei; b) fis ca li zar o pro ces so de qua li fi -
ca ção dos no vos ele i to res, co o pe ran do efi caz men te no sen ti do de se rem
in clu í dos os alis tan dos que o de vam ser e ar re dan do os óbi ces que so bre vi e rem
para di fi cul tar aos in te res sa dos a en tre ga do res pec ti vo tí tu lo; c) acom pa nhar o 
pro ces so de ele i ção, fis ca li zan do a sua re gu la ri da de, para as se gu rar a
ex pres são da ver da de ele i to ral; d)de sig nar, para efi cá cia de sua ação nas lo ca li -
da des,re pre sen tan tes de sua con fi an ça; 
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Se gun do. O Go ver no Fe de ral, com a co o pe ra ção do go ver no do
es ta do, este por meio de sua re pre sen ta ção no Con gres so Na ci o nal, pro mo -
ve rá o adi a men to das pró xi mas ele i ções fe de ra is para maio de mil no ve cen tos
e vin te e qua tro épo ca em que já de vem es tar fe i tas as re for mas cons ti tu ci o na is 
as sen ta das; 

Ter ce i ro. O Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio de ou tro de le ga do
seu, com tan tos re pre sen tan tes quan tos fo rem ne ces sá ri os, exer ce rá a vi gi -
lân cia efi caz em to das as lo ca li da des, onde jul gar pre ci so ga ran tir os di re i tos
in di vi du a is con tra qual quer gê ne ro de pres são fac ci o sa ou par ti dá ria; 

Qu ar to. Os re pre sen tan tes do Go ver no Fe de ral, em ação har mô -
ni ca com o go ver no do es ta do, pro vi den ci a rão para efe ti va ção de to das as
ga ran ti as, quer no que res pe i ta ao ser vi ço ele i to ral, quer no que con cer ne
aos di re i tos in di vi du a is, pro mo ven do jun to ao go ver no da União, ou do
es ta do, como con vi er, as me di das re cla ma das; 

Qu in to. Esta si tu a ção per du ra rá até que a ju í zo do Go ver no
Fe de ral se tor nem dis pen sá ve is as ga ran ti as es pe ci a is in di ca das, por ter
en tra do a si tu a ção do Rio Gran de em de fi ni ti va nor ma li da de; 

Sex to. Logo que seja de cla ra da a paz, o ar ma men to das tro pas
re vo lu ci o ná ri as será re ce bi do por ofi ci a is do Exér ci to que fo rem para isso
de sig na dos; os cor pos e con tin gen tes pro vi só ri os que fo rem man ti dos de po is
de pa ci fi ca do o es ta do te rão ca rá ter po li ci al e po de rão ser or ga ni za dos mi li -
tar men te; 

Sé ti mo. O go ver no do es ta do so li ci ta rá da Assem bléia dos Re pre -
sen tan tes au to ri za ção para re le var de qua is quer di re i tos os con tri bu in tes que
os ti ve rem pago an te ri or men te às au to ri da des re vo lu ci o ná ri as, des de que
es tas te nham fe i to a ar re ca da ção de con for mi da de com as leis e re gu la men -
tos do es ta do; 

Oi ta vo. As re qui si ções fe i tas e as con tri bu i ções de guer ra im pos tas
pe los re vo lu ci o ná ri os se rão sa tis fe i tas, bem como in de ni za dos os da nos
ca u sa dos aos par ti cu la res de qual quer fac ção; o Go ver no Fe de ral se res pon -
sa bi li za rá por es ses pa ga men tos, no me an do uma co mis são de ár bi tros,
com pos ta de um seu re pre sen tan te, de ou tro do go ver no do es ta do e um
ter ce i ro dos re vo lu ci o ná ri os, para o fim de exa mi nar a pro ce dên cia e le gi ti -
mi da de das re cla ma ções e ava li a ção do quan tum a cada re cla man te; mar ca rá
para isso um pra zo para apre sen ta ção de tais re cla ma ções; 

Nono. O ge ne ral Se tem bri no de Car va lho virá pes so al men te ao
es ta do para o fim de as se gu rar to das as ga ran ti as in di ca das. 

Fin da esta le i tu ra, de cla rou o sr. mi nis tro da Gu er ra, para o fim
es pe ci al de cons tar des ta ata, que es ta va au to ri za do a afir mar que o Go ver no
Fe de ral se com pro me te a pôr em ação toda a sua boa von ta de e atri bu i ção
cons ti tu ci o na is para que as ele i ções fe de ra is se jam adi a das para maio pró xi mo, 
e que, em re la ção ao sex to nú me ro da cláu su la dé ci ma, é pen sa men to do
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go ver no do es ta do con ser var com ca rá ter po li ci al, e or ga ni za dos mi li tar -
men te, ape nas os cor pos pro vi só ri os atu a is que fo rem jul ga dos in dis pen sá ve is
ao po li ci a men to e se gu ran ça pú bli ca, apro ve i tan do ne les os ele men tos que
pos sam au xi liá-lo na obra de paz e con fra ter ni za ção que vai ser ini ci a da, e,
mais ain da, que não só o Go ver no Fe de ral as su me o com pro mis so de que
se rão afas ta dos dos res pec ti vos car gos qua is quer fun ci o ná ri os ou agen tes
da au to ri da de que por seus atos pre ten dam tor nar ine fi ca zes as ga ran ti as
as se gu ra das no pre sen te acor do. 

E ten do fi ca do ci en te do que se es ta tu iu, de cla rou o dr. Assis Bra sil
que lan ça ria uma pro cla ma ção acon se lhan do os re vo lu ci o ná ri os a de po rem
as ar mas, na con for mi da de des te acor do, re ti ran do-se para seus la res con fi an tes
nas ga ran ti as que ofe re ce o Go ver no Fe de ral. 

E, para cons tar a todo tem po e pro du zir os de vi dos efe i tos, foi
la vra da a pre sen te ata, por mim, te nen te-co ro nel La fa i e te Cruz, ser vin do de 
se cre tá rio, as si na da pe los srs. ge ne ral-de-di vi são Fer nan do Se tem bri no de
Car va lho e dr. Jo a quim Fran cis co de Assis Bra sil, e ra ti fi ca da em tem po
opor tu no pelo sr. dr. Antô nio Au gus to Bor ges de Me de i ros, pre si den te do
Esta do do Rio Gran de do Sul, e dela ex tra í das duas có pi as au tên ti cas, da ti -
lo gra fa das, para fi ca rem uma em po der do sr. dr. Antô nio Au gus to Bor ges
de Me de i ros e ou tra do sr. dr. Jo a quim Fran cis co de Assis Bra sil. 

A. Bor ges de Me de i ros – Fer nan do Se tem bri no de Car va lho – J. F. de
Assis Bra sil. 

Extra í do de FLO RES DA CU NHA, Cam pa nha 1923. Bra sí lia. 1979.
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LEI DE SIDERURGIA – LEI Nº 4.801 (9 JANEIRO 1924) 

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a am pa rar a
ex plo ra ção in dus tri al si de rúr gi ca e car bo -
ní fe ra exis ten te e dá ou tras pro vi dên ci as.

O pre si den te da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil 

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre tou e eu san ci o no a
se guin te re so lu ção: 

Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a am pa rar a ex plo ra ção
in dus tri al si de rúr gi ca e car bo ní fe ra exis ten te, a fa ci li tar o seu ma i or
de sen vol vi men to e a fun dar no vas usi nas ade qua das à pro du ção

mo der na de aço, nos ter mos das ba ses aba i xo es pe ci fi ca das, po den do, para
esse fim, re a li zar as ne ces sá ri as ope ra ções de cré di to. 

I – Pror ro gar até 31 de de zem bro de 1926 os pra zos dos De cre tos
nos 12.943 e 12.944, de 30 de mar ço de 1918, li mi tan do-se o to tal dos au xí li os
per mi ti dos nes ses de cre tos ao má xi mo de 50.000 con tos, com pu ta dos os já
con ce di dos. 

II – Pro mo ver, me di an te con cor rên cia pú bli ca, a cons tru ção de
três usi nas mo der nas, com ca pa ci da de para a pro du ção anu al de 50.000
to ne la das de aço cada uma; a pri me i ra, no vale do Rio Doce, pre fe rin do-se
aí o em pre go de al tos-for nos elé tri cos; ou tra, no vale do Pa ra o pe ba, para
la tos-for nos, a coke mi ne ral, pre fe rin do-se o de car vão na ci o nal; e a ter ce i ra,
nas pro xi mi da des da re gião car bo ní fe ra de San ta Ca ta ri na, para al tos-for nos,
con su min do coke na ci o nal. 

Pa rá gra fo úni co. Para a es co lha das pes so as ou em pre sas que
ha jam de cons tru ir es sas usi nas, além da ido ne i da de in dus tri al e fi nan ce i ra,



exi gi rá o go ver no que o con tra tan te seja bra si le i ro e pos sua mina de fer ro
ou de car vão em lu gar ade qua do, den tro da re gião de sig na da, com os ele -
men tos ne ces sá ri os ao tra ba lho e à vida de um cen tro de in dús tria, ve ri fi ca da,
no pri me i ro caso, a ca pa ci da de ne ces sá ria a uma lon ga ex plo ra ção, e o teor
do mi né rio de fer ro; e, no se gun do caso, a im por tân cia da ja zi da car bo ní fe ra,
com a pos si bi li da de de pro du zir coke me ta lúr gi co. 

O con tra tan te de mons tra rá tam bém a sua ca pa ci da de fi nan ce i ra
para con tri bu ir, em tem po opor tu no, com 20% da quan tia que o go ver no
re co nhe ça, me di an te a apro va ção de pla nos e or ça men tos, ex clu si va men te
para ocor rer ao cus to da usi na, seu apa re lha men to e de pen dên cia in dis pen -
sá ve is. 

III – Para essa cons tru ção, de po is de fi xa do o cus to para a to ne la da
de pro du ção anu al, que não po de rá ex ce der de 600$ por to ne la da de aço,
acres ci da de 100$ por to ne la da de coke para a usi na es pe ci al de co ke fi ca ção,
e de mais 600$ por kW, até o má xi mo de 15.000 kW, para a usi na ele tros si -
de rúr gi ca, o go ver no se obri ga rá a em pres tar 80% do or ça men to que apro var,
ao juro de 6%. As con tri bu i ções do go ver no e as dos con tra tan tes se rão
si mul ta ne a men te de po si ta das em uma ca i xa es pe ci al, que seja cri a da para a
de fe sa e au xí lio da in dús tria si de rúr gi ca e de com bus tí ve is mi ne ra is, ou no
Ban co do Bra sil, em con ta es pe ci al. O pri me i ro de pó si to será de 50% da
soma que a cada um cou ber re a li zar na pro por ção já dita de 80% de em prés -
ti mo do go ver no e 20% re a li za do pelo con tra tan te, e os ul te ri o res na for ma
que for de ter mi na da no con tra to. No caso de o or ça men to ex ce der o má xi mo
que o go ver no fica au to ri za do a sub ven ci o nar, cor re rá por con ta do con tra -
tan te o ex ces so que hou ver, de ven do essa di fe ren ça ser adi ci o na da à quo ta
de 20%, po den do ser fe i tos em tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral, pela co ta ção
mé dia, os de pó si tos re la ti vos ao ex ces so do or ça men to. 

O em prés ti mo não ven ce rá ju ros nos cin co pri me i ros anos, con ta dos
da data da pri me i ra pres ta ção, e só co me ça rá a ser amor ti za do 10 anos
de po is da mes ma data, por anu i da des uni for mes, du ran te vin te anos,
com pu ta do o juro de 6%. Das quan ti as as sim de po si ta das, ne nhu ma po de rá 
ser re ti ra da sem o vis to do fis cal ou de le ga do do go ver no, que exi gi rá a
com pro va ção da apli ca ção das so mas já re ti ra das. 

IV – As usi nas as sim cons tru í das, mi nas que as sir vam, ter re nos,
que das-d’água e ben fe i to ri as que as com ple tem se rão pre vi a men te hi po te -
ca das ao Go ver no Fe de ral, aca u te lan do-se os di re i tos e in te res ses des te, por
meio de cláu su las ade qua das. 

V – No con tra to será es ti pu la do que a pro pri e da de das usi nas
au xi li a das e de ma is bens hi po te ca dos seja bra si le i ra de di re i to e de fato,
obri gan do-se os con tra tan tes, por si, her de i ros ou su ces so res, a man ter essa
obri ga ção en quan to elas exis ti rem ou fo rem por qual quer for ma ex plo ra das 
as suas mi nas. Os tí tu los de sua pro pri e da de, quan do em ações, qui nhões
ou ou tros, se rão no mi na ti vos. 
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VI – O go ver no dará pre fe rên cia de con su mo para os pro du tos
das usi nas; isen ção de im pos tos, ta ri fas re du zi das de trans por tes ter res tres
e ma rí ti mos; cons tru i rá os tre chos de es tra da de fer ro in dis pen sá ve is me -
lho ra rá e apa re lha rá os por tos em bar que e de sem bar que de pro du tos si de -
rúr gi cos e de com bus tí ve is; e me lho ra rá as vias fér re as exis ten tes e re gu la ri -
za rá a na ve ga ção flu vi al e ma rí ti ma li ga da ao pro ble ma da si de rur gia e
dos com bus tí ve is. 

Pro mo ve rá, além dis so, por to dos os me i os ao seu al can ce, fa ci li -
da des ao fa bri co, trans por te e con su mo de pro du tos des sas usi nas. 

VII – O go ver no fará as de sa pro pri a ções ne ces sá ri as à exe cu ção
do dis pos to nas cláu su las an te ri o res e ou tras que, por uti li da de ou ne ces si -
da de pú bli ca, aca u te lem, no pre sen te e no fu tu ro, os in te res ses su pe ri o res
da União e os da sua de fe sa ou que de pen dam da pos se de que das de água, 
ja zi das de fer ro, de man ga nês de com bus tí ve is qua is quer. 

VIII – O go ver no po de rá cons tru ir a usi na do vale do Rio Doce,
di re ta men te, pro vi den ci an do ul te ri or men te so bre a me lhor for ma de ex plo -
ra ção. 

 IX – Às usi nas si de rúr gi cas que já te nham ob ti do os au xí li os do
De cre to nº 12.944, de 30 de mar ço de 1918, po de rá o go ver no con ce der os
fa vo res es ta tu í dos no nº I para a cri a ção das três usi nas de que tra ta a
cláu su la II, so bre o au men to de pro du ção não ex ce den te a 30.000 to ne la das
de aço para cada uma, e re ver, uma vez re a li za do o au men to, os con tra tos
an te ri o res, para se rem uni for mi za dos quan to ao va lor do em prés ti mo, ju ros 
e amor ti za ção com os cons tan tes da cláu su la III. 

X – Para ocor rer aos ônus re sul tan tes das dis po si ções an te ri o res,
além das con sig na ções or ça men tá ri as ade qua das ao pa ga men to de al gu mas 
das pro vi dên ci as men ci o na das e de ou tros re cur sos que o or ça men to
con sig ne, será cri a do um fun do es pe ci al com es tes re cur sos e com o de ta -
xas ou so bre ta xas que lhe fo rem es pe ci al men te des ti na das, per fe i ta men te es -
co lhi das en tre as que in ci dam so bre a im por ta ção. 

Pa rá gra fo úni co. Por con ta des se fun do, a car go da ca i xa es pe ci al,
se esta for cri a da, ou de po si ta do no Ban co do Bra sil, fará o go ver no as
ne ces sá ri as des pe sas e sa tis fa rá os ju ros e amor ti za ções das ope ra ções de
cré di to que haja de re a li zar. 

Art. 2º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio. 
Rio de Ja ne i ro, 9 de ja ne i ro de 1924; 103º da Inde pen dên cia e 36º

da Re pú bli ca. Artur da Sil va Ber nar des – Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da –
R. A. Sam pa io Vi dal – Fran cis co Sá. 

Extra í do de Co le ção das Leis da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 1924. Vol. 1 (jan-dez).
Atos do Po der Le gis la ti vo. Rio de Ja ne i ro. Impren sa Na ci o nal. 1925. Págs. 71-73.
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SEGUNDO CINCO DE JULHO 

(REVOLUÇÃO PAULISTA DE 1924)
170.1 – MANIFESTO DO PARTIDO 

REPUBLICANO PAULISTA (6 JULHO 1924)

Apo pu la ção de São Pa u lo foi des per ta da, hoje, ino pi na da men te,
por uma re be lião de so li dá ri os que co me ça ram a ata car a re si -
dên cia par ti cu lar do Pre si den te do Esta do (Pa lá cio dos Cam pos

Elysi os), de onde fo ram re cha ça dos, aban do nan do as ar mas para se re u nir a 
ou tros re vol to sos que ata ca ram quar téis, te lé gra fos e cen tros te le fô ni cos.

Esses do lo ro sos acon te ci men tos dis pen sam co men tá ri os.
Ape la mos, pois, para to dos os pa u lis tas e ami gos de São Pa u lo,

con tra cuja pros pe ri da de e ri que za se le van tou a hor da amo ti na da para
que, não só se lhe re cu se qual quer au xí lio, como, ao con trá rio dis so, se a
com ba ta com to das as for ças.

É a sal va ção e a pre ser va ção de São Pa u lo cujo brio está em ca u sa. 
A Ca pi tal da Re pú bli ca e to dos os Esta dos es tão em ple na paz.
O Con gres so Na ci o nal, por una ni mi da de de vo tos e em pou cos

mi nu tos, de cre tou o Esta do de Sí tio para a Ca pi tal da Re pú bli ca e Esta dos
do Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.

Já par ti ram da Ca pi tal Fe de ral, de ven do à tar de achar-se em San tos 
o “Mi nas Ge ra is” e três des tro yers, con du zin do cer ca de dois mil ho mens
fiéis ao Go ver no, com aviões e sob o co man do e um va lo ro so ge ne ral do
Exér ci to.



De Ca ça pa va tam bém já par tiu, de ven do che gar à tar de a esta
ca pi tal um con tin gen te de mil e du zen tos ho mens fiéis ao Go ver no, sob o
co man do do Ge ne ral Cân di do Pam plo na.

Le van te mo-nos, pois, como um só ho mem e sa i ba mos afron tar
os in fiéis.

Extra í do de DONATO, Her nâ ni. A Re vo lu ção de 32. São Pa u lo: Edi to ra Abril (Cír cu lo do
Li vro).
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170.2 – MANIFESTO REVOLUCIONÁRIO PAULISTA
 (10 JULHO 1924)

Os che fes do mo vi men to re vo lu ci o ná rio an si a vam por en con trar-se
com os re pre sen tan tes da im pren sa des ta ca pi tal, por quan to de se -
ja vam, com ur gên cia, tor nar pú bli cas as ra zões fun da men ta is do

seu mo vi men to e de fi nir os seus ob je ti vos, não o ten do fe i to an te ri or men te
de vi do aos ri go res da lei de im pren sa e das cir cuns tân ci as con se qüen tes ao
es ta do de sí tio. 

Antes de mais nada, é pre ci so fa zer no tar que esta re vo lu ção não 
é um mo vi men to iso la do, que se ti ves se po di do le var a efe i to so men te nes ta 
cir cuns cri ção da Re pú bli ca. 

É um mo vi men to de ca rá ter pa trió ti co, de al tís si mo sig ni fi ca do
so ci al e po lí ti co e, con se qüen te men te, a sua ação tem um ca rac te rís ti co na ci o -
nal. Tan to as sim que, pre pa ra do ca u te lo sa men te há mu i tos me ses, de ve ria
ir rom per si mul ta ne a men te, em S. Pa u lo, Pa ra ná, San ta Ca ta ri na, Rio Gran de
do Sul, Mi nas Ge ra is e Mato Gros so. 

Cir cuns tân ci as im pre vis tas po rém, de ter mi na ram a sua ir rup ção
sem o ca rá ter de si mul ta ne i da de pre vis to, o que está cer to, não pre ju di ca rá
a se gu ran ça das con vic ções e a efi cá cia da ação das de ma is uni da des do
mo vi men to re vo lu ci o ná rio. 

Sen do, como é, esse ato his tó ri co, de ca rá ter na ci o nal, visa mu dar
com ple ta men te a si tu a ção do go ver no da Re pú bli ca e dos es ta dos onde isso
for ne ces sá rio à exe cu ção do pro gra ma re vo lu ci o ná rio. 

Qu an to ao go ver no da Re pú bli ca é pre ci so fa zer no tar, des de
logo, que o Exér ci to Na ci o nal não pode e não pôde, nun ca, ace i tar o go ver no
do dr. Artur Ber nar des, no que diz pe cu li ar men te res pe i to à sua pes soa.
Não obs tan te os fa tos co nhe ci dos per ma ne cem de pé as gra vís si mas ofen sas 
por ele di ri gi das ao Exér ci to. 

Entre tan to, não visa a re vo lu ção a pes soa do dr. Artur Ber nar -
des, o que di mi nu i ria o ca rá ter ele va do em que se ins pi rou e com o qual se 



apre sen ta ao povo bra si le i ro. Ela traz como um dos seus ob je ti vos, a subs ti -
tu i ção do atu al go ver no da Re pú bli ca, por en ten de rem os seus che fes e ori en -
ta do res que esse go ver no não está a al tu ra dos des ti nos do país e que, por
fa tos cuja ci ta ção é des ne ces sá ria, por mui no tó ri os, têm de mons tra do pra ti -
ca men te ser a con ti nu a ção dos go ver nos ei va dos de ví ci os que têm di ri gi do
o Bra sil nes tes úl ti mos lus tros. Estes go ver nos de ne po tis mo, de ad vo ca cia
ad mi nis tra ti va e de in com pe tên cia téc ni ca na alta ad mi nis tra ção de con ces são
em con ces são, de acor do em acor do, vêm ar ru man do pa u la ti na men te as
suas for ças vi vas, ani qui lan do-o in ter na e ex ter na men te. 

O Exér ci to não tem am bi ções e não quer pos tos. Age ab ne ga da -
men te, por al tru ís mo bra si le i ro e, fun da men tal men te, pa trió ti co e, nes se
sen ti do, os che fes do mo vi men to re vo lu ci o ná rio que rem dar o exem plo aos
que, ago ra, ocu pam os al tos pos tos da ad mi nis tra ção do país, que, com ra ras
ex ce ções, não sou be ram ser vi-lo nos seus in te res ses ge ra is. 

O Exér ci to quer a pá tria como a de i xou o Impé rio, com os mes mos
prin cí pi os de in te gri da de mo ral, cons ciên cia pa trió ti ca, pro bi da de ad mi nis -
tra ti va, e alto des cor ti no po lí ti co. 

O Bra sil está re du zi do a ver da de i ras sa tra pi as, des co nhe cen -
do-se como con di ção pri mor di al, para o aces so às po si ções de evi dên cia, o
ser vi lis mo con tu maz, que, mo ven do-se pela mola das am bi ções, cada vez
mais se ge ne ra li za, cons ti tu in do fa tor de de gra da ção so ci al. 

O povo fi cou re du zi do a uma ver da de i ra si tu a ção de im po tên cia, 
as fi xi a do em sua von ta de pela ação com pres so ra dos que de têm as po si ções 
po lí ti cas e ad mi nis tra ti vas. Dis pon do de ma te ri al bé li co mo der no, con tra o
qual os ci da dãos iner mes nada po dem fa zer, os do mi na do res têm-lhe co ac ta -
do a ma ni fes ta ção da von ta de, pe las ur nas, ór gão le gí ti mo pelo qual a so be ra -
nia po pu lar se exer ce nas de mo cra ci as. 

Qu an do se pro cla mou a Re pú bli ca, o Exér ci to Na ci o nal ju rou fi de -
li da de à Cons ti tu i ção e, por con se qüên cia, as su miu pe ran te o povo, im pli ci -
ta men te, sob a sua hon ra de ci da dãos e de mi li ta res, o com pro mis so de
fazê-la cum prir. 

Só essa cir cuns tân cia bas ta va para jus ti fi car o ges to des te mo men -
to, da clas se mi li tar, que além do mais, não pode fi car alhe ia à vida da na -
ção, à sua or dem in ter na e pres tí gio ex ter no. 

Os go ver nos que te mos tido têm as su mi do um ca rá ter de ir res -
pon sa bi li da de abu san do do cré di to do país e po den do até che gar a en vol ver-se
em acon te ci men tos po lí ti cos in ter na ci o na is, como se jam ati tu des bé li cas
in con ve ni en tes, mo vi dos por in te res ses de ar ma men tis tas in cons ci en tes. 

Um exem plo des ses fa tos dá o pró prio atu al go ver no da Re pú bli ca, 
que tem fe i to con si de rá vel pres são so bre o povo, ca rac te ri zan do-se por atos
de vin gan ça pes so al, ins pi ra dos em ódio po lí ti co. 
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Haja vis ta, tam bém, o ges to im pen sa do, re cen te, de, além de não
ter pou pa do ao país, o ve xa me de uma vis to ria es tran ge i ra, ain da se ter
dado pu bli ci da de, por ini ci a ti va go ver na men tal, de um do cu men to da mis são
in gle sa, em que até se in clu íam gra ves in si nu a ções so bre a pro bi da de bra si -
le i ra. Não sa tis fe i to com os fa tos la men tá ve is, o go ver no quis do cu men tá-los
pe ran te o mun do, por uma peça ofi ci al. 

De se já va mos, para re a fir mar e con fir mar os nos sos pro pó si tos
li be ra is e ab ne ga ção a que alu di mos no co me ço des ta ex po si ção, que como
nos de ma is de par ta men tos da Re pú bli ca, São Pa u lo te nha um go ver no de
pa u lis tas de va lor e de ca rá ter, de ho mens ar ra i ga dos às suas no bres tra di ções, 
ca pa zes de ser, aqui, uma uni da de efi ci en te do pro gra ma ge ral de mo ra li za ção 
na ci o nal. 

Os che fes do mo vi men to re vo lu ci o ná rio já de ram pro vi dên ci as
nes se sen ti do, ten do fe i to um con vi te ao sr. con se lhe i ro Antô nio Pra do. 

Caso esse pa u lis ta não pos sa as su mir o en car go dos que con fi am
nos seus me re ci men tos, ou tro nome há de ser en con tra do ca paz de aten der
às exi gên ci as do mo men to. 

Te mos em pe nho em de cla rar que a po pu la ção de São Pa u lo en con -
tra rá da par te dos re vo lu ci o ná ri os to dos os es for ços para a sua se gu ran ça e
ga ran tia, as sim como para a apli ca ção de qua is quer prin cí pi os de jus ti ça. 

Nes se sen ti do, afir ma mos, com toda a se gu ran ça, que ne nhu ma
res pon sa bi li da de ou co ni vên cia ti ve mos em sa ques, de pre da ções ou in cên di os
ve ri fi ca dos e le va mos a nos sa to le rân cia ao ex tre mo de pou par o má xi mo
de vi das e de pre ju í zos ma te ri a is para a ci da de. 

De i xa mos de to mar al gu mas po si ções na Luz pela pre sen ça de
fa mí li as ou de es ta be le ci men tos re li gi o sos nas vi zi nhan ças. Esta mos con ti -
nu an do as nos sas pro vi dên ci as no sen ti do de evi tar a prá ti ca de ato des sa
na tu re za e as sim pros se gui re mos até o com ple to res ta be le ci men to da or dem. 

O povo po de rá cir cu lar li vre men te pela ci da de e re to mar suas
ocu pa ções ha bi tu a is e as mes mas só se rão in ter rom pi das se os nos sos
ad ver sá ri os, como afir mam, vol ve rem a ata car as po si ções que ocu pa mos. 

São Pa u lo tor nou-se o cen tro des se mo vi men to, sen do nos so pro gra -
ma es ten dê-lo a todo o Bra sil, com a or dem e o pa tri o tis mo já men ci o na dos. 

A im pren sa, qual quer que seja o seu cre do, terá da nos sa par te
uma ga ran tia com ple ta de ma ni fes ta ção do pen sa men to, es tan do os re vo lu -
ci o ná ri os dis pos tos a es tu dar e aten der a to das as re cla ma ções que, por seu
in ter mé dio tra gam o cu nho da sin ce ri da de, do pa tri o tis mo. Esta mos tam bém,
aqui, dis pos tos a re ce ber todo e qual quer ci da dão que pre ci se das nos sas
pro vi dên ci as no sen ti do das suas ne ces si da des e as pi ra ções. 

Este mo vi men to re vo lu ci o ná rio é um ges to de in dig na ção e pa -
tri o tis mo. O atu al go ver no da Re pú bli ca não tem o apo io da na ção nem da -
que les a quem, em úl ti ma aná li se, cabe a de fe sa de sua hon ra. 
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Não é o go ver no do povo bra si le i ro e não tem o apo io do Exér ci to,
por que o Exér ci to é com pos to da que les que as si na ram o ma ni fes to do Clu be
Mi li tar e dos que, por eles, se acha vam re pre sen ta dos nes se ato. 

Se as nos sas idéi as con cre ti zam o sen tir do povo, es pe ra mos que
ele se ma ni fes te pelo seu apo io à nos sa obra. 

Esta mos dis pos tos a levá-la por di an te e, se for mos ven ci dos,
com a nos sa der ro ta, su cum bi rão os ide a is do país. 

Le va mos ao co nhe ci men to do pú bli co que os pre fe i tos de to das
as ci da des do es ta do, in clu si ve o da ca pi tal, se rão man ti dos em suas in ves ti -
du ras. 

Extra í do de COSTA, Ciro, e GÓIS, Eu ri co de. Sob a me tra lha. Págs. 56-60.
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170.3 – CONDIÇÕES DO GENERAL ISIDORO DIAS LOPES
PARA A DEPOSIÇÃO DAS ARMAS  (17 JULHO 1924)

São Pa u lo, 17 de ju lho de 1924. 
Exmo sr. ge ne ral Abí lio de No ro nha 
Sa u da ções. 

CONDIÇÕES DE PAZ 

Em res pos ta à car ta que di ri gis tes ao Exmo sr. dr. J. C. de Ma ce do
So a res e cuja có pia me foi en tre gue, no sen ti do de dar so lu ção ao 
caso re vo lu ci o ná rio sem ser pe las ar mas, bas ta que te nha is co -

nhe ci men to do que exi gi mos para de por as ar mas. Com a ma i or cla re za
vos in te i ra re is dos nos sos de síg ni os pelo do cu men to que vai por mim as -
si na do. Con vém de cla rar que há nes te do cu men to a cláu su la sé ti ma, que
es cre vi a tin ta e em le tra cor ren te. Com os meus apla u sos aos vos sos no -
bres in tu i tos na ques tão, re ce bei os pro tes tos da mi nha mais alta con si de -
ra ção. 

Vos so, etc. 
Ge ne ral Isi do ro Dias Lo pes, che fe das For ças Re vo lu ci o ná ri as 

CONDIÇÕES

Entre ga ime di a ta do go ver no da União a um go ver no pro vi só rio, 
com pos to de no mes na ci o na is de re co nhe ci da pro bi da de e da con fi an ça dos 
re vo lu ci o ná ri os. Exem plo: dr. Ven ces lau Brás. 

O go ver no pro vi só rio con vo ca rá, quan do jul gar opor tu no, uma
“Cons ti tu in te”, que man te rá obri ga to ri a men te: 

1º) For ma de go ver no re pu bli ca na fe de ra ti va; 
2º) As atu a is fron te i ras dos es ta dos, em tudo que dis ser res pe i to

aos in te res ses re gi o na is, com a pos sí vel di mi nu i ção do nú me ro de uni da des 
na Fe de ra ção, a fim de tor ná-las mais equi li bra das; 



3º) A se pa ra ção da igre ja do es ta do, fir ma do o prin cí pio da li ber -
da de re li gi o sa e a de fe sa da ma i o ria ca tó li ca nos seus di re i tos cons ti tu ci o na is
con tra as in to le rân ci as da ir re li gi o si da de; 

4º) Atri bu i ção da Jus ti ça de co nhe cer da cons ti tu ci o na li da de dos
atos le gis la ti vos; 

5º) A pro i bi ção dos im pos tos in te res ta du a is; 
6º) Tudo o que se re fe re à de cla ra ção dos di re i tos aos bra si le i ros,

não se ad mi tin do mo di fi ca ção al gu ma, se não am pli a ti va; 
7º) Pro i bi ção da re e le i ção do pre si den te da Re pú bli ca e dos pre si -

den tes dos es ta dos. Do mes mo modo, pro i bi da a re e le i ção de de pu ta dos
fe de ra is e es ta du a is e se na do res, sal vo se al can ça rem o su frá gio de dois ter ços
do ele i to ra do com pa re cen te. 

O Go ver no Pro vi só rio se obri ga rá, logo que pos sí vel: 
1º) No que diz res pe i to às re la ções in ter na ci o na is, será man ti da a 

po lí ti ca tra di ci o nal do Bra sil, de li qui dar pa ci fi ca men te os con fli tos in ter na -
ci o na is; 

2º) A man ter, ri go ro sa men te, to dos os com pro mis sos atu a is da
União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi os; 

3º) A de cre tar o voto se cre to; 
4º) A re a li zar a uni fi ca ção da ma gis tra tu ra e do pro ces so; 
5º) A re a li zar as re for mas tri bu tá ri as e adu a ne i ras, sen do que

será pro i bi da a par ti ci pa ção dos agen tes fis ca is e al fan de gá ri os no lu cro das
mul tas e apre en sões. 

Em re la ção às clas ses ar ma das, será exi gi do um ab so lu to res pe i to 
da ad mi nis tra ção aos di re i tos le ga is dos mi li ta res e da le gis la tu ra aos seus
di re i tos cons ti tu ci o na is. 

São Pa u lo, 17 de ju lho de 1924. 

Ge ne ral Isi do ro Dias Lo pes, che fe das For ças Re vo lu ci o ná ri as 

Extra í do de COSTA, Ciro, e GÓIS, Eu ri co de. Sob a me tra lha. Págs. 142-44.
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170.4 – MANIFESTO DE LUÍS CARLOS PRESTES
DIRIGIDO AO POVO DE SANTO ÂNGELO

(29 OUTUBRO 1924) 

Povo de San to Ânge lo 
É che ga da a hora so le ne de con tri bu ir mos com o nos so va lo ro so

        au xí lio para a gran de ca u sa na ci o nal. 
Há 4 me ses a fio que os he róis de S. Pa u lo vêm se ba ten do he ro i -

ca men te para der ru bar o go ver no de ódi os e de per se gui ções que só têm
ser vi do para di vi dir a fa mí lia bra si le i ra, lan çan do ir mãos con tra ir mãos
como ini mi gos en car ni ça dos. 

Todo o Bra sil, de nor te a sul, ar den te men te de se ja, no ín ti mo
de sua cons ciên cia, a vi tó ria dos re vo lu ci o ná ri os, por que eles lu tam por
amor do Bra sil, por que eles que rem que o voto do povo seja se cre to, que
a von ta de so be ra na do povo seja uma ver da de res pe i ta da nas ur nas, por -
que eles que rem que se jam con fis ca das as gran des for tu nas fe i tas por
mem bros do go ver no à cus ta dos di nhe i ros do Bra sil, por que eles que -
rem que os go ver nos tra tem me nos da po li ti ca gem e cu i dem mais do
au xí lio ao povo la bo ri o so, que numa mes cla su bli me de bra si le i ros e es tran -
ge i ros, ir ma na dos por um mes mo ide al, vive tra ba lhan do ho nes ta men te
pela gran de za do Bra sil. 

To dos de se jam a vi tó ria com ple ta dos re vo lu ci o ná ri os, por que
eles que rem o Bra sil for te e uni do, por que eles que rem pôr em li ber da de os
he rói cos ofi ci a is da re vol ta de 5 de ju lho de 1922, pre sos por que, num ato
de pa tri o tis mo, qui se ram der ru bar o go ver no Epi tá cio, que es va zi ou cri mi -
no sa men te o nos so Te sou ro, e por que qui se ram evi tar a su bi da do go ver no
Ber nar des, que tem re i na do à cus ta do ge ne ro so san gue bra si le i ro. 

To dos sa bem hoje, ape sar da cen su ra da im pren sa e do te lé gra fo,
ape sar das men ti ras ofi ci a is es pa lha das por toda a par te, que os re vo lu ci o ná ri os 
têm re ce bi do ver da de i ra con sa gra ção por onde têm pas sa do e que até hoje
não fo ram ba ti dos. 



To dos sa bem que eles se re ti ra ram para dar um des can so à tro -
pa, que eles dis põem de toda a ar ti lha ria de S. Pa u lo, ain da in tac ta, que dis -
põem de 20 mi lhões de ti ros e de 5 mil fu zis no vos e que ain da não en tra -
ram em ação, que eles es tão se nho res da par te sul de Mato Gros so, a mais
rica, de gran de par te do Pa ra ná, per fe i ta men te apa re lha dos e que ago ra vol -
tam no va men te à luta, mais for tes do que nun ca. 

To dos sa bem hoje que o go ver no or ga ni zou su ces si va men te 8
co lu nas para batê-los e que foi for ça do a de sor ga ni zá-las no va men te por que 
as tro pas do Exér ci to se ne ga vam a com ba tê-los e os de ma is que o com ba te ram
fo ram di zi ma dos, como acon te ceu com o Ba ta lhão da Ma ri nha e com a nos sa
Bri ga da Mi li tar. E ago ra, de po is da en tra da em ação da co lu na Ron don, é o
pró prio go ver no quem con fes sa não ser mais pos sí vel do mi nar a re vo lu ção
no Bra sil, por que a vi tó ria dela é já uma as pi ra ção na ci o nal. 

E o povo ga ú cho, al ta ne i ro e al ti vo, de gran des tra di ções a ze lar,
sem pre o pi o ne i ro das gran des ca u sas na ci o na is, le van ta-se hoje como um
só ho mem e bra da: já é tem po de es tan car o san gue bra si le i ro, já é tem po de 
fa zer o go ver no res pe i tar a von ta de do povo, já é tem po de res ta be le cer a
har mo nia na fa mí lia bra si le i ra, já é tem po de lu tar mos não pe i to a pe i to,
mas sim om bro a om bro, para res ta be le cer mos a si tu a ção fi nan ce i ra do Bra sil,
para re co brar mos o di nhe i ro que os nos sos maus go ver nos nos rou ba ram e
po der mos as sim evi tar que em 1927 o go ver no in glês ve nha to mar con ta
das nos sas al fân de gas e das nos sas ri cas co lô ni as para co brar a dí vi da do
Bra sil. 

Hoje, 29 de ou tu bro, por or dem do ge ne ral Isi do ro Dias Lo pes,
le van tam-se to das as tro pas do Exér ci to das guar ni ções de San to Ânge lo, S.
Luís, São Bor ja, Ita qui, Uru gua i a na, San ta na, Dom Pe dri to, Ja gua rão e Bajé;
hoje, ir ma na das pela mes ma ca u sa e pe los mes mos ide a is, le van tam-se as
for ças re vo lu ci o ná ri as ga ú chas da Pal me i ra, de Nova Würt tem berg, Ijuí,
S. Ni co lau, San ti a go e de toda a fron te i ra até Pe lo tas, e hoje en tram no nos so
es ta do os che fes re vo lu ci o ná ri os Ho nó rio Le mos e Zeca Neto, tudo de acor do 
com o gran de pla no já or ga ni za do. 

E, des ta mes cla, des ta co mu nhão do Exér ci to e povo, com na ci o na is 
e es tran ge i ros, re sul ta rá a rá pi da ter mi na ção da luta ar ma da no Bra sil, para
hon ra nos sa e gló ria dos nos sos ide a is e dos nos sos fo ros de povo ci vi li za do 
e al ti vo. 

De acor do com o pla no ge ral, as tro pas de San to Ânge lo tal vez
pou co de mo rem aqui, mas, du ran te este tem po, a or dem, o res pe i to à
pro pri e da de e à fa mí lia se rão man ti dos ri go ro sa men te, e, para isso, o go ver no
re vo lu ci o ná rio pro vi só rio con ta com o au xí lio da pró pria po pu la ção. 

Não que re mos per tur bar a vida da po pu la ção, por que ama mos e 
que re mos a or dem como base do pro gres so. Po dem, pois, es tar to dos cal mos,
que nada acon te ce rá de anor mal. 
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São con vo ca dos to dos os re ser vis tas do Exér ci to a se apre sen ta rem
ao quar tel do 1º Ba ta lhão Fer ro viá rio, e fica aber to o vo lun ta ri a do. 

To dos os pos su i do res de au to mó ve is, car ro ças e ca va los de ve rão
ime di a ta men te pô-los à dis po si ção do 1º Ba ta lhão Fer ro viá rio e se rão em to dos 
os seus di re i tos res pe i ta dos. 

To das as re qui si ções se rão do cu men ta das e as si na das sob res -
pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Gu er ra. 

Pelo Go ver no Re vo lu ci o ná rio do Bra sil, 

Cap. Luís Car los Pres tes 

Extra í do de FERREIRA, S. Dias. A mar cha da Co lu na Pres tes. Págs. 23-24.
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170.5 – MANIFESTO EM PROL DO VOTO SECRETO
 (9 AGOSTO 1924) 

São Pa u lo, 9 de agos to de 1924. 

Exmo sr. dr. Artur Ber nar des: 

Hoje, ani ver sá rio de V. Exa, tra go com as mi nhas fe li ci ta ções o
meu pre sen te: esta car ta. Re su mo nela uma sé rie de ob ser va ções
so bre o es ta do de es pí ri to do nos so povo, que de há mu i to ve nho

es tu dan do com a ma i or isen ção de âni mo. Fo to gra fei este es ta do de es pí ri to 
no do lo ro so mo men to pre sen te e fiz-me pre ci so e frio como má qui na para
não in ter fe rir com as mi nhas idéi as e sen ti men tos no tra ba lho de li ca do da
fo ca li za ção. Son dei cen te nas de cri a tu ras de to das as clas ses so ci a is,ri cos e
po bres, pa trões e ope rá ri os, gen te de ba i xo e gen te de cima. Como a ma i or
par te dos ho mens tem duas opi niões, uma de uso so ci al e ou tra ín ti ma,
re sul tan te da ex pe riên cia pes so al, da vida, des pre zei sem pre a pri me i ra,
pura más ca ra, e ar ran quei con fis sões à se gun da, úni ca que in te res sa. Estas
ob ser va ções va lem, pois, pela in ten ção com que fo ram fe i tas e pela dose de
ver da de que en cer ram. Se V. Exa as co nhe cer e so bre elas re fle tir, em al gum 
mo men to de sos se go que aca so te nha, es tou cer to de que algo bom re sul ta rá.
E é na es pe ran ça de que tal su ce da que me ani mo a en viá-las ao ho mem em
que sem pre me im pres si o nou o vivo in te res se pa trió ti co de re sol ver os
tre men dos pro ble mas que as so ber bam nos sa in fe liz ter ra; ao ho mem que a
pos te ri da de cog no mi na rá o pre si den te-már tir, pois ne nhum so freu ma i o res
amar gu ras, nem foi tão sar ja do pela ca lú nia, nem tão in sul ta do – e me nos
com pre en di do em suas in ten ções ho nes tas. 

As mi nhas con clu sões são as se guin tes: 
O es ta do de es pí ri to do povo bra si le i ro é de fran ca re vol ta. To mei

mé di as e cre io não er rar or çan do em 90% o ín di ce das cri a tu ras que, quan do
se abrem na in ti mi da de, de nun ci am este es ta do de re vol ta. Do es pí ri to de
re vol ta ao es pí ri to re vo lu ci o ná rio a tran si ção é mí ni ma. Bas ta que de fla gre



um mo vi men to mi li tar para que a pas sa gem se ope re e o re vol ta do se trans -
for me em re vol to so. Re vol to so pla tô ni co, é ver da de, mas pe ri go sís si mo,
pois dará à ex plo são a for ça mo ral das suas sim pa ti as e a ma te ri al, sen -
do-lhe pos sí vel. 

Esta mé dia ele va dís si ma es pan ta-me e pos so afir mar que tem
cres ci do sem pre, no tan do-se até en tre os pró pri os em pre ga dos pú bli cos.
Abran ge to das as clas ses so ci a is sem ex ce ção, e so bre tu do a clas se pen san te, 
a par te cul ta do país. Ve ri fi ca do este es ta do de es pí ri to, tra tei de in da gar
das suas ca u sas, usan do os mes mos mé to dos de ob ser va ção se re na e me ti cu -
lo sa; e che guei à con clu são de que isso se dá em vir tu de do com ple to di vór -
cio en tre a po lí ti ca e a opi nião. De toda a gen te ouvi os ma i o res hor ro res
so bre a po lí ti ca e os po lí ti cos tida aque la como a arte de ex plo rar o Te sou ro, e
es tes, como usur pa do res in dig nos. Daí o com ple to de sin te res se da na ção
pela po lí ti ca. 

Ora, sen do a po lí ti ca em sua le gí ti ma acep ção a arte de go ver nar
os po vos, não se con ce be que os ci da dãos as sim se de sin te res sas sem do que
tão de per to lhes afe ta a fe li ci da de e o bem-es tar. Por que, en tão, esse hor ror 
que a eli te da na ção, a sua me lhor par te, a par te rica, a par te cul ta, a par te
cé re bro, a par te no bre por ex ce lên cia de mons tra com ta ma nha fran que za?
Por que a im pren sa li vre a que di re ta ou in di re ta men te não re ce be fa vo res
ofi ci a is é tão acin to sa men te con tra to dos os go ver nos? Por que des pre za o
povo a im pren sa ami ga dos go ver nos, e dá apo io in con di ci o nal à im pren sa
opo si ci o nis ta? Há de ha ver nis to ca u sas mais pro fun das do que as ha bi tu al -
men te apon ta das. 

Nes te pon to do meu es tu do as con clu sões fo ram as se guin tes: 
Um ví cio mor tal man tém cada vez mais vivo o di vór cio en tre o

go ver no e a eli te do país, ví cio tão gra ve, que, se não for cor ri gi do a tem po,
ar ras ta rá o país à com ple ta ru í na. Esse ví cio é o nos so re gi me ele i to ral de
cen so ba i xo. A ex pe riên cia dos po vos de mons tra que o sis te ma re pre sen ta ti vo
só dá be né fi cos re sul ta dos quan do o re gi me é de cen so alto. Por que o cen so
alto é o con tro le da po lí ti ca pela eli te da na ção, é o res pe i to à lei fe u dal de
to dos os or ga nis mos, é a par te cé re bro de sem pe nhan do suas fun ções de
cé re bro e a par te mús cu lo (mas sa bru ta, po pu la ça, gen te ru ral sem cul tu ra
nem ca pa ci da de de dis cer ni men to) su bor di na da na tu ral men te ao cé re bro.
As vá ri as ele i ções a que qua se as sis ti as som bra ram-me. Inter ro guei nu me -
ro sos ele i to res, em re gra ta ba réus bo ça lís si mos e pou cos en con trei que sou -
bes sem se quer o nome do can di da to em quem vo ta vam; ne nhum vi nha às
ur nas es pon ta ne a men te, no cum pri men to li vre de um de ver cí vi co; este vi nha
em tro ca de um cha péu novo ou uma nota de 50$000, aque le por or dem de
um pa trão ou de um cabo qual quer. Em ne nhum des ses in di ví du os no tei
ca pa ci da de na tu ral de voto; ti nham ape nas a ca pa ci da de ar ti fi ci al que a lei
con ce de. Mas como a lei não ou tor ga in te li gên cia, cul tu ra, dis cer ni men to a
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quem não os pos sui de fato, essa ca pa ci da de ar ti fi ci al re pre sen ta uma gros -
se i ra men ti ra de fu nes tas con se qüên ci as. 

Ao lado des sa mas sa bru ta, des se mús cu lo in cons ci en te, ao qual
a lei dá fun ções de cé re bro, mas que per ma ne ce mús cu lo, vis to como aci ma
das leis hu ma nas es tão as leis na tu ra is, ao lado des sa mul ti dão ig na ra, ver -
da de i ra men te bes ti al, vi a eli te do país, a par te cul ta, a par te cé re bro, a par te 
pen san te, a par te no bre por ex ce lên cia, con ser van do-se na mais ri go ro sa
abs ten ção. De modo que en tre nós vota quem não tem di re i to na tu ral de
voto, por que não pos sui ca pa ci da de na tu ral de voto; e não vota jus ta men te
quem de via vo tar, isto é, quem pos sui a ca pa ci da de na tu ral de voto, com
base na cul tu ra e no dis cer ni men to. 

Como con se qüên cia ime di a ta des te ab sur do, te mos que a po lí ti ca, a 
no bre arte de go ver nar, se trans for ma em mo no pó lio dos po lí ti cos, isto é,
dos que fa zem da po lí ti ca pro fis são e meio de vida. Como a mas sa bru ta,
que ele ge, não tem dis cer ni men to para ele ger, o po lí ti co, no mau sen ti do,
apos sa-se dela e fá-la um pas si vo ins tru men to re fe ren da tá rio para a sua
per ma nên cia no po der. E sur ge o mal tre men do do cen so al tís si mo: con tro le 
de tudo por par te de um gru po, cuja mira fica sen do um só – não cair.
Fe cha-se, des tar te, a car re i ra po lí ti ca a to das as vo ca ções, a to das as for ças
no vas. Não há mais ven ti la ção pos sí vel. Não há mais re no va ção pos sí vel.
Há ape nas uma clas se que se cris ta li za em cas ta. A ad mis são na po lí ti ca não 
pro ce de mais da ele i ção e sim de es co lha dos que es tão de pos se da má qui na. O 
ho mem de ma i or ca pa ci da de que sur ja não con se gue fa zer-se ele ger pela
for ça das suas idéi as e só pe ne tra rá na po lí ti ca se de cima lhe de rem li cen ça. 
Assim é e as sim será en quan to du rar a fu nes ta in ver são de va lo res, que
trans fe re a fa cul da de de ele ger para o mús cu lo e a re ti ra do cé re bro. 

Per gun ta-se: mas por que a eli te não con cor re às ur nas? Por que
foge de cum prir esse de ver de todo ci da dão? A res pos ta é rá pi da: por que
con si de ra ab so lu ta inu ti li da de ela, mi no ria cons ci en te, lu tar com a mas sa
bru ta in cons ci en te, que é ma i o ria. No cor po hu ma no tam bém, se o cé re bro,
na ba lan ça qui ses se apos tar em peso com o mús cu lo, cla ro que se ria ven ci do. 
O ra ci o cí nio ge ral é este: se meu voto, es tu da do, pon de ra do, cal cu la do, li vre,
tem de ser anu la do pelo voto do meu cri a do, que é um im be cil, sem dis cer -
ni men to nem cul tu ra, pre fi ro fi car em casa. E não há ou tro ra ci o cí nio no
caso. Des se modo te mos au to ma ti ca men te afas ta do das ur nas jus ta men te os 
ho mens pos su i do res de ca pa ci da de na tu ral de voto. 

Nes te pon to tor nam-se cla ras as ra zões do di vór cio en tre os
go ver nos e a par te no bre do país. Ela tem os go ver nos em má con ta e
des pre za-os, jus ti fi can do-se ain da com os pés si mos re sul ta dos co lhi dos de
tal re gi me. O Bra sil está pra ti ca men te fa li do, não tem ins tru ção, não re sol ve
ne nhum dos seus pro ble mas vi ta is e irá ao es fa ce la men to, se uma re for ma
ra di cal não de ti ver esta mar cha de co i sas. 
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Este di vór cio está de tal for ma agra va do que se tor na pos sí vel o
fato as som bro so acon te ci do em São Pa u lo; um go ver no cai in te gral men te,
der ru í do em to das as suas pe ças, e nin guém sur ge a de fen dê-lo. Numa
po pu la ção de 700.000 al mas, co lo cam-se ao lado dele, nos Cam pos Elí si os,
se ten ta pes so as. Logo de po is, esse go ver no re en tra em fun ções e é re ce bi do
fri a men te. E note-se que o povo não ti nha a me nor que i xa des se go ver no; ao 
con trá rio, dava-lhe toda a sim pa tia, lou van do-lhe sem re ser vas os pri me i ros
atos. Po rém, era go ver no… As tro pas le ga is des fi lam pela ci da de e o povo
não as acla ma como li ber ta do ras. Si lên cio mor tal. Si lên cio de de sa pon tar.
Indi fe ren ça ab so lu ta. 

Por quê? Por que, go ver no re vo lu ci o ná rio ou go ver no le gal, para
o povo é tudo um, já que ne nhum é li vre men te es co lhi do por ele. 

Este fato ater ro ri zou-me. Vi a pos si bi li da de de uma sub ver são
com ple ta da or dem no país in te i ro, como se deu na Rús sia, com o cor te jo
in fi ni to de so fri men tos e hor ro res que as con vul sões re vo lu ci o ná ri as acar re tam.
E pus-me a re fle tir no meio prá ti co de evi tar a ca tás tro fe. Inter ro guei, in da -
guei, con ver sei com gran de nú me ro de pes so as cul tas so bre o cu ri o so caso e 
afi nal con se gui apre en der a cha ve do pro ble ma. 

Na opi nião ge ral, o re mé dio está na ado ção do cen so alto e con -
se qüen te afas ta men to da ur nas da mas sa bru ta, sen do o meio de con du zir a 
isso um só: o voto se cre to. A prin cí pio, não com pre en di o al can ce des se
re mé dio e re lu tei gran de men te em ver nele as vir tu des que tan to en tu si as -
ma vam os seus adep tos. Mas, à for ça de pen sar no caso, abriu-se-me o cé re -
bro. O voto se cre to ope ra o mi la gre de tra zer con si go o cen so alto. Ope ra a se -
le ção, que é mis ter, afas tan do o ele i tor in cons ci en te ou ve nal e atra in do o
voto li vre e cons ci en te da eli te do país. Que in te res se tem em vo tar, sob o
re gi me do voto se cre to, o meu cri a do, que é um im be cil, se nin guém lhe im -
põe este ato ou não lhe paga? Impos sí vel como se tor na o con tro le da vo ta -
ção, eli mi na do está, ipso fac to, o voto por pres são e o voto por di nhe i ro; e
como os ele i to res atu a is só vão às ur nas mo vi dos por es ses dois mo ti vos,
cla ro que a elas não com pa re ce rão ja ma is. A lei os au to ri za a vo tar, mas eles 
ces sam de ter in te res se nis so. Seu in te res se era todo su bal ter no, não era in -
te res se cí vi co, dada a sua in ca pa ci da de na tu ral de ci vis mo. E te mos as sim
afas ta do o mús cu lo bo çal da co mé dia de fin gir cé re bro. 

De i xan do de ir às ur nas essa mas sa bru ta, de sa pa re ce o mo ti vo
que de las afas ta va a eli te da na ção, e ve re mos apre sen ta rem-se os ho mens
de bem, os fa zen de i ros, os ne go ci an tes, os dou to res, os le tra dos, to dos
en fim que cons ti tu em a par te no bre do país. E isto tudo au to ma ti ca men te,
sem for çar a nin guém e sem in frin gir essa gran de ilu são do su frá gio uni ver sal, 
que é ain da a base das de mo cra ci as mo der nas. 

No dia em que tal acon te cer, os go ver nos pas sa rão a ex pri mir fi el -
men te a von ta de na ci o nal, e a opi nião es ta rá com eles, por que ela os es co lheu
com li ber da de. A po lí ti ca de i xa rá de ser o que é, mero ne gó cio de um gru po,
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e abrir-se-á a to das as ca pa ci da des. Os po lí ti cos man ter-se-ão à tes ta dos
ne gó ci os pú bli cos, en quan to se con ser va rem dig nos dis so, e ca i rão no dia
em que per de rem a con fi an ça dos ele i to res. E nes se tem po, quan do um
le van te de sol da dos ten tar alu ir um go ver no, o povo pu la rá em mas sa para
de fen dê-lo. Ele o ele geu li vre men te, ele será o seu me lhor guar dião. “O ho -
mem em quem eu vo tei li vre men te terá meu apo io em to dos os ter re nos. É
sa gra do. Encar na rá a lei que eu res pe i to e pela qual me ba te rei fu ri o sa men te.
Mas pos so to mar as do res do ho mem que eu não ele gi, que eu não es co lhi?
no qual vo tou, a tro co de di nhe i ro, ou por im po si ção, a par te me nos no bre
do meu or ga nis mo?” Assim pen sa o povo, e não pode pen sar de ou tra
ma ne i ra. 

To dos os pa í ses que ado ta ram o voto se cre to, in clu si ve a Argen ti na 
e o Uru guai, ca í ram num ad mi rá vel equi lí brio po lí ti co, ces san do ne les a
fase das re vo lu ções, por que os go ver nos se tor na ram de fato ema na ção
di re ta, li vre e con sen ti da do povo, por in ter mé dio da par te no bre, da par te
cé re bro des ses pa í ses. 

Entre nós, por que per sis te o can cro das re vo lu ções mi li ta res?
Por que o povo se re ve la tão sim pá ti co a tais mo vi men tos, se jam en ca be ça dos
por quem for? É por que o povo não se sen te li ga do ao go ver no, e não vê
di fe ren ça en tre go ver no re vo lu ci o ná rio e le ga li da de usur pa da. Ope re-se
o ca sa men to, ces se o di vór cio, e para es ma gar le van tes mi li ta res não será
pre ci so re cor rer à for ça: o ele i tor de fen de rá o seu ele gi do. Como vão as co i sas,
vejo tudo ne gro. Esta re vo lu ção não será a úl ti ma, por que a re vo lu ção está
na alma de toda a gen te. Re pri mi da aqui, res sur gi rá além, e o nos so po bre Bra -
sil não fará ou tra co i sa se não cu rar fe ri das pe ri o di ca men te re a ber tas. 

A re pres são não atin ge a ca u sa úl ti ma do fe nô me no. Equi va le a
com ba ter a fe bre, em vez de ata car a ca u sa da fe bre. De que va leu a ter rí vel
re pres são cas ti lhis ta no Sul? Cada de go la do dava ori gem a dez fu tu ros
re vol to sos seus fi lhos e pa ren tes, e a re vo lu ção lá está, em per pé tua in cu ba ção, 
com ex plo sões pe rió di cas. É pre ci so ata car as ca u sas úl ti mas do es pí ri to de
re vol ta, o que só se con se gui rá dan do ao povo o que ele quer: di re i to de ele ger 
li vre men te, por meio do voto se cre to. Não fa zer isto é in cu bar eter na men te
o ovo da re vo lu ção. 

Há dois me i os de se re a li za rem trans for ma ções po lí ti cas. Um do lo -
ro sís si mo, pela re vo lu ção, como na Rús sia; ou tro, su a ve pela evo lu ção,
como na Ingla ter ra. A re vo lu ção vem quan do de cima er guem mu ra lhas
con tra as as pi ra ções po pu la res; a evo lu ção se dá quan do em vez de mu ra lhas
os go ver nos pre pa ram ram pas. 

O tra ba lhis mo en con trou uma ram pa, des fez-se nela como onda
em pra ia, e a Ingla ter ra deu ao mun do a mais no tá vel li ção de sa be do ria
po lí ti ca. Como é in te li gen te o ide a lis mo or gâ ni co do in glês. 

Já a onda de as pi ra ções rus sas só en con trou as tre men das mu ra lhas 
do ce sa ris mo, e des tru iu tudo. 
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A meu ver, a ram pa de que a nos sa onda pre ci sa é sim ples men te
o voto se cre to, ho nes ta men te ins ti tu í do, como o ins ti tu iu Sa ens Peña, e
ho nes ta men te pra ti ca do, como o pra ti cou Vic to ri no La Pla za. Fora daí, só
vejo re men dos, con tem po ri za ções, e ne nhu ma so lu ção prá ti ca. 

Cre ia V. Exa etc. 

Mon te i ro Lo ba to – Alci bía des Pizza 

Extra í do de CARONE, Edgar. A Pri me i ra Re pú bli ca . Di fu são Eu ro péia do Li vro. São Pa u lo.
1973. Págs. 128-34.
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170.6 – MANIFESTO DO PRESIDENTE ARTUR
BERNARDES À NAÇÃO  (15 NOVEMBRO 1924) 

À NAÇÃO

Ao ter mi nar o se gun do ano do meu pe río do de go ver no, jul go
opor tu no, di an te dos tris tes fa tos da atu a li da de, di ri gir-me ao
povo bra si le i ro, cujo voto me co lo cou nes te alto pos to e cujo apo io

não me tem fal ta do, atra vés de to das as agru ras, para o de sem pe nho das
mi nhas ár du as fun ções. 

Essa opor tu ni da de se de nun cia pela con ve niên cia de dar ao
povo, com uma rá pi da aná li se da si tu a ção, a se gu ran ça de que o go ver no
está no fir me pro pó si to de man ter a or dem pú bli ca, sus ten tar o prin cí pio da 
au to ri da de le gal men te cons ti tu í da e ga ran tir tran qüi li da de aos la res e às
clas ses tra ba lha do ras. 

Des de o dia da mi nha pos se, que se re a li zou en tre flo res e acla -
ma ções po pu la res nes ta ca pi tal e em todo o país, te nho pos to todo o meu
em pe nho em não des me re cer da hon ro sa con fi an ça dos meus con ci da dãos. 

Des de 15 de no vem bro de 1922 es tou in te i ra men te de vo ta do aos
al tos in te res ses na ci o na is, cuja guar da me foi en tre gue. 

Ini ci an do o meu go ver no em um mo men to de gra ves di fi cul da des,
como ain da não se ha via apre sen ta do no re gi me re pu bli ca no, não se me
en ti bi ou o âni mo um só ins tan te e me dis pus a de fron tá-las com pa tri o tis -
mo e a ven cê-las com se gu ran ça. 

A si tu a ção fi nan ce i ra re cla ma va cu i da dos es pe ci a is, como con di ção 
de nor ma li da de da vida eco nô mi ca e go ver na men tal do país. Pus, des de
logo, em equa ção os da dos do te me ro so pro ble ma e pro pus-me a re sol vê-lo
por um con jun to de me di das, que ti ve ram iní cio de exe cu ção na ob ser vân cia
de ri go ro sas eco no mi as ad mi nis tra ti vas, de vi gi lan te e se ve ra fis ca li za ção
na ar re ca da ção das ren das, na cri a ção do Ban co Cen tral de Emis são, no exa me
me ti cu lo so de to dos os ma les que nos as se di a vam, me di das es sas que de vi am
ter re ma te na re a li za ção de um em prés ti mo in dis pen sá vel à con so li da ção
da enor me dí vi da flu tu an te que pesa so bre o Te sou ro e pre ju di ca as clas ses



pro du to ras do país, e na nor ma li za ção da vida fi nan ce i ra, pelo equi lí brio
or ça men tá rio, para o qual ca mi nhá va mos com se gu ran ça de êxi to. 

Ou tros pro ble mas de gran de re le vân cia fo ram exa mi na dos, mu i tos
re sol vi dos e mu i tos em via de so lu ção a si de rur gia na ci o nal, a re no va ção
das uni da des da Ma ri nha de Gu er ra, a Ma ri nha Mer can te, as ne ces si da des
do Exér ci to, a boa dis tri bu i ção da Jus ti ça, o en si no se cun dá rio e su pe ri or, o
re gi me pe ni ten ciá rio, a as sis tên cia aos me no res aban do na dos, o me lhor
po li ci a men to des ta ca pi tal, a am pli a ção dos ser vi ços da Sa ú de Pú bli ca, o
pro ble ma hos pi ta lar, os ser vi ços di plo má ti cos e con su la res, os nos sos in te -
res ses in ter na ci o na is e o nos so pres tí gio na So ci e da de das Na ções, a or ga ni -
za ção da con ta bi li da de fi nan ce i ra, o mi nu ci o so es tu do da or ga ni za ção or ça -
men tá ria, a tran qüi li da de po lí ti ca dos es ta dos, a ca res tia dos me i os de
sub sis tên cia, a cri a ção dos ór gãos de de fe sa da Pro pri e da de Indus tri al, a
pro te ção ao tra ba lho com a cri a ção do Con se lho Na ci o nal do Tra ba lho e das 
Ca i xas de Apo sen ta do ri as de Fer ro viá ri os, a pro te ção ao co mér cio e à in dús -
tria com a cri a ção do Con se lho Su pe ri or do Co mér cio e Indús tria, a de fe sa
da pro du ção na ci o nal, o fo men to da cul tu ra de al go dão e de ou tros pro du tos,
a pro te ção ao car vão na ci o nal e as vá ri as in dús tri as, a re mo de la ção do en si no 
pro fis si o nal téc ni co, a de fe sa das cul tu ras con tra as pra gas, a luta con tra as
epi zo o ti as, a ques tão dos me i os de trans por te, o pro lon ga men to das li nhas
fér re as, a aqui si ção de ma te ri al ro dan te, o pro lon ga men to do cais do por to
do Rio de Ja ne i ro, a con ti nu a ção das obras con tra as se cas, o au men to do
abas te ci men to de água à ca pi tal da Re pú bli ca, e me lho ra men tos dos ser vi ços
pos ta is e te le grá fi cos – to dos es ses e ou tros as sun tos, nos me no res de ta lhes
da ad mi nis tra ção, fo ram ob je to de pre o cu pa ção cons tan te do meu go ver no
nes tes dois anos de cor ri dos. 

Apli can do as leis e aus cul tan do as ne ces si da des na ci o na is, as su mi
a res pon sa bi li da de de ex por ao Con gres so Na ci o nal as ra zões que me le va ram 
a pre co ni zar a re vi são de al guns pre ce i tos da Cons ti tu i ção, com o in tu i to de 
ser man ti do, em sua pu re za, o es pí ri to do re gi me, li vre da cor rup te la das
in ter pre ta ções da lei fun da men tal, e de se rem aten di das no vas exi gên ci as
da nos sa cul tu ra e da nos sa de fe sa, que a cons ti tu i ção não po dia ter pre vis to. 

Foi em meio des sas pre o cu pa ções e tra ba lhos, com in te res se pela 
fe li ci da de do país, que o go ver no teve de acu dir à de fe sa da or dem, per tur -
ba da pela re be lião que, tra ma da e pre pa ra da por im pe ni ten tes e in jus tos
ad ver sá ri os, ex plo diu na rica ca pi tal do Esta do de São Pa u lo, es ten deu-se a
ou tros pon tos do ter ri tó rio na ci o nal e cul mi nou na ve xa tó ria e de gra dan te
re vol ta de par te da guar ni ção do en cou ra ça do São Pa u lo. 

O in su ces so des sas im pa trió ti cas ten ta ti vas, gra ças ao con cur so
das for ças ar ma das da União e dos es ta dos, cons ci en tes dos seus de ve res, e
à re pul sa do povo bra si le i ro, cons ci en te dos seus in te res ses, não im pe de
que o mes mo es pí ri to de ódio e de am bi ção pro cu re con ti nu ar na sua in fru -
tí fe ra e ne gre ga da obra. 
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O go ver no, po rém, está vi gi lan te e dis pos to a cum prir o seu de ver
pri mor di al de de fen der o re gi me, e há de cum pri-lo, en quan to Deus me der
vida e alen to para, cor res pon den do à con fi an ça da na ção, as se gu rar-lhe a
tran qüi li da de, o pres tí gio, a in te gri da de e a Cons ti tu i ção que ela ado tou. 

Nada en fra que ce o meu âni mo, pois me do mi na o ca rá ter, o sen -
ti men to dos de ve res do meu car go e me alen ta o es pí ri to o con for ta dor apo io
dos ou tros po de res na ci o na is, dos go ver nos dos es ta dos, das for ças ar ma das e
do povo sen sa to e or de i ro da mi nha pá tria. 

O mo men to exi ge que eu fale com cla re za ao país e en fren te com
fran que za as ca u sas apa ren tes e ale ga das dos mo vi men tos sub ver si vos, já
que as ca u sas re a is, não con fes sa das, são a am bi ção des re gra da do po der e
a pos se do Te sou ro pú bli co, como re sul ta dos pro ces sos de sa que e de rou bo
que, de par com o em pre go de ba ta lhões de mer ce ná ri os es tran ge i ros,
ades tra dos pela gran de guer ra, fo ram pela pri me i ra vez usa dos, para
ver go nha nos sa, na his tó ria das nos sas re vo lu ções! 

As pa i xões mal ex tin tas da cam pa nha pre si den ci al, cu jos in dig nos
pro ces sos não po di am de i xar de ge rar fru tos in dig nos, fo ram o fer men to
cul ti va do pela des va ri a da am bi ção, no mo men to em que, ele i to pela von ta de
do povo, me de di ca va, com se re ni da de de âni mo, ao de sem pe nho das fun ções 
de pre si den te da Re pú bli ca. 

Entre gue a sor te dos re bel des de 1922 ao Po der Ju di ciá rio, em
cuja no bre ação ne nhu ma in ter fe rên cia tem o go ver no, es que ce ra o pre si -
den te as in jú ri as fe i tas ao can di da to, tan to que àque le co me ça ram a pres tar
apo io ou, pelo me nos, aca ta men to, va li o sos ele men tos que a este ha vi am
com ba ti do. 

É cer to que, mes mo en tre gues à jus ti ça, con ti nu a ram mu i tos dos
re bel des de 1922 a cons pi rar con tra o go ver no, no in te ri or, onde se ocul ta ram,
no es tran ge i ro, onde se asi la ram, e até nas pró pri as pri sões, onde era tan to
o pre ten so ódio ou ri gor do go ver no que mu i tos con se gui ram fu gir e ir
or ga ni zar o pla no e di ri gir o ne fan do cri me de São Pa u lo! 

Não ar re pen de ram, não se sub me te ram, não se con for ma ram
com a von ta de so be ra na da na ção! Ao con trá rio, mi no ria nas suas pró pri as
clas ses, ou sa ram so bre por o seu ódio e a sua am bi ção à ma i o ria ele i to ral e
po pu lar do país. 

Re be lam-se com in tu i tos in con fes sá ve is e pro cu ram mas ca rar es ses
in tu i tos com a re cla ma ção de anis tia, ten tan do co mo ver a alma ge ne ro sa e
boa dos nos sos pa trí ci os. 

Insur gem-se em con jun tu ras em que se pla ne jam o as sas si na to e
o rou bo e acu sam o go ver no de ali men tar ódi os, que não tem, pois é de seu
in te res se que o país viva em paz para tra ba lhar e pro gre dir. 

A anis tia é um ato de ge ne ro sa cle mên cia da na ção para com os
seus fi lhos, que, trans vi a dos do de ver por um im pul so er ra do, mas no bre,
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se mos tram ar re pen di dos e pe ni ten tes do mal ca u sa do: é um es que ci men to
do pas sa do, para res ta u ra ção da paz nos es pí ri tos. Não é, po rém, um meio
de fa ci li tar a im pe ni ten tes e obs ti na dos a con ti nu a ção dos mes mos aten ta dos
con tra a pá tria! É um ges to de cle mên cia para com os er ros po lí ti cos, fi lhos
de fal sa, mas dig na as pi ra ção de ide a is; e não man to pro te tor de as sas si na tos, 
de in cên di os e de rou bos! 

A anis tia é me di da po lí ti ca que a na ção ou tor ga es pon tâ nea e li -
vre men te, em seu pró prio be ne fí cio, mas não é e não pode ser um fa vor que 
se exi ja de ar mas na mão con tra ela mes ma e con tra os seus re pre sen tan tes. 

Pro vi dên cia sa lu tar em ca sos ex cep ci o na is, como pro ces so se da -
ti vo de sim ples pa i xões po lí ti cas, a anis tia não é meio de co lo car em pé de
igual da de no seio das clas ses ar ma das os que ab ne ga da men te ex põem a
vida na de fe sa da Cons ti tu i ção e da or dem e os que, por he di on dos pro ces sos,
con tra elas vol tam ar mas ho mi ci das. 

São es tas ver da des que pre ci sam ser di tas, para que a bon da de
do povo não se de i xe ilu dir. 

Re vol tam-se para ob ter anis tia. E, an tes, por que se re vol ta ram? 
Re be lam-se para ob ter o per dão do cri me e, no en tan to, o re pe -

tem, o agra vam e o pro cla mam! 
Eis aí quem está pos su í do do sen ti men to mal são do ódio e se de i xa 

con du zir pelo des va i ro das pa i xões de sen fre a das. 
Fora dis so, nada se apre sen ta para ex pli car, ao me nos, os mo vi -

men tos se di ci o sos. 
Não se apon tam atos do go ver no con trá ri os aos in te res ses da na ção 

e o não acu sam de des li ze na ho nes ti da de ad mi nis tra ti va. 
Não! A gra vi da de dos ma les que este es ta do de co i sas cria para o 

país e que há de ter um pon to fi nal, qua is quer que se jam os me i os ne ces sá ri os
para con se gui-lo, exi ge que se fale ao povo, sem re bu ços, a lin gua gem da
ver da de. 

A psi co lo gia dos acon te ci men tos é uma só: de um lado o ódio de
al guns ven ci dos em um ple i to ele i to ral li vre e me mo rá vel, que não que rem
su bor di nar-se à ex pres são da von ta de da ma i o ria do povo, opor tu na men te
ma ni fes ta da nas ur nas; de ou tro lado, o pre si den te ele i to, re pre sen tan te des sa
ma i o ria, que é a úni ca que go ver na no re gi me re pu bli ca no, cum prin do o
seu de ver para com a na ção, ve lan do pe los in te res ses des ta na de fe sa da
or dem, na es ta bi li da de do re gi me e no pres tí gio do po der pú bli co. 

O meu de ver, eu o cum pri rei se re na, tran qüi la e im pa vi da men te. 
Só as sim te rei sido dig no dos meus con ci da dãos e da mi nha pá tria. 

A hora exi ge que to dos os bons bra si le i ros se con gre guem para
sal va guar da da Re pú bli ca, cu jos trin ta e cin co anos de exis tên cia de ve mos
co me mo rar hoje, com toda fé na vi ta li da de do país, aben ço a do pela pro te ção
di vi na, sim bo li za da no sig no do Cru ze i ro, que, no céu es tre la do, in di ca aos
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na ve gan tes de to dos os po vos os nos sos por tos aco lhe do res e a nos sa ter ra
hos pi ta le i ra. 

A hora é da co mu nhão do go ver no e do povo em bem da pá tria.
A hora é de aban do no de res sen ti men tos na ara sa gra da da Re pú bli ca. 

Com pre en dam bem os meus pa trí ci os, aos qua is me di ri jo com
alma e co ra ção aber tos, que não de fen do o pos to que me foi con fi a do, por
am bi ção pes so al ou de se jo de man do. Faço-o, por que de ser tar dele se ria um 
cri me de tra i ção à pá tria, que a his tó ria não per do a ria e de que um ho mem
do meu pa tri o tis mo não se ria ca paz. Faço-o, por es tar sin ce ra men te con ven -
ci do de que, se pre fe ris se mi nha co mo di da de pes so al à es pi nho sa mis são
do go ver no, en tre ga ria a pá tria ao re gi me dos pro nun ci a men tos, pre cur so res
da anar quia e com pro me te do res da sua in te gri da de. 

Não! De fen de rei até o úl ti mo alen to da mi nha vida o pres tí gio
da au to ri da de que me foi en tre gue e isso jus ti fi ca rá a con fi an ça em mim
de po si ta da. 

Ampa ra do pelo con cur so das he rói cas for ças ar ma das da na ção,
em cuja le al da de e pa tri o tis mo re pou sa a es ta bi li da de do re gi me, o go ver no 
tam bém con ta com o apo io do povo bra si le i ro, o qual pode des can sar na
se gu ran ça de que con ti nu a rei de vo ta do aos seus in te res ses e à sua tran qüi li -
da de. 

Viva a pá tria! 
Viva a or dem! 
Viva a Re pú bli ca! 
Rio de Ja ne i ro, 15 de no vem bro de 1924. 

Artur da Sil va Ber nar des 

Extra í do de Diá rio do Con gres so Na ci o nal , ses são de 18 de no vem bro de 1924.
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170.7 – NOVO MANIFESTO DE BERNARDES À NAÇÃO 
(14 NOVEMBRO 1926)

Ao ter mi nar o pe río do cons ti tu ci o nal do go ver no, de que a von ta de
so be ra na do povo nos deu hon ro so en car go, jul ga mos de nos so
de ver re la tar à na ção de como nos de so bri ga mos da pro mes sa

so le ne de “man ter e cum prir, com per fe i ta le al da de, a Cons ti tu i ção Fe de ral,
pro mo ver o bem ge ral da Re pú bli ca, ob ser var as suas leis, sus ten tar-lhe a
união, a in te gri da de e a in de pen dên cia”.

Com o res ga te des sa dí vi da, que a cons ciên cia re pu bli ca na nos
im põe, re ser va mo-nos o di re i to de ape lar para o jul ga men to se re no dos nos sos 
com pa tri o tas, cer tos de en con trar, na opi nião sen sa ta dos bra si le i ros, apo io
con for ta dor à nos sa con du ta po lí ti ca e ad mi nis tra ti va. 

Che fe de Esta do no mais tor men to so qua triê nio que a Re pú bli ca
até hoje co nhe ceu, com pe li do a sus ten tar lu tas con tí nu as, des de a es co lha
da nos sa can di da tu ra pe las for ças po lí ti cas da na ção, a esta di ri gi mos o pre -
sen te ma ni fes to, em que fa la re mos a lin gua gem de sin te res sa da e sin ce ra de
quem, na su pre ma ma gis tra tu ra do país, ou tro ob je ti vo não teve se não o
bem da pá tria e a hon ra da Re pú bli ca. 

Se en ca rás se mos a po lí ti ca pelo pris ma es tre i to da car re i ra in di -
vi du al, jul gar-nos-ía mos, tal vez, sa tis fe i tos, ao fim des ta jor na da, ár dua e
no bi li tan te, uma vez que, sem te mo res ou des fa le ci men tos, cum pri mos
ri go ro sa men te o nos so de ver. Não so mos, po rém, dos que fa zem da po lí ti ca 
pa drão de gló ria, bus can do nas suas li des o bri lho efê me ro das con quis tas.

A tran si to ri e da de das fun ções de go ver no tem por co ro lá rio a li mi -
ta ção da res pon sa bi li da de ao tem po em que aque las se exer ce ram. Não se
rom pe, con tu do, nem se des faz, nem se apa ga, o vín cu lo que uniu o ho mem 
à sua obra. Sob esse as pec to de con ti nu i da de, ve mos a po lí ti ca e pra ti ca mos
o re gi me. Na cons ciên cia ple na des se laço mo ral, go ver na mos a na ção.

É ne ces sá rio, po rém, que, no ba lan ço das nos sas res pon sa bi li da des
e no con fron to dos nos sos atos com os pro ble mas que ti ve mos de co nhe cer,
a re com po si ção dos fa tos e a apre ci a ção das ati tu des se fa çam sem per der
de vis ta o am bi en te dos acon te ci men tos, a fim de que a crí ti ca não des vie o



ju í zo dos vin dou ros do ca mi nho se gu ro de um jul ga men to im par ci al. Esse,
para ser jus to, de ve rá cin gir-se aos ele men tos mo ra is e ma te ri a is, dis po ní ve is
ao tem po das me di das ado ta das. 

Não de plo ra mos os dias amar gos que vi ve mos, as sim como não
nos en va i de ce o do mí nio que so bre eles al can ça mos. 

Nun ca nos ilu di mos quan to às pro va ções que nos aguar da vam,
nem o nos so âni mo ja ma is se al que brou às in ves ti das da pro tér via e da
má-fé. Mer cê de Deus, ca u sa ram-nos sem pre efe i to con trá rio as ma qui na ções
de toda or dem, ar ro ja das ao nos so ca mi nho.

Alen ta dos pela se re na e pro fun da con vic ção da ne ces si da de do
sa cri fí cio e de sua mag ni tu de, des de nha mos dos em ba ra ços que se nos an to -
lha ram. E as ur di du ras so e zes, em que a per fí dia e o ódio gra tu i to nos qui se -
ram en cra vi lhar, só nos le va ram a avan çar com mais fir me za e de ci são.

Sa cri fi can do-nos, cum pri mos o nos so voto de não per mi tir que
se aco var das se o nos so pa tri o tis mo e es mo re ces se o ar dor com que, des de a
mo ci da de, nos acos tu ma mos a ser vir aos sa gra dos in te res ses na ci o na is. – O
res pe i to às leis or gâ ni cas do País, com es pe ci a li da de à Cons ti tu i ção, é, sem
dú vi da, de ver pri mor di al do pre si den te da Re pú bli ca, como de ten tor do
Po der Exe cu ti vo. Toda a ação po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do che fe do Esta do
está em li nhas ge ra is, pres cri ta e re gu la da no Có di go Su pre mo, que en fe i xa
os ide a is re pu bli ca nos e os prin cí pi os vi ta is da na ci o na li da de. 

Lei das leis, rí gi da e im pe ra ti va, a Cons ti tu i ção pro vê à ma nu ten ção
da na ção, ao res guar do da sua in te gri da de e in de pen dên cia, ao apa re lho do 
seu de sen vol vi men to e à se gu ran ça dos seus des ti nos. 

Imu tá vel em sua es sên cia, nem por isso pode a Cons ti tu i ção fu gir
às con tin gên ci as do am bi en te con tem po râ neo: am plia-se pela in ter pre ta ção, 
pe los usos e cos tu mes, mo di fi ca-se à pro por ção que a na ci o na li da de avan ça 
e os ins ti tu tos de Di re i to Pú bli co evo lu em. 

Có di go ge nu i na men te po pu lar, na ori gem e na fi na li da de dos
seus pre ce i tos, im pos sí vel se ria pre ten der a imu ta bi li da de ab so lu ta da sua
in te li gên cia pri mi ti va, es tu an te de ide a lis mo, quan do os pro ble mas so ci a is,
aglo me ra dos, for ce jam as bar re i ras da or dem e da ci vi li za ção.

Cons ti tu i ção e go ver no são en ti da des que se com ple tam, ao
ser vi ço da na ção. Os in te res ses su pe ri o res des ta, mor men te nos pe río dos de 
agi ta ção, ja ma is po de rão fi car em pla no in fe ri or à es tri ta in te li gên cia da que la,
como mal com pre en di da ho me na gem ao pre ce i to de in tan gi bi li da de.

O cho que de opi niões e as lu tas po lí ti cas em tor no da Cons ti tu i ção
en chem a his tó ria das gran des de mo cra ci as mo der nas.

Os Esta dos Uni dos, cu jas ins ti tu i ções fo ram ins pi ra ção e mo de lo
das nos sas dão-nos, no cons tan te e for mi dá vel de sen vol vi men to da na ci o -
na li da de, exem plos de me di das ex tre mas, tor na das in dis pen sá ve is ao am pa ro
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da au to ri da de do go ver no e à sal va guar da da na ção, com sa cri fí cio de prin -
cí pi os cons ti tu ci o na is.

O gran de pre si den te Abraão Lin coln, a cujo ca rá ter no bre e de sin -
te res sa do, in tré pi do e ide a lis ta, tão be las pá gi nas deve a his tó ria da gran de
re pú bli ca irmã, es cre veu cer ta vez:

“O meu ju ra men to de man ter a Cons ti tu i ção me im pu nha o de ver
de pre ser var por to dos os me i os este go ver no e esta na ção, de que a Cons ti -
tu i ção era a lei or gâ ni ca. Se ria pos sí vel de i xar pe re cer a na ção, só para
sus ten tar a Cons ti tu i ção? A lei ge ral é que se de vem con ser var a vida e os
mem bros e, no en tan to, am pu ta-se, mu i tas ve zes, um mem bro ao in di ví duo,
para sal var-lhe a vida, mas nun ca se lhe sa cri fi ca a vida para sal var um
mem bro. 

“Con ven ci-me de que me di das in cons ti tu ci o na is po de ri am tor -
nar-se le ga is, uma vez in dis pen sá ve is à man ten ça da Cons ti tu i ção. Com ou
sem ra zão, co lo quei-me nes se ter re no e ago ra o de cla ro.

“Eu me não po de ria per su a dir de que ha via pro cu ra do, com o
me lhor da mi nha in te li gên cia, pre ser var a Cons ti tu i ção, se, para sal var a
es cra va tu ra, ou por qual quer ou tro mo ti vo me nos im por tan te, ti ves se
per mi ti do, de uma só vez, a ru í na do go ver no, do país e da Cons ti tu i ção.” 

Den tro da Cons ti tu i ção, que in ter pre ta mos sem pre em be ne fí cio
da co le ti vi da de, tudo fi ze mos pela uni da de da fe de ra ção e pela in te gri da de
so be ra na do Bra sil no con cer to das na ções. No en tan to, con fes sa mos sem
em ba ra ço se a tan to fôs se mos cons tran gi dos con tra a Cons ti tu i ção, ou aci ma
dela, tudo fa ría mos pela na ção.

Errô nea no ção da com pe tên cia ou tor ga da pela Cons ti tu i ção ao
pre si den te e das res pon sa bi li da des des te, no to can te à união, à in te gri da de
e à in de pen dên cia da Re pú bli ca, le vou es pí ri tos des vi a dos, por exal ta ção ou 
des ca u te la, a lo bri ga rem em nos sa atu a ção na vida po lí ti ca e ad mi nis tra ti va 
de al guns es ta dos, in dé bi ta in ter ven ção. Tal, po rém, não se deu.

Antes de mais nada, con vém acen tu ar que o Po der Exe cu ti vo
não se li mi ta a “exe cu tar” o que foi de li be ra do pelo Con gres so. Ex pro prio
jure, no di zer de aba li za dos pu bli cis tas, tam bém re sol ve, im pul si o na, su ge re.
E ao seu che fe com pe te, den tro das nor mas ju rí di cas ge ra is, re gu la do ras
des sa du pla na tu re za, de li be rar so bre as me di das ne ces sá ri as aos fins de
uti li da de ou ne ces si da de pú bli ca.

Se ria le var mu i to lon ge o res pe i to à au to no mia dos es ta dos cuja
am pli tu de uni for me, como já ti ve mos oca sião de as si na lar, o le gis la dor
cons ti tu in te es ta be le ceu mais por um prin cí pio de si me tria po lí ti ca do que
por im po si ção da dou tri na re pu bli ca na o per mi tir-se, com os des man dos de 
toda or dem na vida po lí ti ca e ad mi nis tra ti va de al gu mas uni da des da fe de -
ra ção, o com pro me ti men to ir re me diá vel do bom nome na ci o nal. O res guar do
des te, so bre tu do no ex te ri or, é de ver in con cus so do pre si den te, que as sim
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sus ten ta a in te gri da de mo ral da Re pú bli ca, tão ne ces sá ria e res pe i tá vel
quan to a in te gri da de ter ri to ri al.

Fiel ao seu com pro mis so, o pre si den te da Re pú bli ca ja ma is po de rá
per mi tir que a au to no mia dos es ta dos, que se con subs tan cia na des cen tra li -
za ção po lí ti ca, pos sa ge rar si tu a ções de des pres tí gio na ci o nal e fal se a men to
do re gi me.

Inter vin do nos Esta dos do Rio de Ja ne i ro e do Ama zo nas e apo i an -
do a re cons ti tu i ção po lí ti ca e ad mi nis tra ti va do Esta do da Ba hia, nós o fi ze mos 
den tro dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, re gu la do res da ma té ria, ur gi dos pela
ne ces si da de ina diá vel de ga ran tir a or dem e man ter a for ma re pu bli ca na
fe de ra ti va na que las uni da des. Não du vi da mos de que a na ção nos fez a
de vi da jus ti ça, re co nhe cen do a ele va ção e a sin ce ri da de dos nos sos pro pó si tos, 
ao ado tar mos aque las me di das de ex ce ção, co ro a das do mais com ple to êxi to,
como ates tam os do cu men tos ofi ci a is pu bli ca dos. 

Con for me acen tu a mos, na úl ti ma men sa gem ao Con gres so Na ci o -
nal, o caso do Ama zo nas, que de ter mi nou a in ter ven ção de cre ta da em 29 de 
se tem bro de 1924, pode ser con si de ra do uma de mons tra ção pré via do bom
re sul ta do e do bom aco lhi men to que terá do povo a in ter ven ção fe de ral,
sem pre que o des re gra men to ou im pre vi dên cia dos go ver nos es ta du a is
re cla mem essa pro vi dên cia.

Uma das emen das à Cons ti tu i ção re gu la de modo ta xa ti vo a ma té -
ria, de for ma a evi tar a re pro du ção das la men tá ve is ocor rên ci as de que foi
te a tro o opu len to es ta do do ex tre mo Nor te. A re vi são cons ti tu ci o nal, le va da 
a efe i to pelo Con gres so, nos ter mos su ge ri dos em nos sa men sa gem de 3 de
maio de 1924, era uma ne ces si da de ina diá vel. Por ela, aliás, nada se al te rou
na es sên cia do re gi me re pu bli ca no fe de ra ti vo. Ao con trá rio de fi ni das me lhor
cer tas atri bu i ções dos três po de res cons ti tu ci o na is, di mi nu iu-se a pos si bi li -
da de de atri tos e di ver gên ci as en tre eles; as se gu rou-se-lhes per fe i ta har mo nia
de ação e deu-se-lhes o de vi do tra ça do do raio de in de pen dên cia.

A re vi são be ne fi ci ou o país, fa ci li tou a ação fu tu ra do Go ver no
Fe de ral e am pa rou a pró pria Cons ti tu i ção con tra os que, à som bra do re gi me de 
li ber da de que ado ta mos, de sa cre di ta vam a Re pú bli ca e in fe li ci ta vam a na ção.

Com cir cuns tân ci as agra van tes de alta mon ta, ve ri fi ca ram-se em
nos so go ver no fa tos, de na tu re za po lí ti ca, so ci al e fi nan ce i ra, que acon se lha ram
a ime di a ta re vi são da nos sa Mag na Lei a fim de que o pro gres so do país
não con ti nu as se so fren do em ba ra ços ao seu de sen vol vi men to.

Não eram fa tos no vos, an tes re pe ti ção de ví ci os e abu sos in ve te -
ra dos, cuja re mo ção se tor na va cada vez mais im pe ri o sa. Su ge ri mos, por isso, a
re vi são, cir cuns cri ta aos pon tos que mais afe ta vam os in te res ses na ci o na is.

Não nos pa re ce jus to, nem ló gi co, ne gar opor tu ni da de à re vi são,
uma vez que a prá ti ca de lon gos anos de re gi me de mons trou, em fa tos con cre tos, 
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a in su fi ciên cia de me i os que a Cons ti tu i ção deu ao po der pú bli co, para
ga ran tia de fe li ci da de do país e do seu pro gres so e tran qüi li da de.

São de Ja mes Bryce as se guin tes au to ri za das pa la vras, que bem
po dem ser vir de en si na men tos aos fe ti chis tas da in ta gi bi li da de da lei bá si ca 
da na ção:

“A re so lu ção so le ne de um povo, que ado ta uma lei fun da men tal 
pela qual ele e os seus des cen den tes se rão go ver na dos, não pode im pe dir
que essa lei, qual quer que seja o res pe i to que ain da se te nha por ela, seja
der ro ga da, am pli a da, ou mo di fi ca da pelo jugo in ces san te das in fluên ci as,
agin do so bre os in di ví du os, que for mam o povo. Assim, a Cons ti tu i ção
ame ri ca na trans for mou ne ces sa ri a men te, como se trans for mou a na ção.
Trans for mou-se não só se gun do o es pí ri to dos ho mens, que a con si de ram,
como, tam bém, se gun do o seu pró prio es pí ri to. Usan do das ex pres sões de
um emi nen te cons ti tu ci o na lis ta, de quem me te nho mu i tas ve zes ven do –
nós po de mos acre di tar, diz o juiz Co o ley, que te mos di an te de nós a Cons ti -
tu i ção toda in te i ra, mas, na prá ti ca, ela é o que o go ver no nos seus di ver sos
de par ta men tos e o povo, no cum pri men to dos seus de ve res de ci da dãos,
re co nhe cem e res pe i tam como tal e nada mais.”

Sin ce ra men te con ven ci dos da ab so lu ta ne ces si da de da re vi são,
por ela pug na mos, não em fa vor do nos so go ver no, a que não apro ve i ta ria,
mas em be ne fí ci os da pró pria na ção e dos que, dig ni fi ca dos, de fu tu ro, pelo
voto so be ra no do povo bra si le i ro, ti ves sem de con du zir aos seus al tos des ti nos.

Esta mos cer tos de que a obra pa trió ti ca que o Con gres so Na ci o nal
le vou ter mo ar re dou uma boa par te dos obs tá cu los cons ti tu ci o na is à me lhor 
or ga ni za ção do nos so re gi me po lí ti co e à mais pro ve i to sa ação dos po de res
pú bli cos em prol da Re pú bli ca.

A na ção co lhe rá, sem dú vi da, den tro de bre ve es pa ço de tem po,
gran des be ne fí ci os das sa lu ta res me di das in cor po ra das ao tex to da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

– As cri ses po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is são fe nô me nos co muns 
e ine vi tá ve is na vida dos po vos ci vi li za dos, que as atra ves sam para ven cer
as eta pas da pró pria evo lu ção.

O Bra sil não po dia fu gir ao fa ta lis mo das leis da evo lu ção, nem
às con se qüên ci as do de se qui lí brio que o de sen vol vi men to de si gual das for ças
vi vas da na ção acar re tou. Pro ble mas da mais alta re le vân cia acu mu la ram-se 
em de sa fio ao pa tri o tis mo, à pru dên cia e à ha bi li da de dos go ver nan tes, que
o es ta do atu al da nos sa cul tu ra po lí ti ca tor na res pon sá vel por toda ação e
omis são nos di ver sos ra mos da ati vi da de na ci o nal.

Além dis so, en tre nós, gran des em ba ra ços en con tram os go ver nos
nas re a li za ções im pos tas pelo Di re i to Pú bli co quan to às me di das de ca rá ter
ge ral, que as se gu rem o bem-es tar da co le ti vi da de, por isso que os in di ví du -
os, que a com põem, ven do no di re i to de cada um me nos uma par ce la do di -
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re i to da so ci e da de do que o in te res se ma te ri al iso la do, es qui vam-se or di na -
ri a men te ao cum pri men to das obri ga ções que todo di re i to en cer ra, de i xan -
do que o es ta do se en car re gue de su prir as de fi ciên ci as do seu con cur so em fa -
vor da co mu nhão.

Ampli a das e agra va das, por essa for ma, as fun ções do es ta do e
as atri bu i ções do or ga nis mo que exer ce a sua au to ri da de – o Go ver no – é
na tu ral que a obra de as sis tên cia pú bli ca, em seus di ver sos as pec tos, não se
faça se não de modo in com ple to e im per fe i to, tor nan do-se mais pro lon ga dos 
os pe río dos de cri se e mais pro fun das as suas con se qüên ci as.

A cons ciên cia não nos acu sa de ha ver mos des cu ra do das me di das
ne ces sá ri as ao apa re lha men to da na ção quer na or dem ju rí di ca, quer na
so ci al ou mo ral, quer na eco nô mi ca e fi nan ce i ra. Pro pug nan do pela re vi são
de al gu mas das nos sas leis e pela de cre a ção de ou tras, ti ve mos sem pre em
mira os in te res ses su pe ri o res da pá tria e a ga ran tia efe ti va dos di re i tos dos
ci da dãos. 

– San ci o nan do a re so lu ção do Con gres so Na ci o nal, que re gu lou
a li ber da de de im pren sa, es ta mos cer tos de ha ver pres ta do ines ti má vel
ser vi ço à so ci e da de, que os maus ser vi do res da pa la vra es cri ta tra zi am
im pu ne men te em cons tan te so bres sal to, já pro mo ven do cam pa nhas di fa -
ma tó ri as con tra ho mens e co i sas do Bra sil, já des vi an do e en ve ne nan do a opi -
nião pú bli ca, sob o pre tex to de in ter pre tá-la ou ori en tá-la.

A li cen ça ha bi tu al, em que cer ta par te da im pren sa cri mi no sa -
men te trans for mou a li ber da de da pa la vra as se gu ra da pela Cons ti tu i ção,
era um caso tí pi co do abu so de di re i to, que não po de ria en con trar am pa ro
na lei, con de na do como está em to das as re la ções ju rí di cas dos po vos ci vi li -
za dos.

Apli can do a te o ria do abu so do di re i to, o le gis la dor bra si le i ro
con subs tan ci ou-a na pros cri ção do exer cí cio anor mal de um di re i to re co -
nhe ci do. Tal é o caso da lei de im pren sa, que, su bor di nan do o jor na lis ta à
re gra ge ral da res pon sa bi li da de de cada qual pe los seus atos, re gu lou o
di re i to de crí ti ca, de for ma a evi tar o seu exer cí cio anti-so ci al e o com pro -
me ti men to dos seus fins, sem im pe dir a dis cus são re gu lar dos ne gó ci os
pú bli cos e dos atos da ad mi nis tra ção.

O De cre to nº 4.743, de 31 de ou tu bro de 1923, que já en con tra mos 
em ela bo ra ção, não é uma no vi da de na le gis la ção bra si le i ra. O De cre to nº 295,
de 29 de mar ço de 1890, ”con si de ran do que ao po der pú bli co cor ria o de ver
de pre ve nir e evi tar to das as ca u sas de per tur ba ção so ci al, as se gu ran do e
ga ran tin do a or dem in dis pen sá vel para fran ca e lí ci ta ex pan são de to das as
ati vi da des e de sen vol vi men to do pro gres so na ci o nal e que o re gi me da
in jú ria e dos ata ques pes so a is ti nha por fim, an tes o des pres tí gio da au to ri da de
e le van tar con tra ela a des con fi an ça para fa vo re cer a exe cu ção de pla nos sub ver -
si vos, do que es cla re cer e di ri gir a opi nião no exa me dos atos go ver na men ta is”,
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já es ta be le cia pe na li da des con tra os que se ser vi am da im pren sa para
cam pa nhas de di fa ma ção e des cré di to.

A ne ces si da de de re gu la men ta ção do di re i to de crí ti ca im pres sa,
pro va que os pro ces sos jor na lís ti cos não mu da ram, an tes se agra va ram mu i to,
nes tes sete lus tros de vida re pu bli ca na.

A lei de 1923 opõe de fi ni ti va bar re i ra aos as sal tan tes da hon ra e
dig ni da de alhe i as, dig ni fi can do a pro fis são do jor na lis mo e pu ri fi can do a
mais pre ci o sa fon te de opi nião do mun do mo der no – a im pren sa.

É de no tar que a opi nião pú bli ca já com pre en deu o em bus te
gros se i ro dos que, para me lhor ex plo rar o povo, se di zi am seus de fen so res.
O em bus te, hoje em dia, só im pres si o na aos pró pri os em bus te i ros, re du zi dos à 
im po tên cia, na auto-in to xi ca ção do ví rus que já não po dem mais es pa lhar.

Dia virá em que es ses de plo rá ve is maus ser vi do res da Pá tria se
con ven ce rão da ina ni da de do es for ço em fu gir às pe nas que eles pró pri os se 
cri a ram.

– As con di ções de ex cep ci o nal gra vi da de, que o pro ble ma da
or dem pú bli ca apre sen tou du ran te gran de par te do qua triê nio, não per mi ti ram
que cu i dás se mos, com a ne ces sá ria cal ma, da exe cu ção do pro gra ma, com
que nos apre sen ta mos aos su frá gi os da na ção.

Não obs tan te, a par dos em pre en di men tos de vul to, de que os
do cu men tos ofi ci a is pu bli ca dos dão con ta por me no ri za da, es for ça mo-nos
inin ter rup ta men te para as se gu rar o cres cen te pro gres so do Bra sil, pre pa rar
a sua eman ci pa ção eco nô mi ca e or de nar a sua vida fi nan ce i ra.

O apu ro da ob ser va ção no alto por to de pre si den te da Re pú bli ca
trou xe-nos a con vic ção da ne ces si da de im pe ri o sa de ser in ten si fi ca da a edu -
ca ção da mo ci da de, para que esta pos sa atra ves sar, sem con ta mi na ção, a
face de uti li ta ris mo, que em pol ga o mun do, e acu mu le as ne ces sá ri as ener gi as
mo ra is, de que de pen dem a gran de za e fu tu ro do Bra sil.

É im pos sí vel ne gar que, en tre nós, o pro ble ma da edu ca ção tem
sido, com gra ves in con ve ni en tes para o país, co lo ca do em pla no in fe ri or ao
da ins tru ção. Nes ta se ab sor vem, de lon ga data, as pre o cu pa ções de le gis la -
do res e go ver nan tes. No en tan to, como fa tor do êxi to da na ci o na li da de e
ele men to da pró pria fe li ci da de in di vi du al, a edu ca ção deve, in ques ti o na vel -
men te, pre fe rir a to dos os de ma is pre di ca dos re co nhe ci dos im pres cin dí ve is
à exis tên cia do ho mem na so ci e da de e ao su ces so dos seus es for ços em prol
da co mu nhão.

Em com ple men to ao que nos foi dado fa zer pelo de sen vol vi men to 
da edu ca ção mo ral e dos sen ti men tos cí vi cos dos jo vens bra si le i ros – a
co me çar pelo exem plo do nos so sa cri fí cio e da nos sa in tran si gen te re sis tên cia à 
in dis ci pli na e à de sor dem – di ri gi mos, re cen te men te, aos che fes de go ver no
dos es ta dos, ca lo ro so ape lo, ten den te a dar for ma prá ti ca a esse ide al, que é
me nos nos so do que de toda a na ção.Do ín ti mo do nos so ser, na cons tân cia da 
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nos sa fé, es pe ra mos, con fi an tes, que a se men te ger mi ne e seja ár vo re e seja
fru to um dia.

Bra si le i ros:
Qu an to em nós se con ti nha de amor à pá tria e á re pú bli ca, de

ener gia mo ral e re sis tên cia fí si ca, de mos, sem re ser vas, ao ser vi ço da na ção.
Gra ve erro co me te ram os que nos jul ga vam in sen sí ve is ao so fri -

men to que a for ça das cir cuns tân ci as acar re tou aos que se tor na ram nos sos
ini mi gos, pela ne ces si da de em que nos vi mos de am pa rar e re pe lir des va i -
ra dos e re pe ti dos gol pes con ta as ins ti tu i ções e os de po si tá ri os do po der
pú bli co.

Não pode, con tu do, o ho mem de go ver no de i xar-se do mi nar
pe los im pul sos do co ra ção, nem ace i tar o pró prio sa cri fí cio quan do este
ul tra pas sa o in di ví duo para fe rir em che io a au to ri da de e a so be ra nia que
ele re pre sen ta.

À es tul ta ob ses são dos trans vi a dos im pe ni ten tes, que pre ten di am
acor ren tar o país ao sé qüi to ma ca bro, cujo ide al apre go a do, a re a li da de
des men te a cada dia, opôs-se, numa de mons tra ção glo ri o sa de vi ta li da de,
a re pul sa do Bra sil in te i ro. Já o gê nio de Rui Bar bo sa afir ma va, com per fe i ta 
ob ser va ção:

“Os obe sos não são fe li zes. Têm a vi são in tror sa: vêem para den tro
de si mes mo, da sua idéia fixa, per den do, a cada mo men to, de vis ta a re a li -
da de ex te ri or.”

De plo ra mos os que, es que ci dos dos seus de ve res para com a na ção, 
em pu nha ram ar mas con tra o go ver no, ou pro cu ra ram por to dos os me i os
tor nar im pos sí vel a de ten ção do po der, mas não po de mos ol vi dar os que
nos acom pa nha ram sem va ci la ções na jor na da tor men to sa, tor nan do-se
cre do res da nos sa pro fun da e im pe re cí vel gra ti dão: – os bra si le i ros que,
ser vin do nas cor po ra ções ar ma das, cum pri ram so bran ce i ra men te o ju ra -
men to pres ta do ante o pa vi lhão na ci o nal; os ci vis, de to dos as con di ções
so ci a is, que com pre en de ram o quan to de im pe ri o so ha via, para bem da pá tria, 
nas ati tu des do pre si den te da Re pú bli ca; a mo ci da de das es co las – ho mens
de ama nhã – em que Deus há de per mi tir não fe ne ça o amor á ter ra que lhe
foi ber ço; a fé nos des ti nos da Re pú bli ca e a cren ça de me lho res dias para a
na ci o na li da de.

Na der ra de i ra hora de go ver no, ao des pe dir-nos das prer ro ga ti vas
de su pre mo ma gis tra do da Re pú bli ca, para vol ver mos à qua li da de de sim ples
ci da dão de uma pá tria li vre, aos ho mens des sa pá tria co mum ju ra mos, pela
nos sa hon ra e com o tes ta men to de Deus, que a nos sa pre o cu pa ção de to dos 
os mo men tos foi a gran de za e a fe li ci da de do Bra sil.

Trans mi tin do o go ver no na ci o nal ao pre cla ro es ta dis ta, que se
im pôs ao res pe i to de toda a na ção, pela fir me za das usas con vic ções e le al -
da de sem par da sua con du ta po lí ti ca, e que, no am bi en te in tran qüi lo do

Tex tos Po lí ti cos da His tó ria do Bra sil  919



mun do mo der no, en car na as jus tas as pi ra ções do povo bra si le i ro, te mos a
con for ta do ra cer te za de que o nos so es for ço não foi per di do.

Ren de mos gra ças ao cri a dor por ter-nos dado a ne ces sá ria for ta -
le za de âni mo no cum pri men to do nos so de ver para com a pá tria. Dela,
po de mos di zer, como Cí ce ro, que nos foi mu i to mais cara do que a pró pria
vida.

Rio de Ja ne i ro, 14 de no vem bro de 1926.

Artur da Sil va Ber nar des

Extra í do de Mi nas Ge ra is. Belo Ho ri zon te, 14 de no vem bro de 1926.
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171
COLUNA PRESTES

171.1 – BOLETIM DE EXPULSÃO DO CAPITÃO FILINTO
MÜLLER DAS FORÇAS REVOLUCIONÁRIAS

 (25 ABRIL 1925) 

BOLETIM Nº 5 

Acan to na men to de Por to Men des, Esta do do Pa ra ná, aos 25 de
abril de 1925 

Para co nhe ci men to des ta Di vi são e de vi da exe cu ção, pu bli co o
se guin te: 

EXCLUSÃO DE OFICIAL

Seja ex clu í do do es ta do efe ti vo das For ças Re vo lu ci o ná ri as o ca pi tão
Fi lin to Mül ler por ha ver co var de men te se pas sa do para o ter ri tó rio
ar gen ti no, de i xan do aban do na da a lo ca li da de da “Foz do Igua çu”,

que se acha va sob a sua guar da, re sul tan do que as pra ças que com pu nham
a men ci o na da guar ni ção o imi ta ram nes te ges to in dig no, le van do ar mas e
mu ni ções per ten cen tes à re vo lu ção. Oxa lá que esse ofi ci al fu tu ra men te se
jus ti fi que pe ran te seus com pa nhe i ros, que ain da lu tam em de fe sa da Re pú -
bli ca, des sa acu sa ção que pesa na sua cons ciên cia de fi lho des ta gran de pá tria. 

Gen. Mi guel Cos ta, co man dan te da Pri me i ra Di vi são Re vo lu ci o -
ná ria.

Extra í do de CAMARGO, Aspá sia, e GÓIS, Wal der de. Meio Sé cu lo de Com ba te-Diá lo go com Cor -
de i ro de Fa ri as. Edi to ra Nova Fron te i ra, RJ. Pág. 641.
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171.2 – MANIFESTO DA COLUNA PRESTES –
PROCLAMAÇÃO EM PORTO NACIONAL

 (19 OUTUBRO 1925) 

Con ci da dãos: 
De po is de 15 me ses de luta en car ni ça da mar ca dos, dia a dia,

         por to das as an gús ti as que en som bram o ce ná rio tris te de uma
guer ra ci vil, te mos hoje, ao che gar ao co ra ção do Bra sil, às mar gens do por -
ten to so To can tins, o fe liz en se jo de, mais uma vez, re a fir mar a nos sa pá tria
que a Cru za da pa trió ti ca, ini ci a da aos 5 de ju lho, na ca pi tal glo ri o sa de São
Pa u lo e en gros sa da, mais tar de, pe los bra vos fi lhos da ter ra ga ú cha, ain da
não ex pi rou e nem ex pi ra rá, es ma ga da pe las ba i o ne tas da ti ra nia. 

Ape sar des sa lon ga pe re gri na ção de sa cri fí ci os, ani ma-nos ain da, 
a mes ma fé ina ba lá vel dos pri me i ros dias de jor na da, ali cer ça da na cer te za
de que a ma i o ria do povo bra si le i ro, co mun gan do co nos co os ide a is da
re vo lu ção, an se ia por que o Bra sil se re in te gre nos prin cí pi os li be ra is, con sa -
gra dos pela nos sa Cons ti tu i ção – hoje es pe zi nha da por um sin di ca to de
po lí ti cos sem es crú pu los, que se apo de ra ram dos des ti nos do país, para
mal ba ra tar a sua for tu na, en san güen tar o seu ter ri tó rio e vi li pen di ar o
me lhor de suas tra di ções. 

E o povo pode fi car cer to de que os sol da dos re vo lu ci o ná ri os não 
en ro la rão a ban de i ra da li ber da de en quan to se não mo di fi car esse am bi en te 
de des po tis mo e in to le rân cia que as fi xia, num de lí rio de opres são, os
me lho res an se i os da cons ciên cia na ci o nal! 

Povo bra si le i ro! 
Bem sa be mos que o país so fre e mais do que o país so fre o povo

com o cor te jo de vi o lên ci as que fa tal men te acom pa nha a guer ra. 
É mis ter, po rém que a todo tran se, se re in te gre o Bra sil na fi na li -

da de de seus des ti nos – ain da que no vos már ti res te nham de jun tar o seu
san gue ao dos que já sou be ram dar a vida pela li ber da de de sua pá tria. 

Re cu ar, nes te mo men to, se ria ab ju rar o ide al por que tan tos com pa -
nhe i ros que ri dos fi ze ram um su pre mo sa cri fí cio e após essa ab ju ra ção,



en tre gar, tal vez, a vida e a li ber da de de to dos ao des po tis mo ab so lu to dos
que ne nhu ma hon ra têm fe i to ao cris ti a nis mo da cul tu ra bra si le i ra e às
tra di ções de ge ne ro si da de de nos sa raça. 

Nin guém veja, en tre tan to, nis so um de se jo de fa zer a guer ra por
um ca pri cho de in tran si gên cia ou de am bi ção. 

Pelo con trá rio, que re mos a paz e não é se não por ela que, há
mais de 15 me ses, nos ba te mos. 

Qu e re mos, po rém, uma paz sem opró bri os, ci men ta da na jus ti ça
– que seja, em suma, ca paz de res ti tu ir ao país a tran qüi li da de de que tan to
ne ces si ta. 

Re pe li mos, sim, a paz som bria e trá gi ca que en co bre o vi li pên dio 
das sen za las. A esta – se a fa ta li da de do des ti no no-la ti ver de apre sen tar –,
como um úl ti mo tra go de fel a sor ver, pre fe ri re mos, sem in de ci sões, a su pre -
ma an gús tia do es ma ga men to. 

Por to Na ci o nal, 19 de ou tu bro de 1925. 
Ge ne ral Mi guel Cos ta – Co ro nel Luís Car los Pres tes – Co ro nel

Ju a rez Tá vo ra 

Extra í do de LIMA, Lourenço Mo re i ra. A Co lu na Pres tes. Págs. 572-573.
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171.3 – ENTREVISTA DE LUÍS CARLOS PRESTES AO
VESPERTINO CARIOCA A ESQUERDA

 (9 ABRIL 1928)

Rio, 1º – O jor nal pu bli ca lon ga en tre vis ta, que o seu cor res pon den te 
em Pe lo tas ob te ve do ge ne ral Car los Pres tes, atu al men te em Paso
de los Li bres. O ge ne ral re bel de co me ça alu din do à nar ra ti va de sua 

vi a gem atra vés das re giões ala ga das e pa lu do sas da Bo lí via e do Pa ra guai,
até che gar à Argen ti na, sem pi sar em ter ri tó rio bra si le i ro. Pres tes atra ves sou
os cha cos pa ra gua i os e as ex ten sas flo res tas que co brem a re gião, dor min do 
qua se ao re len to e va ran do a pé, du ran te um mês, ter rí ve is de ser tos pan ta -
no sos. 

O ge ne ral afir mou ain da que tem as sen ta do no to can te ao seu
re gres so à Bo lí via, pois os seus com pa nhe i ros de exí lio, em gran de nú me ro,
vol ta ram à pá tria. Em Ga í ba, en con tram-se ape nas ses sen ta re vo lu ci o ná ri os, 
que em bre ve re gres sa rão ao Bra sil. 

Pas san do, de po is, a co men tar o mo men to po lí ti co na ci o nal, Pres tes
elo gi ou o mo vi men to de agre mi a ção par ti dá ria que se ope ra em todo o
país, mos tran do-se con fi an te na ação do Par ti do De mo crá ti co, cu jos pri me i -
ros fru tos prin ci pi am a apa re cer, como bar re i ra que se an te põe à com pres são
exer ci da pelo go ver no. Cri ti cou em se gui da a fal ta de com pre en são do sr.
Was hing ton Luís em tor no da pa ci fi ca ção na ci o nal, ape sar de os re vo lu ci o -
ná ri os ha ve rem to ma do a ini ci a ti va, fa ci li tan do ao go ver no a ta re fa de pa ci -
fi car a na ção, com a sua re ti ra da para o exí lio. 

Os re bel des con ti nua Car los Pres tes po de ri am, por mu i to tem po
ain da, pro lon gar a luta. O pre si den te da Re pú bli ca não quis, en tre tan to,
cor res pon der a esse ges to, con tra ri an do os de se jos im pe ra ti vos do povo.
Pres tes acres cen tou que, mes mo anis ti a do, con ti nu a ria en tre gue à ca u sa da
re vo lu ção, não fu gin do às res pon sa bi li da des as su mi das. 

Este é o pen sa men to até do úl ti mo sol da do da Co lu na. 
Pre ve jo diz o ge ne ral o ine vi tá vel tri un fo da cam pa nha para a re ge -

ne ra ção dos cos tu mes po lí ti cos, pa cí fi ca ou re vo lu ci o na ri a men te. 



A si tu a ção bra si le i ra é como que uma má qui na de com pres são,
so li da men te ins ta la da, com pri min do e re pri min do to dos os mo vi men tos
de mo crá ti cos e de mo cra ti za do res. Acho que a guer ra ci vil se ria o úni co
meio efi ci en te para so lu ci o nar os pro ble mas na ci o na is que são em con jun to
es ma ga dos pela in com pe tên cia, fal ta de vi são e má von ta de dos atu a is
do mi na do res. 

Ter mi nan do, o che fe re bel de con fron ta a atu al si tu a ção bra si le i ra 
com a re vo lu ci o ná ria, mos tran do a di fe ren ça que exis te en tre as duas, com
enor mes van ta gens para a se gun da, isso de vi do à ação da Co lu na Pres tes,
como tam bém à pres são exer ci da pela cam pa nha de mo crá ti ca. 

Extra í do de A Esquer da. Rio de Ja ne i ro, 5 de ja ne i ro de 1929.
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171.4 – CARTA DE LUÍS CARLOS PRESTES A 
PAULO NOGUEIRA FILHO (13 SETEMBRO 1928) 

Bu e nos Ai res, 13 de se tem bro de 1928. 

Pre za do ami go Pa u lo No gue i ra 

Lida sua car ta, pas so a di zer-lhe, com toda a fran que za, o que pen so
da si tu a ção atu al, bem como o que, den tro das mi nhas atri bu i ções,
re sol vi fa zer. 

Antes, po rém, de se jo re a fir mar-lhe a mi nha in te i ra con fi an ça e
di zer-lhe que cre io pi a men te na sin ce ri da de de sua ati tu de, es tan do cer to
dos es for ços que tem aí em pre ga do. De se jo, tam bém, fa zer mi nhas as suas
ex pres sões a res pe i to do nos so emi nen te che fe e ami go, dr. Assis Bra sil, de
quem sou sin ce ro ad mi ra dor. 

Qu an do aqui es ti ve mos re u ni dos com bi na mos as atri bu i ções de
cada um de nós den tro da or ga ni za ção que pro je ta mos. Ca bia-me a par te
cor res pon den te ao ali ci a men to e or ga ni za ção pro pri a men te mi li tar. Pon de -
rei-lhe que para fa zer al gu ma co i sa de útil ou pro ve i to so tor na va-se in dis -
pen sá vel re u nir re cur sos pe cu niá ri os. Que sem tais re cur sos nada se ria
pos sí vel fa zer. Que além de sus ten tar os que por aqui ti ves sem que per ma -
ne cer se ria ne ces sá rio fa ci li tar a vida dos com pa nhe i ros que, fo ra gi dos, te ri am
de aí tra ba lhar e lo co mo ver-se bem como ir re u nin do os ele men tos ma te ri a is
sem os qua is im pos sí vel se ria ini ci ar qual quer ação. 

O no bre ami go dis se-me, en tão, que den tro de quin ze dias en vi a ria 
os pri me i ros re cur sos (fa lou-me mes mo em tre zen tos con tos), que, di zia, se ri am, 
pos te ri or men te, acres ci dos. Pas sa ram-se, po rém, mais de dois me ses: abril e 
maio, e so men te a 10 de ju nho aqui me en tre gou o seu dis tin to emis sá rio a
im por tân cia de vin te e cin co con tos, in for man do-me ele da for ma ção do
nú cleo de São Pa u lo. Não me dis se, no en tan to, o ilus tre por ta dor da que la
quan tia que a mes ma se ria re for ça da, quan do e até quan to. Con fes so-lhe



que me ca u sou es pé cie não ha ver o ami go es cri to al gu mas li nhas ex pli ca ti vas 
na que la oca sião. 

Si mul ta ne a men te lia o Diá rio Na ci o nal e o no ta va, dia a dia, mais
fa vo rá vel à ori en ta ção do atu al go ver no, prin ci pal men te do de São Pa u lo.
Vem de po is a en tre vis ta do dr. Assis Bra sil, da qual dis cor da mos por
achá-la com ple ta men te con trá ria a tudo o que ha vía mos aqui com bi na do.
No Rio Gran de, o Par ti do Li ber ta dor, or ga ni za do sob tão bons aus pí ci os, no 
Con gres so de Bajé, ini ci ou uma in ten sa e gri tan te pro pa gan da do es pí ri to
li be ral do novo pre si den te do es ta do, na qual se des ta cou mu i to es pe ci al -
men te o nos so ami go, de pu ta do Lu zar do. 

Com tal im pren sa e com tão in te res san te pro pa gan da con cor ri -
am na tu ral men te os ele men tos a que nos ha vía mos ali a do para a for ma ção
de um am bi en te de sim pa tia e con fi an ça no go ver no tor nan do, por tan to,
im pa trió ti ca e ino por tu na qual quer ação um pou co mais vi o len ta. Fal ta -
ram-me, por tan to, além dos re cur sos ma te ri a is, o in dis pen sá vel apo io
mo ral. Fi quei nas con di ções de quem tem uma gran de em pre sa a ini ci ar e
con ta so men te com uma in sig ni fi can te par ce la do ca pi tal de que vai ne ces si tar, 
sem sa ber quan do o po de rá com ple tar. Ini ci ar qual quer tra ba lho na que las
con di ções se ria le vi an da de e de so nes ti da de. 

Pas sa ram-se as sim qua tro lon gos me ses e os com pa nhe i ros pe di -
am-me or dens e re cur sos. Urgia uma de ci são, que foi for mu la da de acor do
com os da dos que pos su ía no mo men to. Te nho hoje, re ce bi das a sua car ta e
a que me foi es cri ta pelo dr. Assis Bra sil a 19 de ju lho, a sa tis fa ção de ve ri fi car 
que não me en ga nei no es tu do da si tu a ção e, por tan to, na de ci são to ma da.
Di zia-me o dr. Assis Bra sil al gu mas pa la vras a res pe i to das di fi cul da des
pe cu niá ri as com que ia em pre en der a vi a gem ao nor te. E o no bre ami go na
sua mis si va con fes sa que, ao vol tar a São Pa u lo, de po is de sua rá pi da vi a gem
ao sul, en con trou um am bi en te de com ple ta des cren ça nos re sul ta dos da
ação que pla ne já va mos. 

Sem re cur sos e sem um am bi en te fa vo rá vel nada é pos sí vel fa zer.
De ter mi nei, por tan to, aos com pa nhe i ros, que tra tas sem de tra ba lhar para
ga ran tir a pró pria sub sis tên cia e que de sis tis sem, pelo mo men to, de todo e
qual quer tra ba lho de or ga ni za ção e ali ci a men to, re ser van do para mo men to
mais opor tu no as ener gi as que se ri am ago ra inu til men te des pen di das. Man ter
li ga ções pe ri go sas, cer tos como es ta mos de que tão cedo nada será pos sí vel
fa zer, é co i sa que não com pre en do para que pos sa ser vir. Con ti nu ar a man ter
um am bi en te de cons pi ra ções, quan do não se pode che gar a re sul ta dos
prá ti cos, é inu ti li da de que tam bém não com pre en do. Acre di to, como diz o
ami go em sua car ta, que es te jam os ele men tos ci vis dis pos tos a to dos os
sa cri fí ci os, mas sou de opi nião que só de ve mos ace i tar aque les que fo rem
pro ve i to sos à ca u sa. Mu i to mais do que inó cu os en ten di men tos co nos co,
re sul ta ria pro ve i to so à ca u sa di ze rem os nos sos ami gos com de sas som bro e
se re ni da de como re al men te sen tem a si tu a ção na ci o nal e a so lu ção úni ca
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que para tal es ta do de co i sas crê em pos sí vel. Assim me lhor ori en ta ri am a
opi nião pú bli ca e con cor re ri am com mu i to ma i or efi ciên cia para for mar o
am bi en te de que ne ces si ta mos. Qual a van ta gem, por exem plo, de ter mos
en ten di men tos e li ga ções com o ilus tre di re tor de O Esta do de S. Pa u lo, quan do
aque le nos so dis tin to pa trí cio diz pelo jor nal que di ri ge o con trá rio do que
pen sa mos fa zer? 

Qu an to à de so ri en ta ção ge ral a que se re fe re em sua car ta, é ele
con se qüên cia ine vi tá vel da pro fun da di fe ren ça exis ten te en tre o que se pen sa e 
o que se diz ou es cre ve. Enquan to não se fa lar se re na men te, mas com co ra gem,
da fa ta li da de do mo vi men to ar ma do a que es ta mos sen do le va dos, a de so -
ri en ta ção con ti nu a rá. Enquan to não se de cla rar que o Par ti do De mo crá ti co é 
um meio e não um fim, nada de útil se fará. Fa zer toda a po lí ti ca de opo si ção
em tor no do voto se cre to e da anis tia é fi car mu i to aquém das as pi ra ções
na ci o na is e, por tan to, não con cor rer para a for ma ção do am bi en te in dis pen -
sá vel à ação que pla ne já va mos. Con ver sei lon ga men te com o por ta dor des ta,
Ru bens Alves Bor ba de Mo ra is, moço in te li gen te e nos so sin ce ro ami go, o
qual sa be rá me lhor que es tas li nhas in ter pre tar o meu pen sa men to. 

Avi so-lhe que a im por tân cia em di nhe i ro que me en vi ou acha-se
de po si ta da no Ban co Ca na den se e peço-lhe o ob sé quio de de ter mi nar a
ma ne i ra por que lha devo de vol ver. 

Para evi tar qua is quer mal-en ten di dos que por ven tu ra pos sam
sur gir en tre nós, pa re ce-me con ve ni en te dar por ter mi na dos to dos os nos -
sos an te ri o res en ten di men tos po lí ti cos. A ami za de que hoje já nos une é um
elo bas tan te for te para, dele par tin do, po der mos re i ni ci ar qua is quer en ten -
di men tos, quan do jul gar mos opor tu no ou van ta jo so à nos sa ca u sa. 

Esta mos ain da na fase da pro pa gan da. Tra ba lhe mos, por tan to,
cada um com o re cur so de que dis po mos em prol da ca u sa que abra ça mos. 

Cre ia-me seu ad mi ra dor mu i to ami go, 

Luís Car los Pres tes 

Extra í do de SILVA, Hé lio. 1926: A Gran de Mar cha. Rio de Ja ne i ro. Edi to ra Ci vi li za ção Bra si le i ra.
1965. Págs. 410-412.
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CARTA ABERTA DA COMISSÃO CENTRAL EXECUTIVA DO
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) (5 JANEIRO 1927)

CARTA ABERTA A MAURÍCIO DE LACERDA, A AZEVEDO LIMA, AO PARTIDO
SOCIALISTA, AO CENTRO POLÍTICO DOS OPERÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL,

 AO CENTRO POLÍTICO DOS CHOFERES, AO PARTIDO UNIONISTA DOS
 EMPREGADOS NO COMÉRCIO, AO CENTRO POLÍTICO PROLETÁRIO

 DA GÁVEA, AO CENTRO POLÍTICO PROLETÁRIO DE NITERÓI

Can di da tu ras de clas se – As pró xi mas ele i ções fe de ra is, para re no va -
ção do Par la men to Na ci o nal, es tão in te res san do so bre ma ne i ra ao
pro le ta ri a do e às clas ses la bo ri o sas em ge ral de todo o Bra sil.

Pode di zer-se que pela pri me i ra vez, en tre nós, vê o pro le ta ri a do
bra si le i ro a pos si bi li da de de sua in ter ven ção di re ta e in de pen den te no ple i to
a tra var-se. Com efe i to, até aqui – sal vo al gu ma que ou tra ex ce ção de ca rá -
ter lo cal ou pes so al – ja ma is o ele i to ra do ope rá rio do Bra sil par ti ci pou de
uma cam pa nha ele i to ral na ci o nal como for ça pró pria, como clas se in de pen -
den te, apre sen tan do um pro gra ma de re i vin di ca çõs di ta das por seus in te -
res ses e as pi ra ções de clas se. Os ope rá ri os ele i to res vo ta vam in dis tin ta men te
nos di ver sos can di da tos da bur gue sia, a isto qua se sem pre obri ga dos pela
pre ssão pa tro nal e de vi do à sua pró pria de sor ga ni za ção par ti dá ria.

Mas es ses tem pos são pas sa dos. O pro le tra ri a do já vai ad qui rin do 
uma cons ciên cia de clas se – o que quer di zer que já vai com pre en den do
se rem seus in te res ses an ta gô ni cos aos in te re ses da bur gue sia. Ora este des -
per tar da cons ciên cia pro le ta ria re le te-se e pro je ta-se igual men te so bre o
ter re no ele i to ral. O mes mo ins tin to de cla sse diz aos ope rá ri os ele i to res que
eles, nas ele i ções para os car gos pú bli cos, de vem vo tar nos pró pri os can di -
da tos, isto é, nos can di da tos que re pre sen tam re al men te seus in te res ses de
clas ses in de pen den tes.

É o que ago ra se ve ri fi ca. O ele i to ra do pro le tá rio quer en vi ar
gen te sua, lí di mos e au tên ti cos re pre sen tan tes seus, ao Parl man to Na ci o nal.



Ele não quer mais vo tar no can di ta do-pa trão – o qual será, ne cess ari a men te, 
nas Câ ma ras, como tem acon te ci do até hoje, o de fen sor dos in te res ses pa tro -
na is con tra os in te res ses pro le tá ri os.

De ma is, o pro le ta ri a do bra si le i ro vê o que se pas sa nos de ma is
pa í ses do mun do e apren de no exem plo prá ti co que nos vem – nis to, como
em tudo o mais – do es tran ge i ro. O pro le ta ri a do dos pa í ses eu ro pe us e ame -
ri ca nos pos sui seus pró pri os par ti dos de clas se e, nas ele i ções, só vota nos
can di da tos de seus par ti dos. Aqui mes mo bem per to de nós, no Uru guai, na 
Argen ti na, no Chi le, os par ti dos ope rá ri os par ti ci pam dos ple i tos ele i to ra is
como for ça in de pen den te e como tal ele gem seus pró pri os can di da tos.

A in ter ven ção do PCB – Assim sen do, o Par ti do Co mu nis ta do
Bra sil, cons ti tu í do pela van guar da cons cin te do pro le ta ri a do deste país, não 
po dia de i xar de par ti ci par nas pró xi mas ele i ções de fe ve re i ro. Os in te re sses
e as as pi ra ções do Par ti do Co mu nis ta não são di ver sos dos in te res ses e das
as pi ra ções do pro le ta ri a do em ge ral. Pelo con trá rio, o Par ti do Co mu nis ta é
o úni co par ti do ope rá rio que ver da de i ra men te re pre sen ta os re a is in te res ses 
e as as pi ra ções to ta is da clas se ope rá ria. É, pois, em nome da massa pro le tá -
ria, que o PCB se di ri ge, nes ta Car ta Aber ta, às pe sso as, aos par ti dos e aos
cen tros aci ma men ci o na dos, os qua is de uma for ma ou de ou tra, apre sen -
tam-se aos su frá gi os ope rá ri os como can di da tos das clas ses la bo ri o sas e
es pe zi nha das, cu jos in te res ses di zem re pre sen tar.

É o caso de Ma u rí cio de La cer da. Go zan do da mais lar ga po pu la -
ri da de, com um pas sa do de bri lhan tes lu tas par la men ta res em prol das li ber -
da des pú bli cas, ele sur ge no ce ná rio da cam pa nha ele i to ral como can di da to
dos opri mi dos e ex plo ra dos. O Par ti do So ci a lis ta o apóia como can di da to
dos ope rá ri os. Nós não con cor da mos de modo al gum com a sua po lí ti ca in di -
vi du a lis ta, não par ti dá ria, ge ra do ra de con fu sões e mal-en ten di dos, que só
po dem ser vir aos ini mi gos da po lí ti ca pro le tá ria, pre ju di can do, por con se -
guin te, ao pró prio Ma u rí cio de La cer da. Cer to, sua po pu la ri da de é gran de,
e a mas sa, ape sar de tudo, ape sar da que las re ser vas for mu la das pelas van -
guar das, tem-no como um dos seus e irá vo tar nele, con vic ta de que vo ta rá
num can di da to pro le tá rio, de fen sor dos in te res ses pro le tá ri os. Pois bem: o
PCB, mes mo des con fian do, quer con fi ar em Ma u rí cio de La cer da e, em
nome da clas se ope rá ria, pro põe-lhe a for ma ção de uma fren te úni ca pro le -
tá ria na cam pa nha ele i to ral ini ci a da, to man do para base uma pla ta for ma
úni ca de com ba te, con ten do as re i vin di ca ções mais ele men ta res co muns às
mas sas la bo ri o sas em ge ral.

Igual pro pos ta fa ze mos a Aze ve do Lima. Este pos sui um ele i to -
ra do pró prio, for te men te ar re gi men ta do e não de pen de de nin guém do
pon to de ista es tri ta men te ele i to ral. Mas sua atu a ção com ba ti va du ran te a
ex tin ta le gis la tu ra, com o cri ar-lhe uma jus ta au réo la de in dô mi ta bra vu ra
no bom com ba te em prol das ca u sas po pu la res, cri ou tam bém, taci ta men te,
uma es pé cie de com pro mis so mo ral en tre ele e o pro le ta ri a do . De ma is,
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como re for ço a este com pro mis so, Aze ve do Lima, em bo ra ain da re ve la van -
do cer tas con tra di ções ide o ló gi cas, tem fe i to afi rma ções pe remp tó ri as de
simpa tia ao co mu nis mo e tem to ma do ati tu des de de sas som bra do apo io às
lu tas de clas se do pro le ta ri a do, como foi prin ci pal men te no caso da camp -
nha de A clas se ope rá ria con tra Luís de Oli ve i ra. De tal sor te, a ali an ça de
Aze ve do Lima ao Blo co Ope rá rio, cuja for ma ção pro po mos, pa re ce de cor rer
lo gi ca men te de todo seu re cen te pas sa do e as sim o es pe ra mos fir me men te.
Sua ele i ção é ge ral men te tida como as se gu ra da pelo nu me ro so e de di ca do
ele i to ra do que ele pes so al men te ar re gi men tou. Nes te sen ti do é evi den te
que sua ali an ça co nos co pou co re sul ta do prá ti co, nu mé ri co, lhe tra rá. Há,
po rém, o as pec to es sen ci al men te po lí ti co da ba ta lha e nes te sen ti do sua
ade são ao Blo co Ope rá rio, que pro po mos, é não só uma ade são ló gi ca, mas
ne ces sá ria e de re cí pro cas va nta gens, isto é, de van ta gens para a po lí ti ca
pro le tá ria, fe i ta de ver da de, ni ti dez e fir me za.

Extra í do de PEREIRA, Astro jil do. A For ma ção do PCB.
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PROGRAMA DE PÁTRIA NOVA – MANIFESTO DA 

AÇÃO IMPERIAL PÁTRIA-NOVISTA EM PROL
DA INSTAURAÇÃO DO TERCEIRO REINADO (1928) 

AAção Impe ri al Pa tria-No vis ta, que, an tes de mais nin guém, des de
1928, lan çou o pro gra ma mais sé rio e com ple to se gun do as ne ces si -
da des na ci o na is, re pre sen ta o pen sa men to ne o mo nár qui co bra si -

le i ro e quer a ins ta u ra ção do Impé rio, com o III Re i na do, ele van do a tro no
do Bra sil. Sua Al te za Im pe ri al o au gus to prín ci pe se nhor Dom Pe dro Hen ri que 
de Orle ans e Bra gan ça, fi lho do sa u do sis mo se nhor Dom Luís de Bra gan ça,
o Prín ci pe Per fe i to; neto da prin ce sa im pe ri al Dona Isa bel – a Re den to ra; bis -
ne to do Im pe ra dor Dom Pe dro II, o Mag nâ ni mo, e tri ne to do glo ri o so Im pe -
ra dor Dom Pe dro I, Pro cla ma dor da Inde pen dên cia, Fun da dor do Impé rio e 
de fi ni dor da na ci o na li da de bra si le i ra. 

PROGRAMA DE PÁTRIA NOVA

I – CREDO – Res pe i to e prer ro ga ti vas es sen ci a is à re li gião tra di -
ci o nal dos bra si le i ros. 

II – MONARQUIA – Impe ra dor res pon sá vel que re i ne e go ver ne,
es co lhen do li vre men te os seus mi nis tros. Base mu ni ci pal sin di ca lis ta da
or ga ni za ção do Esta do Impe ri al. Di re i tos ma jes tá ti cos da Di nas tia Na ci o nal,
acla ma da pela na ção no fun da dor po lí ti co da pá tria im pe ri al bra si le i ra
D. Pe dro I, e ago ra re pre sen ta da por S.A.I. Dom Pe dro Hen ri ques. 

III – PÁTRIA E RAÇA BRASILEIRA – Afir ma ção da pá tria im pe -
ri al bra si le i ra; sua va lo ri za ção es pi ri tu al (re li gi o sa, in te lec tu al e mo ral), fí si ca
e eco nô mi ca. Afir ma ção da raça bra si le i ra em to dos os seus ele men tos tra di -
ci o na is e no vos-in te gra dos (fi lhos de es tran ge i ros). So lu ção sé ria e de fi ni ti va
do pro ble ma ne gro-ín dio-ser ta ne jo. For ma ção e va lo ri za ção fí si ca, in te lec tu al e 
re li gi o so-mo ral na ci o na lis ta da raça bra si le i ra. De fi ni ção da si tu a ção do es tran -
ge i ro den tro do Impé rio ins ta u ra do. Re a ção con tra to das as for mas de
im pe ri a lis mo es tran ge i ro no Bra sil. 



IV – NOVA DIVISÃO ADMINISTRATIVA – Di vi são do país em
pro vín ci as me no res, pu ra men te ad mi nis tra ti vas. Edu ca ção obri ga tó ria
es pe ci al con tra o es pí ri to re gi o na lis ta e in ten si fi ca ção do amor à ci da de na tal
ou mu ni cí pio, cé lu la da pá tria im pe ri al. Ca pi tal no cen tro do Impé rio. 

V – DEFESA NACIONAL E POLÍCIA – Ele va ção do ní vel mo ral
das for ças mi li ta res. Dis ci pli na es pi ri tu al como base de to das as ou tras.
Cul tu ra fi lo só fi ca se gun do os prin cí pi os do es ta do. Ser vi ço mi li tar obri ga tó rio.
Efi ciên cia téc ni ca. Po lí cia na ci o na li za da e apro pri a da ao seu fim. 

VI – JUSTIÇA – Re po si ção da Jus ti ça nos prin cí pi os cris tãos e ri gor
na sua ob ser vân cia. Uni da de de Jus ti ça e de pro ces so. Assis tên cia ju di ciá ria. 
Ele va ção do ní vel mo ral da ma gis tra tu ra. 

VII – ORGANIZAÇÃO SINDICAL das clas ses pro fis si o na is de
pro du ção es pi ri tu al (re li gi o sa, mo ral e in te lec tu al) e eco nô mi ca: cle ro,
ma gis té rio, ar tes li be ra is, ar tes me câ ni cas, agri cul tu ra, co mér cio e in dus tri a is
na ci o na is, e ou tras como base da ver da de i ra re pre sen ta ção na ci o nal. 

VIII – POLÍTICA INTERNACIONAL ALTIVA E CRISTÃ – Enten -
di men to es pe ci al ibe ro-ame ri ca nis ta. 

Extra í do de “Pro gra ma do Pa tri a no vis mo”, 1932.  
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