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EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA

Não porque tivesse melhor comprehensão do cargo de Pre
sidente da Republica do que os meus antecessores, mas talvez 
por uma questão de temperamento ou pela natureza das accusa- 
ções de que fui alvo, presumo ter sido o Presidente que mais 
frequentes explicações dos seus actos, públicos e particulares, 
deu á Nação. Nunca deixei sem resposta uma arguição de
terminada e precisa contra a minha vida official ou mesmo 
contra a minha vida intima, ainda quando formulada no estylo 
indelicado e aggressivo que faz o apanagio de alguns dos nossos 
jornaes. Fóra do governo, não me senti desobrigado desse dever, 
e mais de uma vez já vim á tribuna e á imprensa defender-me de 
injustas imputações.

A defesa do meu governo e da minha honra pessoal fez-se 
assim em tempo opportuno, á medida que as criticas foram sur
gindo; mas, esparsa em documentos os mais variados e dis
pares — mensagens, discursos, cartas, telegrammas, commu
n ic a te s  á imprensa, etc. — entendi dar-llie feição mais dura
doura e reunir em volume, com as modificações e accrescimos 
ditados por circumstancias ou dados ulteriores, pelo menos as 
explicações relativas aos factos mais importantes.

O que se vae ler, portanto, não é a historia do meu go
verno. A outros que não a mim cabe fazel-a. O meu fim é mais 
simples e modesto; é ministrar, em linguagem clara e sem pre- 
tenções, alguns esclarecime^os uteis aos que desejarem escre-: 
vel-a com imparcialidade,^uç ao menos, formar juizo acerca da 
procedência dos ataques'de que fui objecto.

Este livro não se dirigiaqs jdetractores impenitentes, em cuja 
consciência o odio, o interesse ou o habito resiste á mais deslum
brante evidencia; este livro destina-se aos adversários de boa fé 
e a todos quantos dos meus concidadãos forem capazes de julgar 
os actos alheios com serenidade e justiça.





Na Conferencia da Paz— O café de S. Paulo 
Os navios allemães: propriedade e afre- 

tamento.

Em Dezembro de 1918 fui convidado pelo Sr. Domicio da 
Gama, ministro das Relações Exteriores, em nome do Presi
dente Rodrigues Alves, para fazer parte da Commissão que o 
Brasil ia enviar á Conferencia da Paz e teria como chefe o 
Sr. Ruy Barbosa. Acceitei o convite, muito contente de trabalhar 
sob as ordens do notável brasileiro, de cuja acquiescencia, entre
tanto, fiz questão preliminar. Mais tarde, como o Sr. Ruy Bar
bosa recusasse a missão, quiz o Governo que eu o substituisse. 
Hesitei muito diante dessa nova prova de confiança: servir sob 
a direcção de um homem da capacidade do Sr. Ruy Barbosa, 
mesmo em missão de tãnta responsabilidade, não me parecia 
tarefa superior ás minhas forças; mas inspirar, dirigir e chefiar 
essa missão, era encargo que me enchia de apprehensões e de 
temores. Só ao cabo de alguns dias e diante da insistência do 
governo, resolvi annuir aos seus desejos.

Parti para Paris em Janeiro de 1919.
Duas questões principaes interessavam o Brasil: a do café 

do Estado de 'S. Paulo e a dos navios que durante a guerra ap- 
prehenderamos aos allemães.

Com a facilidade com que costumam fallar de assumptos 
que não conhecem em seus pormenores ou de que não entendem, 
affirmaram alguns dos meus adversários que estas duas questões 
não tiveram solução no Tratado de Paz, e, assim, nulla foi a 
acção dos delegados brasileiros na Conferencia.

Nada menos verdadeiro. As duas principaes reclamações 
do Brasil — café de S. Paulo e navios allemães — ficaram de
finitivamente resolvidas no Tratado, de conformidade com o 
ponto de vista e os interesses do nosso paiz. *
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Em 1914, ao rebentar a guerra, o Estado de S. Paulo tinha 
em deposito, nos portos de Arituetfpia, Hamburgo, Bremen e 
Trieste, 1.835.361 saccas de café. Esta mercadoria servia de 
garantia a dois émprestimos contrahidos na Europa por aquelle 
Estado, em 1913 e 1914, por intermédio das casas J .  Henri 
Schroeder & Go., de Londres, S. Bleischroeder, de Berlim, e a 
«Société Générale» e o «Banque de Paris et des Pays-Bas», de 
Paris. '

Declarada a guerra, o Governo allemão manifestou o pensa
mento de confiscar aquelle deposito. O nosso Governo oppoz-se. 
O Estado de S. Paulo, receiando complicações, ordenou a venda 
do café. Este foi vendido por lotes successivos, ao preço de 
65 pfennigs o typo superior Santos. O producto da venda, no 
valor total de 125.787.481,77 marcos foi depositado, de accôrdo 
com uma clausula dos contractos de empréstimo, na (caSa
S. Bleischroeder, entre 25 de Novembro de 1914 e 20 de Março 
de 1916.

O Estado de S. Paulo pensou então em retirar esta, somma, 
para resgatar os titulos dos seus dois empréstimos. A Allemanha 
não permittiu. Interveio o Governo brasileiro, e, depois de pro
longada discussão, obteve daquelle paiz a promessa de que «o 
producto da venda do café da valorização, depositado no Banco 
Bleischroeder, estaria intacto, depois da assignatura da paz, á 
disposição do Governo do Brasil».

Quando lui honrado com a nomeação de chefe da Delegação 
Brasileira na Conferencia da Paz, a opinião dominante no go
verno era que se deviam ligar as duas questões: o preço do café 
serviria para pagar os navios; a Allemanha reteria aquelle, o 
Brasil guardaria estes.

Discordei desde o principio deste modo de ver. Tratava-se, 
em minha opinião, de duas questões independentes de facto e 
de direito, regidas por princípios diversos e sem laço algum de 
altinidade ou subordinação. O preço do café deveria ser resti
tuído pela Allemanha, integral e com juros; o dos navios seria 
pago pelo Brasil com o que se verificasse estar a Allemanha a 
dever-lhe. Este ponto de vista tive também de defendel-o mais 
tarde junto a alguns membros da Commissão Financeira da 
Conferencia, que se inclinavam também á compensação entre o 
café e os navios. *

A questão do café foi entregue a esta Commissão. O Brasil 
infelizmente não tinha representante nella e, dado o regimen de



absoluto sigillo em que se realizavam os trabalhos da Confe
rencia so devido á vigilante diligencia da nossa Delegação foi 
possível acompanhar a discussão da materia no seio da Com- 
missao Financeira.

A primeira difficuldade que se nos deparou foi a classifi
cação da divida. A Commissão, que a considerava a principio 
como um caso particular a ser debatido unicamente entre o 
Fstado de S. Paulo e a casa Bleischroeder, conveio afinal em in- 
. u . no Tratad? como uma das obrigações da Allemanha; mas 
mcluiu-a como divida de reparações, da natureza daquellas cujo 
saldo a Allemanha teria que pagar, num espaço de tempo ava
liado em 30 annos, por annuidades repartidas entre os bellige- 
rantes na proporção das perdas de cada um. A Delegação Bra
sileira combateu essa classificação. O dinheiro depositado na 
casa Bleischroeder era o preço de bens pertencentes ao Brasil 
por titulos anteriores á guerra, bens que haviam sido dados em 
garantia de obrigações contractuaes; bens cuja propriedade não 
se tinha deslocado para a Allemanha por qualquer das me
didas de guerra a que o Direito attribue esse effeito; bens, por
tanto, que não faziam parte- do activo da Allemanha, e, assim, 
não podiam ser applicados a saldar as responsabilidades deste 
paiz para com as outras nações alliadas. O caso era de resti
tuição de deposito, não era de reparação de damnos.

Resolvido este ponto de modo favoravel ás nossas preten
so®8* soubemos mais tarde que o projecto elaborado pela Com
missão Financeira e já approvado pelo Conselho Supremo, man
dava restituir o preço do café de S. Paulo — ao cambio 
do dia do pagamento e classificava os juros entre as dividas 
acima mencionadas. Isto representava para nós enorme prejuízo. 
Com a baixa do cambio allemão, o dinheiro do café ficava re
duzido a um algarismo ridículo: basta considerar que o marco, 
que na época do deposito orçava por 700 réis, mais ou menos, 
ao tempo da execução do Tratado não valia mais de 80 réis. 
Por outro lado, a inclusão dos juros entre aquellas dividas col- 
locava o Estado de S. Paulo em situação de os não receber se
não por parcellas minimas e num periodo excessivamente longo.

Mas, sobre ser grandemente prejudicial, a solução era pro
fundamente injusta. No mojiento em que o Brasil depositara na 
casa Bleischroeder «o producto da venda do café», o cambio 
estava quasi ao par. Os 125 milhões de marcos, papel, valiam, 
digamos, 120 milhões de marcos, ouro. O «producto da venda do
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café» era, portanto, igual a 120 milhões de marcos ouro, o que 
importa dizer que o Brasil depositara no Banco Bleischroeder 
o valor de 120 milhões de marcos ouro. Era este valor ouro que 
interessava ao Brasil, visto que o dinheiro se destinava a pagar 
empréstimos contrahidos fôra da Allemanha■ Ora, si o Brasil 
houvesse retirado o dinheiro no momento em que o quizera 
fazer, teria recebido o valor de 120 milhões de marcos ouro, e 
com elle S. Paulo teria resgatado os seus dois empréstimos. Mas 
a Allemanha oppoz-se. Oppondo-se, tomou, todavia, a respon
sabilidade de conservar «intacto o producto da venda do café 
para ser posto á disposição do Brasil por occasião da assigna- 
tura da paz». Logo, a Allemanha estava obrigada, agora que se 
assignava a paz, a pôr á disposição do Brasil, em ouro ou em 
papel equivalente, a somma de 120 milhões de marcos, producto 
real da venda do café.

A responsabilidade da Allemanha, porém, não comprehen- 
dia só o capital; estendia-se também aos juros. Qual devia ser 
a taxa desses juros? A casa Bleischroeder pagava ao Estado de
S. Paulo a mesma taxa de desconto do Banco de Inglaterra 
menos 1 y2%, ou sejam 3 4̂ a 4 %%. Mas o Estado de S. Paulo 
pagava aos seus credores 5 %. Ora, é evidente, em face dos 
princípios de direito, que a Allemanha devia responder por 
todas as consequências do acto pelo qual prohibira a retirada 
do producto do café. Sem esta prohibição, o dinheiro teria sido 
retirado, resgatados os titulos dos empréstimos, e o Estado de
S. Paulo teria evitado o prejuízo resultante da differença entre 
os juros da casa Bleischroeder e o que elle pagava aos porta
dores dos titulos. A taxa, por conseguinte, devia ser de 5%.

Animado por estas razões, logo que tive conhecimento do 
que se passara no seio da Gommissão Financeira, procurei o 
representante dos Estados Unidos, que eu sabia ser o autor do 
dispositivo do projecto e com elle discuti longamente, em duas 
conferencias successivas, os aspectos jurídicos da questão. Tive 
a fortuna de convencel-o. Dias depois, recebia do Sr. Davis a 
noticia de que a Commissão acceitara unanimemente o ponto de 
vista da Delegação Brasileira, adaptando para o Tratado o se
guinte artigo:

«O Governo allemão dá ao Governo brasileiro a 
garantia de que todas as sommas que representam a 
venda forçada do café pertencente ao Estado de São



Paulo nos portos de Hamburgo, Antuérpia e Trieste e 
foram depositadas no Banco de Bleischroeder em Ber
lim, serão reembolsadas juntamente com os juros de 
5% contados do dia do deposito. O Governo allemão, 
tendo impedido a transferencia das ditas sommas ao 
Estado de S. Paulo no tempo proprio, garante também 
que o reembolso se effectuará á taxa cambial do dia 
do deposito.»

Houve nesta redacção apenas a omissão da palavra Bremen, 
que foi logo restabelecida, a meu pedido.

Estava assim decidida a questão do café.
O texto acima transcripto foi inserto no Tratado que os 

alliados submetteram ao exame dos delegados allemães. Poste- 
riormente, porém), quando já em viagem para o Brasil, tive 
noticia de que a Delegação Brasileira em Paris fôra surprehen- 
dida com uma deliberação do Conselho Supremo que, atten- 
dendo, em parte, a reclamações da Allemanha, reduzira os juros 
«ás taxas convencionadas», isto é, á taxa da casa Bleischroe
der í1).

(i) — o  primeiro telegramnia que, em viagem, recebi sobre o assum
pto, communicava-me os fundamentos da impugnação da Allemanha. O 
telegramma chegou truncado e em vários pontos incomprehensivel; não 
obstante, pude perceber que o governo daquella nação allegava que a venda 
do café não fôra forçada e os juros convencionados tinham sido de 4 % e 
não de 5 %.

Radiographei immediatamente ao Dr. Calogeras, que me substituirá 
na presidência da Delegação: “Guiado pelo pouco que pude traduzir, peço 
a sua attenção para o seguinte: l.°, a venda do café não foi forçada, mas 
a Allemanha oppoz-se á sahida do dinheiro, incorrendo, portanto, em res
ponsabilidade por todos os prejuízos; 2.°, essa responsabilidade resulta 
de sua propria nota; 3.°, os juros de 4 y2 % tinham sido contractados 
com Bleischroeder, m:as desde que a Allemanha se oppoz á sahida do 
dinheiro, ficou obrigada a pagar-nos tanto quanto pagavamos aos nossos 
credores, isto é, 5 %; pois, si ella não se houvesse opposto, teríamos nós 
pago aos credores e nos libertado de todo juro; 4.», o dinheiro, cuja sa
hida a Allemanha impediu, comprehende o preço do café de Trieste, pelo 
qual, portanto, ella deve também responder”.

Este radiogramma cruzou-se com outro em que o Dr. Calogeras me 
informava que a reclamação da Allemanha fôra attendida pelo Conselho 
das Grandes Potências, para o effeito de substituirem-se no Tratado as 
palavras juros de 5% por juros convencionados.

\Á

-
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Ficou assim, em definitiva, redigido o art. 263 do Tratado:

«A Allemanha garante ao Governo brasileiro o re
embolso, com juros á taxa ou taxas que houverem sido 
convencionadas, de todas as sommas depositadas no 
Banco Bleischroeder em Berlim, provenientes da venda 
de cafés, pertencentes ao Estado de S. Paulo, nos portos 
de Hamburgo, Bremen, Antuérpia e Trieste. A Alle
manha, tendo-se; opposto á transferencia, em tempo 
util, das ditas sommas ao Estado de S. Paulo, garante 
igualmente que o reembolso se effectuará á taxa cam
bial do marco ao dia do deposito.»

£■'

Não obstante esta reducção na taxa dos juros, que feliz
mente não representa grande prejuizo para o Estado de S. Paulo, 
é fóra de duvida que a questão do café teve solução satisfactoria.

E tanto assim é que, na mensagem de 3 de Maio de 1921, eu 
pude annunciar ao Congresso que todo o deposito da casa Bleis
chroeder, em importância superior a 125.000.000 de marcos, já 
fôra posta em Londres á disposição do Governo de S. Paulo.

Restava naquella época a parte da divida oriunda de diffe- 
renças de cambio, cujo pagamento incumbia directamente ao 
Governo da Allemanha e não se effectuou durante o meu Governo 
não só pelas difficuldades oriundas da situação financeira desse 
paiz, como pelo onus com que o tratado de Versailles lhe gravou 
os bens e as rendas, vinculando-os ao pagamento, por ordem de 
preferencia, de todas as reparações devidas.

Ainda assim, no intuito de remover, quanto possivel, estas 
difficuldades, o meu Governo, em accôrdo que assignou com a 
Allemanha em 1922, ajustou que o saldo do preço dos navios 
apprehendidos, porventura verificado depois de pagos os créditos 
da União, pudesse ser applicado á satisfação do que S. Paulo 
tinha ainda que haver em pagamento do café.

A Delegação Brasileira conseguiu, portanto, na Conferencia 
da Paz, que a questão do café ficasse resolvida no Tratado de 
Versailles de conformidade com os interesses de S. Paulo; esta 
solução foi logo cumprida na sua pfirte principal; na outra, não 
o foi no meu governo, não por culpa deste ou daquella Delegação, 
mas por difficuldades irremoviveis, de ordem geral, as quaes, 
entretanto, procurei aplainar com patriótico esforço-

£
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Vejamos agora a outra reclamação, a dos navios allemães.
Vae-se ver que também esta ficou plena e definitivamente 

liquidada no Tratado de Paz e as duvidas suscitadas posterior- 
mentef pelo Governo francez se originaram de um erro de inter
pretação, sem demora lealmente reconhecido e confessado.

Ja tive occasiâo de demonstrar claramente, em documento 
official, esta verdade.

N’um paiz onde a critica se inspirasse em moveis mais ele
vados, não haveria necessidade de repetir o que então escrevi; 
infelizmente a falta de probidade da nossa imprensa política 
chega a extremos taes que os homens públicos precisam explicar 
todos os dias os factos em que foram partes, afim de que a fal
sidade e a calumnia não os deturpem definitivamente no espirito 
do povo.

Apoderando-se dos navios allemães surtos em nossos portos, 
o Governo brasileiro nunca teve idéa de confiscal-os, isto é, 
de constituir-se proprietário delles sem indemnização de qual
quer especie.

Pelo contrario, a sua linguagem foi sempre do máximo res
peito á propriedade particular, que elle se julgava na obrigação 
de indemnizar, ainda que apenas utilizada.

Provam-no os seguintes factos:

1. ° Ao apossar-se dos navios em 13 de Abril de 1917, o Go
verno declarou pelo Diário Official que o fazia unicamente 
«como medida de policia e segurança, sem caracter de confisco».

2. " Em mensagem dirigida ao Congresso Nacional, aos 26 de 
Maio seguinte, o Governo considerou urgente a utilização da- 
quelles navios, «excluída, entretanto, a idéa de confisco, que 
tanto repugna ao espirito da nossa legislação e ao sentimento 
geral do paiz». E mais adiante, no mesmo documento, accres- 
centou: “A utilização acharia fundamentos nos princípios da 
Convenção assignada na Haya em 18 de Outubro de 1907, e 
seria sem compensação até que possamos verificar si se trata 
de bens de propriedade particular, quk, mesm o  em  caso de 
guerra, devem ser respeitados, e o B rasil o fará, ou si per
tencem a empresas que tenham quaesquer laços de dependençia
com os poderes officiaes».

3 ° O decreto legislativo n. 3.2bb, do 1 de Junho de 1917, 
autorizou o Governo «a utilizar os navios mercantes allemães 
ancorados nos portos do Brasil, para o que poderá praticar os
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a c to s  q u e  forem  n e c e ssá r io s , nos termos da mensagem de 26  de 
Maio do corrente anno».

4 o O d ecreto  e x e c u tiv o  n . 1 2 .5 0 1 , de 2 d e  J u n lio , ^deter
m in o u  q u e  os n a v io s , «u m a vez  o c c u p a d o s  nos termos do decreto 
legislativo acima mencionado», fo s se m  c o n s id e r a d o s  b r a s ile ir o s  
p ara  o e f íe ito  de p o d erem  arvorar o  p a v ilh ã o  n a c io n a l.

5." Finalmente, havendo o Governo allemão, por intermédio 
da Legação hollandeza, protestado contra o acto do Brasil e 
declarado que se reservava «o direito de pedir uma indemnização 
por todas as perdas que aos iqteresses allemães occasionasse 
semelhante medida», o Governo brasileiro, em 5 de Julho, res
pondeu com estas palavras de Heffter: «Simples medida de pre
caução, tal sequestro tem por fim exclusivo offerecer um pe
nhor sem conferir direito algum sobre a vida das pessoas nem 
sobre os bens sequestrados. Todavia, estes últimos, si a satis
fação exigida continuar sendo recusada, poderão incontestavel
mente servir á reparação dos interesses lesados». E concluiu: 
«O Governo da Republica, acautelando a propriedade particular 
e prestando assistência á equipagem dos navios, não sahiu do re
gimen severo dos princípios e das leis que regem a sociedade 
internacional, só tendo procedido na defesa da sua bandeira e 
<los interesses do paiz».

Assim pois, nunca foi pensamento do Governo brasileiro 
apropriar-se dos navios sem pagal-os.

Este proposito tornou-se ainda mais evidente depois da de
claração da guerra.

Com effeito, declarada a guerra, transformados os navios 
em propriedade inimiga, si o Governo houvesse convertido a 
posse em captura e submettido esta ao julgamento dos tribunaes 
de presas, teria adquirido por decisão da Conferencia da Paz 
a propriedade dos navios sem o onus de qualquer indemnização. 
«. . .  Si a reparação é prestada, ensina Lafayette, restituem-se os 
navios embargados; si não é, confiscam-se; e si sobrevem a 
guerra, são elles havidos como presa bellica». (Dir. Int., vol. II, 
§ 295, pag- 43). Foi o que fez Portugal. Também elle se apos
sara dos navios allemães, surtos no Tejo, ainda no regimen da 
neutralidade; sobrevinda a guerra, ̂ considerou os navios como 
presa bellica; submetteu-os aos tribunaes e viu o seu direito de 
propriedade reconhecido pela Conferencia, independente de qual
quer indemnização.
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O acto do Brasil aliás seria uma consequência lógica da 
sua nota ao ministro de JHollanda: a declaração da guerra era 
a prova de que «a satisfação exigida continuava sendo recusada» 
e, assim, «os navios apprehendidos podiam servir á reparação 
dos interesses lesados».

Ao contrario disto, porém, o Brasil preferiu manter a sua 
posição de indefectivel respeito á propriedade privada, e neste 
proposito se conservou até á assignatura do armistício. Passou 
assim o periodo das hostilidades, unico dentro do qual seria 
possível o confisco dos navios. «O direito de presa nasce com 
a guerra e extingue-se com ella».

Em taes condições, não podia a Delegação Brasileira de
fender a these de que o Brasil não estava obrigado a indemni
zação alguma. Tal proceder não seria sómente um attentado 
contra os mais conhecidos princípios do Direito Internacional, 
mas também um procedimento incompatível com a dignidade 
da Nação. Si o Brasil affirmara em documentos os mais so- 
lemnes que nenhuma intenção tinha de confiscar os navios} 
si, declarada a guerra, corroborara de modo significativo essas 
disposições, deixando de consideral-os presas bellicas e conser
vando-se nesta attitude durante todo o tempo das hostilida
des . . .  não ha quem possa legitimamente pretender que tenha 
sido para a opinião publica, como se disse, «uma surpresa e 
uma decepção» não ter a Delegação Brasileira pleiteado e obtido 
na Conferencia da Paz o confisco dos navios, isto é, não haver 
a Delegação Brasileira fugido aos compromissos tomados por 
seu paiz!

E como podia conseguil-o, si já havia cessado o estado de 
guerra e só durante esse estado é possível o confisco?!

Essa decepção não era verdadeira; pois a ninguém de me
diana cultura é licito ignorar que só a captura, acto de guerra, 
permitte a acquisição da propriedade do navio sem indemni
zação, e á Delegação do Brasil não era possível, terminada a 
guerra, obter uma propriedade em condições que só a guerra au
torizava.

Verdadeira também; não era essa surpresa, porquanto o 
chefe da Delegação Brasileira nunca cessou de declarar, em 
telegrammas officiaes e entrevistas amplamente divulgadas, que, 
conservando os navios, o B?asil ficava obrigado a pagal-os.

Nem ha que estranhar em se terem subordinado os direitos
do Brasil a essa condição, quando o mesmo tratamento se impoz

2
P ela  Verdade
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a todas as nações que não exerceram o direito de captura, in
clusive os Estados Unidos, cuja cooperação na guerra foi, en
tretanto, incomparavelmente superior á nossa, e cuja posição 
na Conferencia da Paz foi das mais preponderantes.

Pelas suas declarações anteriores, o Brasil estava obrigado a 
restituir os navios e pagar a sua occupação, exigindo em troca 
as indemnizações devidas pelo vencido, na medida e tempo fi
xados para todos os belligerantes, e isto mesmo com as exclu
sões previstas no Tratado de Paz, uma das quaes, e a mais 
importante para nós, eram as despezas de guerra.

A Delegação Brasileira, porém, entendeu que, sem trahir 
o respeito devido á propriedade privada, outra combinação po
dei ia adoptar-se, de maior proveito para o paiz. A adjudicação 
dos navios mediante uma indemnização razoavel, calculada pelo 
valor da época da apprehensão e paga por encontro de contas, 
resguardaria o direito dos proprietários e ao mesmo tempo poria 
nas mãos do Governo brasileiro, em troca de um sacrifício já  
leito, um património considerável que directa ou indirectamente 
poderia servir ao nosso desenvolvimento eeonomico. Conven
cida desta e de outras vantagens, a Delegação pleiteou essa so
lução perante a Conferencia, allegando longa e insistentemente 
que, corn a declaração do estado de guerra, se podiam consi
derar os navios incorporados no idominio do Brasil, já  Ipor 
elteito da requisição, que então assumira o seu verdadeiro ca
rácter de acto bellico e no Direito Internacional equivale á ex
propriação por necessidade publica, já  como represália aos pre
juízos nao compostos pela Allemanha.

Todos os nossos esforços no começo foram baldados. A ob- 
jecçao invariável era que o Brasil nunca pretendera o dominio 
dos navios; pelo contrario, affirmara sempre que o seu pro- 
posito era apenas utilizal-os e deixara passar todo o periodo da 
guerra sem manitestar de qualquer modo que mudara de in
tenção, de sorte que não havia como consideral-o desobrigado de 
restituir os navios e pagar o uso que delles fizera, conforme se 
compromettera sem prejuízo, entretanto, da indemnização que 
lhe devesse a Allemanha. ^

No dia 24 de Abril de 1919 compareci a uma reunião para 
que tora convocado com os representantes de outras potências 
interessadas, afim de sermos inforftiados do teôr dos artigos 
que deviam figurar no Tratado de Paz, relativos ás questões 
financeiras, e ja approvados pelo Conselho Supremo. Foi-nos
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communicado ahi pelo Sr. Loucheur, Ministro da Reconstrucção 
Industrial de França, presidente da Conmiissão de Finanças e 
convocadòr da reunião, que essa Commissão resolvera partilhar 
entre os alliados, na proporção de suas perdas marítimas, todos 
os navios mercantes allemães apprehendidos por nações neutras, 
ou por nações belligerantes que os não houvessem submettido 
a tribunaes de presas.

Declarei immediatamente ao Sr. Loucheur que, em nome 
do Brasil, protestava contra esta resolução, e, no dia seguinte, 
por intermédio daquelle senhor, enviei ao Conselho Supremo o 
meu protesto. Neste, depois de referir as circumstancias em que 
o Brasil se apoderara dos navios allemães e salientar o facto 
de já  ter sido o seu direito reconhecido não só pela França, 
quando pedira a cessão definitiva dos ditos navios e mais tarde 
a preferencia no caso de se dispôr o Brasil a vendel-os, como 
também pelos Estados Unidos, quando nos propuzeram trans- 
acção analoga, a Delegação Brasileira defendeu com ardor o 
seu ponto de vista, e suggeriu fosse elle adoptado como prin
cipio geral.

O projecto da Commissão propunha que os navios mer
cantes allemães, ainda os apprehendidos por nações belligerantes, 
fossem repartidos entre todos os alliados na proporção de suas 
perdas. Desta medida exceptuava apenas os navios tomados pelos 
Estados Unidos, os quaes continuariam a pertencer, em plena 
propriedade, á Republica Norte-Americana. A razão que o pro- 
jecto invocava para justificar esta excepção e que os navios 
apprehendidos pelos Estados Unidos tinham servido ao trans
porte de tropas da America para a Europa.

A isto respondia a Delegação Brasileira que as nações bel
ligerantes apprehenderam os navios allemães, ancoradbs nos 
Seus portos, ou no uso do direito de requisição, á qual, mesmo 
empregada em tempo de paz, o rompimento posterior das hos
tilidades imprime o caracter de acto de guerra, ou como repre
sália contra os prejuízos incalculáveis que lhes causava a guerra 
submarina, já afundando os seus navios, já impedindo o seu 
commercio com o exterior, represália que, de accôrdo com os 
principios de direito, não sendo o damno que a motivou repa
rado pela nação offensora,.confere á nação offendida o direito 
de adjudicar ao seu património os navios apprehendidos. Está 
entendido que em qualquer das hypotheses, esta naçao pagará 
aos proprietários a differença do justo valor de seus bens.
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Era este, aliás, o principio já  adoptado pela Commissão 
Eeonomica em relação a todos os bens inimigos que tinham 
sido objecto de medidas de guerra. O projecto desta Commissão, 
com effeito, reconhecia aos alliados o direito de reter esses bens, 
quaesquer que elles fossem, mediante indemnização.

A excepção aberta em favor dos Estados Unidos, além de 
odiosa, sobretudo tratando-se de urna poderosa nação, não se 
justificava com a razão invocada, pois navios apprehendidos por 
outras potências haviam servido também ao transporte de tropas 
e outros empregos no interesse dos alliados.

E terminava a Delegação por alvitrar que do projecto apre
sentado pela Commissão se supprimisse o topico referente á par
tilha dos navios, os quaes se considerariam incluídos no prin
cipio geral estabelecido pela Commissão Eeonomica.

A Delegação Americana fiz a injustiça de suppôr que fôra 
ella quem pedira a excepção estabelecida em favor dos Estados 
Unidos. Fui mais tarde informado de que essa excepção nascera 
justamente da resistência opposta por aquella nação á partilha 
dos navios que apprehendera.

Ainda naquella persuasão, escrevi ao Presidente Wilson, 
a 25 de Abril, para dizer-lhe que o caso dos navios era questão 
capital para o Brasil, quer pelo lado internacional, quer pelo 
lado economico, quer ainda no ponto de vista de sua política 
interna, e concluia nestes termos:.

«Vê, pois, V. Ex. a impossibilidade em que me acho 
de adherir a essa solução, e a razão do appello'que 
o Brasil vem dirigir aos Estados Unidos, seu antigo 
amigo e alliado.

«A situação do meu paiz em relação aos navios, 
permitta-me V. Ex. dizel-o, é analoga á dos Estados 
Unidos da America. Alguns delles foram requisitados 
pelo governo de V. Ex. mesmo para o transporte de 
tropas; outros foram empregados no abastecimento dos 
alliados. Isto bastaria para justificar em favor do Brasil 
a excepção aberta em beneficio dos Estados Unidos. 
Mas o que me parece mais razoavel ê que os navios 
que cada potência, grande qu pequena, tenha apprehen- 
dido, sejam considerados como sua propriedade defi
nitiva, sujeita apenas á indemnização devida aos an
tigos donos. Esta solução abonaria a imparcialidade da
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Conferencia e seria acto digno do homem de Estado 
que concebeu a Liga das Nações, onde todas ellas se 
sentam em pé de igualdade.»

Dias depois o Sr. Loucheur communicava ao chefe da Dele
gação Brasileira que o seu protesto deixara de ser attendido 
pelo Conselho Supremo.

Não me conformando ainda com esta decisão, procurei im- 
mediatamente o Sr. Lloyd George, a quem declarei que o Brasil 
se veria forçado a não assignar o Tratado, si porventura este 
consagrasse a deliberação da Commissão Financeira; e como 
o Presidente Wilson se achasse na occasião adoentado e não 
pudesse receber visitas, escrevi-lhe uma carta em que lhe mani
festava toda a minha surpresa e pezar por ter sido o meu pro
testo repellido pelo Conselho Supremo, e lhe dirigia ainda um 
appello para que a these brasileira fosse afinal adoptada.

S. Ex. respondeu-ine:

«. . .  A Delegação dos Estados Unidos, desde que se 
abriu a discussão sobre o assumpto, tem tido em vista 
a situação do Brasil e os effeitos que para elle possam 
resultar dos differentes planos suggeridos. Não preciso 
dizer que os Estados Unidos jamais fariam intencional 
ou conscientemente qualquer cousa que pudesse pre
judicar os interesses do Brasil. Logo que a materia 
volte a debate, a posição do Brasil encontrará da parte 
da Delegação dos Estados Unidos a maior consideração. 
Temos esperança de que a solução final será inteira
mente satisfactoria para o Brasil. Ha mesmo toda a 
probabilidade de seguir-se o caminho indicado por 
V. Ex., isto ê, cada potência reterá os navios legalmente 
capturados, apprehendidos ou detidos, mediante o pa
gamento de uma compensação calculada sobre a base 
de um valor razoavel.»

No dia immediato estive pessoalmente com o Presidente 
Wilson, que me assegurou já estar discutindo com os seus dous 
collegas do Conselho SuprSmo a questão dos navios, e contar 
já com o apoio do delegado inglez. A 8 de Maio foi, com effeito, 
adoptado no Conselho o seguinte protocollo:
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«Os governos alliados e associados, abaixo assi- 
gnados, ajustaram a respeito da marinha mercante o 
que se segue:

1. ° A Commissão de Reparações organizará, logo 
que fôr possivel, uma lista com todos os pormenores 
relativos aos navios inimigos ainda existentes, c a ptu 
rados, appreh endido s  ou retidos por qualquer dos go
vernos alliados ou associados durante a guerra, assim 
como de todos os outros navios ou barcos que as po
tências inimigas tenham de ceder por força do Tratado 
de Paz.

2. ° A Commissão de Reparações tomará todas as 
medidas necessárias para assegurar a cada um dos go
vernos alliados e associados a conservação para si 
mesmo do direito de propriedade pleno e do uso de 
todos os navios capturados, apprehendidos ou retidos 
durante a guerra por medida de guerra e antes de 11 
de Novembro de 1918, ficando essa propriedade livre 
de toda reivindicação da parte de qtíalquer dos outros 
governos alliados ou associados. Quando a tonelagem 
dos barcos ou navios de um dos governos alliados e 
associados, assim conservada, exceder as reclamações 
por elle formuladas a titulo de reparação das perdas de 
guerra em navios mercantes, nenhuma reclamação apre
sentará o mesmo governo no intuito de obter parte dos 
outros navios ou barcos cedidos pelo Tratado de Paz.

3. ° Sempre que os navios e barcos que um destes 
governos assim conservar não bastarem para satisfazer 
integralmente os pedidos de reparação das perdas de 
guerra de sua marinha mercante, os navios inimigos 
restantes, que devem ser cedidos nos termos do Tra
tado de Paz, serão divididos em tres classes — liners, 
outros navios mercantes, e bárcos de pesca -— e serão 
repartidos entre estes governos sob a base de tonelada 
por tonelada e classe por classe de navios e barcos 
perdidos não substituidos pelos navios e barcos retidos, 
mas na proporção do .excedente sobre as reclamações 
respectivas destes, governof.

4. " Como a tonelagem dos navios e barcos a con
servar assim (no que concerne ao Brasil, China, Cuba,
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Sião e Estados Unidos) excederá a somma total da 
tonelagem que seria attribuida a estes paizes, si a to-„ 
talidade da tonelagem inimiga capturada, apprehen- 
dida, detida ou ainda em poder do inimigo fosse re- 

. partida na proporção das perdas de navios e barcos 
soffridas durante a guerra, um valor razoavel em cada 
um destes casos será fixado para os navios e barcos 
que excederem a somma resultante de semelhante di
visão. Cada um desses Estados pagará á Commissão 
de Reparações a somma do valor assim determinado, 
afim de ser levada a credito da Allemanha, em de- 
ducção das sommas por ella devidas como reparação 
das perdas de guerra em navios mercantes.

5." Logo que a Commissãó de Reparações tiver re
unido os esclarecimentos necessários e . se achar em 
condições de resolver, annunciará publicamente que, 
após um intervallo de dous mezes, procederá á repar
tição dos navios, com excepção dos capturados, appre- 
HENDIDOS OU DETIDOS PELOS GOVERNOS ALLIADOS OU AS
SOCIADOS, os quaes serão conservados por estes re- 
spegtivamente, como ficou previsto acima. Si no prazo 
de um mez, a datar da publicação do annuncio, algum 
governo alliado, associado ou neutro, ou algum cidadão 
ou corporação desse governo, agindo por intermédio 
delle, communicar á Commissão que tem uma recla
mação razoavel que apresentar contra um navio, a qual 
não foi ou não está sendo satisfeita pelos governos ini
migos, esta reclamação será examinada de meritis pela 
Commissão, que poderá adoptar o processo que julgar 
conveniente, comtanto que possa servir de base a um 
julgamento de fundo entre os governos alliados e as  ̂
sociados, de uma parte, c da outra o reclamante. A Com
missão terá poder para lixar o valor das reclamações 
assim apresentadas. Esta íixação sera obrigatoiia. A 
Commissão lerá igualmente poder para impoi as suas 
decisões.”

Este Protocollo foi assinado pelos Srs. W. Wilson e Lloyd 
George quanto a todo o conteúdo, mas pelo Sr. Clemenceau 
sómente «no que concerne aos Estados Unidos».
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Foi para a Delegação Brasileira grande e dolorosa surpresa 
a recusa do representante francez em também attribuir-nos o 
direito de que trata o documento acima transcripto. A’ parte a 
tradicional amizade que liga tão estreitamente as duas nações 
e que, do nosso lado, acabava dé traduzir-se, durante a, guerra, 
em manifestações da mais apaixonada solidariedade, otitros tí
tulos tinhamos nós para não esperar da nossa nobre alliada e 
amiga tão injusto tratamento.

Com effeito, a França já  reconhecera reiteradas vezes os 
nossos direitos, mesmo o de propriedade, sobre os navios alle- 
mães.

Em nota de 6 de Setembro de 1917, o ministro francez 
acreditado junto ao nosso governo, declarando-se confiante «no 
concurso moral e material do Brasil nas horas supremas da 
luta», em vista «dos sentimentos tão tocantes de sympathia por 
elle tantas vezes manifestados para com a França», pedia que 
o Brasil lhe «cedesse definitivamente ou por algum tempo», uma 
parte do «material naval que as suas justas reivindicações contra 
a Allemanha haviam posto á sua disposição».

Ora, cessão definitiva, só quem tem titulos de dominio 
póde fazel-a. A França, portanto, reconhecia ao Brasil a qua
lidade de proprietário dos navios, cuja cessão pretendia.

Attendido «lealmente» esse appello, feito «em nome de todas 
as Potências alliadas», a França, pelo Convénio de 3 de De
zembro, tomava de afretamento 30 dos navios allemães por nós 
apprehendidos e consignava no mesmo Convénio a seguinte clau
sula: «Si o Governo brasileiro se dispuzer a operar a venda dos 
navios afretados, fica entendido que a França, em igualdade de 
condições, terá preferencia».

Eis ahi mais uma vez a França a proclamar o direito de 
propriedade do Brasil sobre os navios. Ella não disputaria de 
certo a preferencia para a acquisição destes, no caso em que 
o Brasil se dispuzesse um dia a vendel-os, si nao nos conside
rasse proprietários, com direito de alienação, que só o proprie
tário tem.

Mas não é tudo.
Nas vesperas de expirar o prazo do Convénio, a 29 de 

Março de 1919, o Sr. Clémentel, então Ministro do Commercio 
em França, em nome do seu goverifo e por intermédio de uma 
commissão constituída dos Srs. Paul Claudel, ministro francez 
no Brasil, Gauthier, sub chefe do gabinete do Sr. Pichon, Mi-
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nistro dos Negocios Extrangeiros, e tres officiaes da marinha 
mercante, peritos do Ministério do Commercio, procurava em 
Paris o chefe da Delegação Brasileira junto á Conferencia da 
Paz, já então indicado á Presidência da Republica, para tratar 
directamente com elle da renovação do mesmo Convénio; pro
punha minuciosamente as bases em que o Convénio podia ser 
renovado; assegurava repetidas vezes que nenhuma duvida tinha 
a França quanto ao nosso dominio sobre os navios, e salientava 
mesmo a vantagem da prorogação do afretamento como um 
titulo a allegar, perante a Conferencia, em sustentação desse 
dominio.

Terminado o prazo do Convénio, e não tendo sido tomada 
uma resolução definitiva sobre a sua renovação, a França, em 
28 de Maio do mesmo anno, pela voz do Sr. Claveille, Ministro 
das Obras Publicas, apresentava-me, a mim, já então official- 
mente reconhecido pelo Governo francez como Presidente eleito 
do Brasil, uma proposta de compra dos navios: o preço, con
vencionado a titulo provisorio para mais tarde ser fixado con
forme a avaliação que aos nayios désse a Commissão de Repa
rações, seria pago em dinheiro á vista; convindo o Brasil na 
venda, a França âssignaria immediatamente o Protocollo Wil- 
son-Lloyd George.

Devidamente autorizado pelo nosso Governo, acceitei a pro
posta, com a condição, porém, de que o Brasil não tivesse que 
recolher total ou parcialmente á caixa daquella Gommissão o* 
preço da venda e, pelo contrario, delle pudesse dispor livre- 
mente: só mais tarde pagaria o saldo que, porventura, contra 
nós se verificasse no ajuste de contas com a Allemanha. Era 
meu pensamento, empregar o producto da alienação na compra 
de uma nova frota mais apropriada aos nossos portos, cons
truída em série; ficariam assim reservados para a navegação 
internacional os 13 vapores ex-allemães que já estavam ao ser
viço do Lloyd e mais um ou outro que o nosso interesse acon
selhasse a adquirir.

Pediu-me o Sr. Claveille tres ou quatro dias para responder 
sobre a condição imposta, e no dia 2 de Junho communicou-me 
que a acceitava, mas, não permittindo a situação cambial da 
França a retirada súbita de tão avultada somma em ouro, mo
dificava a sua proposta pAnitiva no sentido de ser metade do 
preço paga em generos do paiz. Recusei, porque não teria então 
meio de substituir integralmente os navios vendidos.



Mas, nem por se não ter realizado a transacção, deixa o 
facto de ser prova inilludivel de que a França entendia que 
o Brasil podia vender os navios afretados e delles, portanto, era 
legitimo proprietário.

E não era sómente o Governo francez que assim entendia. 
Posteriormente, a justiça franceza, no caso do arresto, no Havre, 
do navio ex-allemão Campos pela companhia «Chargeurs Réunis» 
(que, aliás, era a esse tempo em França o agente do Lloyd, a 
cujo serviço estava aquelle navio) julgava que o arresto não 
podia ser mantido «por se tratar de navio de propriedade de um 
Estado, o Brasil».

Razão tinhamos, pois, para ficar surpresos e maguados com 
a recusa da França de assignar o Protocollo que proclamava 
o nosso direito, por ella tantas vezes reconhecido, ao mesmo 
tempo que o assignava na parte em que aproveitava aos Estados 
Unidos, justificando essa excepção com razões que militavam 
também em nosso fayor.

Gomo quer que seja, vê-se do documento ha pouco tra
duzido que a maioria do Conselho Supremo, então composto 
de tres membros, reconheceu a cada uma das nações alliadas, 
inclusive o Brasil, nominalmente citado, «direito de propriedade 
pleno* sobre os navios por ellas capturados, apprehendidos ou 
detidos, «ficando essa propriedade livre de toda reivindicação 
por parte de qualquer dos outros governos álliados», e, mais 
adiante, autorizando a Gommissão de Reparações a proceder á 
repartição dos navios allemães, exceptuou expressamente «os 
capturados, apprehendidos ou detidos pelos governos alliados 
ou associados, os quaes serão conservados por estes respectiva- 
mente, como ficou previsto acima».

Era já  uma grande vantagem obtida para o Brasil. A sua 
situação melhorara sensivelmente. A maioria do Conselho Su
premo exonerava-o da obrigação de restituir os navios, e lh’os 
entregava, mediante indemnização razoavel, em plena proprie
dade.

Mas essa indemnização tinha que ser paga por encontro de 
contas, estabelecido entre o valor dos navios, de um lado, e, 
do outro, apenas as nossas perdas maritimas. Ora estas perdas 
eram insignificantes em comparação com os barcos apprehen
didos. O Brasil, portanto, si prevafècesse aquelle voto, ficaria 
obrigado a avultado desembolso. Só um novo accôrdo, impos
sível de obter á vista do resultado do primeiro, ou o Tratado
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de Paz, poderia evitar ou, pelo menos, attenuar essa responsa
bilidade.

Na Commissão Economica discutia-se por esse tempo o 
projecto relativo aos bens, direitos e interesses privados alle- 
inães, que houvessem sido objecto de medidas excepcionaes por 
parte das nações alliadas. Na redacção deste projecto collabo- 
rava a Delegação Brasileira. O projecto estatuia que cada nação 
alliada poderia reter ou liquidar aquelles bens, levando o pro
ducts á conta do que lhe devesse a Allemanha a titulo de repa
rações. Eis ahi a solução que convinha. Devíamos fazer tudo, 
para que ella fosse adoptada. Estabelecido o encontro, não mais 
entre o valor dos navios e as perdas marítimas, mas entre esse 
valor e todas as responsabilidades da Allemanha a titulo de re
parações, o Brasil pouco teria que pagar.

Era indubitável que entre os bens que haviam sido objecto 
de medidas excepcionaes se comprehendiain os navios appre- 
hendidos pelos belligerantes, tanto mais quanto delles não se 
occupava nominalmente o projecto do Tratado em nenhuma de 
suas outras partes: os navios de que afinal veio a fallar o pro
jecto da Commissão Financeira, hoje Parte VIII do Tratado, 
eram os que ainda estavam em poder da Allemanha. Em todo 
o caso, para evitar futuros sophismas, como entre aquelles bens 
não figurassem os que haviam sido objecto de utilização, e pu
desse este silencio ser mais tarde invocado contra o direito do 
Brasil aos navios utilizados, o delegado brasileiro, accentuando 
bem, com acquiescencia da Commissão, que o dispositivo do pro
jecto comprehendia indisputavelmente os navios apprehendidos 
pelos belligerantes e o seu intuito, pedindo a inserção, no texto, 
da mesma expressão particular que o Brasil empregara para 
designar as medidas de guerra de que servira, era indicar com 
absoluta precisão os navios tomados por nós, fez incluir, nos 
§§ l.° e 3.° do Annexo á Secção IV da Parte X, as palavras uti
lização e utilizar entre as medidas de que houvessem sido ob
jecto os bens allemães que os alliados podiam reter ou liquidar. 
Ficavam por este modo dissipadas todas as duvidas.

E foi isto o que se exarou no Tratado de Paz-
Com effeito, o art. 297 do Tratado assim dispõe:

•
«A questão dos bens, direitos e interesses priva

dos em paiz inimigo será resolvida de accôrdo com os
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princípios estabelecidos nesta Secção e nos dispositivos 
do Annexo junto.

b) Salvo disposições contrarias que possam re
sultar deste Tratado, as Potências alliadas ou associa
das reservam-se o direito de reter e de liquidar todos os 
bens, direitos e interesses pertencentes, na data em que 
entrar em vigor este Tratado, a súbditos allemães ou 
sociedades por elles fiscalizadas em seu território, em 
suas co lon ias... A liquidação se fará conforme as leis 
do Estado alliado ou associado. . .

c) Os preços ou indemnizações, resultantes do 
exercício do direito previsto no paragrapho b, serão 
fixados segundo os modos de avaliação e de liquidação 
determinados pela legislação do paiz em que os bens 
tenham sido retidos ou liquidados.

h) Salvo o caso em que, por applicação do para
grapho f, as restituições se tenham effectuado em es- 
pecie, o producto liquido das liquidações de bens, di
reitos e interesses inimigos, onde quer que tenham sido 
situados, feitas ou cm virtude da legislação excepcional 
de guerra ou por applicação deste artigo, e em geral 
todos os haveres em numerário do inimigo, terão o 
seguinte destino:

1. ° Quanto ás Potências que adoptarem a Sec
ção III e o Annexo junto, taes productos e haveres se
rão creditados em favor daquella de quem fôr súb
dito o proprietário, por intermédio da Repartição de 
verificação e compensação instituida pela mencionada 
Secção e Annexo. Todo saldo credor que dahi resultar 
em favor da Allemanha terá a applicação prevista no 
art. 243.

2. ° Quanto ás Potências que não adoptarem a Sec
ção III e o Annexo ju n to . . .  cada uma poderá dispor 
do producto dos bens, direitos e interesses e dos ha
veres em dinheiro, que aos nacionaes allemães tivêr ap- 
prehendido de conformidade com as suas leis e regu
lamentos, e poderá empregal-o no pagamento das re
clamações e créditos definidos por este artigo e pelo
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§ 4.° do Annexo junto. Todo bem, direito ou interesse, 
ou producto da liquidação deste bem, ou todos os ha
veres em dinheiro que não forem applicados de ac- 
côrdo com o que fica dito acima, podem ser retidos pela 
dita Potência alliada ou associada, e, neste caso, o seu 
valor em dinheiro terá o destino previsto no art. 243.

i) A Allemanha obriga-se a indemnizar os seus 
nacionaes dos prejuízos resultantes da liquidação ou 
da retenção dos seus bens, direitos ou interesses em 
paizes alliados ou associados.»

O art. 243 manda levar a credito da Allemanha, para atten- 
der ao pagamento das suas dividas de reparação aos alliados, 
todo saldo definitivo verificado em favor delia nas operações de 
que se occupam os dispositivos acima transcriptos.

Ficava assim o nosso direito sobre os navios àllemães per
feitamente acautelado. O Brasil podia reter em seu poder ou 
vender esses navios, devendo entregar o saldo, que porventura 
se verificasse no seu ajuste de contas com a Allemanha, á Com- 
missão de Reparações. Além disto, exonerava-se de qualquer 
pagamento pela utilização delles, á vista do disposto no § 8.° 
do Annexo III á Parte VIII e no art. 439.

Nunca se entendeu de outro modo o Tratado de Paz, quer 
antes quer depois da sua acceitação pelos àllemães.

Entretanto, em principio de Dezembro de 1919, o Governo 
teve conhecimento de que na sessão de 2 de Outubro da Junta 
de Organização da Commissão de Reparações, tratando-se dos 
navios apprehendidos pelo Brasil, o representante da França 
fizera a seguinte declaração:

«Como signal de respeito ás decisões da Commis
são, o Governo francez abstem-se de entrar em nego
ciações com o Brasil'para a compra desses navios, mas 
declara formalmente ter por entendido que nenhuma 
outra potência alliada ou associada entabolará ou au
torizará os seus nacionaes a entabolar negociações, 
antes da decisão qqf tem de ser adoptada.»

A Junta manifestou-se de accôrdo.



— 30 —

Foi assim o Governo informado de que essa Junta reco
nhecia á Commissão de Reparações o direito de dar á questão 
dos navios brasileiros solução diversa daquella que resultava 
do Tratado. Procurando esclarecer-se melhor, soube o Governo 
que esse direito pretendia legitimar-se com os dispositivos da 
Parte VIII, Secção I, Annexo III do Tratado.

Nada mais desarrazoado.
Os dispositivos citados exprimem-se assim:

«§ l.° A Alleinanha reconhece o direito das Po
tências alliadas e associadas á substituição, tonelada 
por tonelada e classe por classe, de todos os navios e 
barcos de commercio e de pesca perdidos ou damni- 
ficados por factos de guerra. Comtudo, e pois que os 
navios e barcos allemães hoje existentes representam 
uma tonelagem muito inferior á das perdas soffridas 
pelas Potências alliadas e associadas em consequência 
da aggressão allemã, o direito acima reconhecido será 
exercido sobre aquelles navios e barcos allemães nas 
condições seguintes: O Governo allemão, em seu nome 
e de modo que obrigue todos os outros interessados, 
cede aos Governos alliados e associados a propriedade 
de todos os navios mercantes de 1.600 ou mais tone
ladas brutas pertencentes a seus nacionaes...

§ 2.° O Goyerno allemão, dentro de dois mezes de
pois de entrar em vigor este Tratado, entregará á Com
missão de Reparações todos os navios e barcos a que 
se refere o § l.°.

§ 3.° Os navios e barcos a que se refere o § l.° com- 
prehendem todos os navios e barcos: a) que arvorem 
ou tenham o direito de arvorar (battant ou ayant le 
droit âe battre — fly, or may be entitled to f ly) o pa
vilhão mercante allemão; b) que pertençam (appur
tenant — are owned) a um allemão, a uma sociedade 
ou companhia allemã, ou a uma sociedade ou com
panhia de outro paiz que não os paizes alliados ou 
associados e sob a fiscalização ou direcção de allemães; 
ou c) actualmente em coftstrucção. . .»



A simples leitura destes dispositivos mostra que elles não se 
í eferem >aos naviosi apprehendidos pelos alliados durante a 
guerra, mas aos que ainda existiam em poder da AUemanha.

O armistício de 11 de Novembro de 1918 havia obrigado a 
Allemanha a entregar aos alliados todos os navios mercantes 
allemães que na occasião se encontrassem nos portos belgas e 
russos (clausulas XXVIII e XXIX). Nada, porém, dispuzera 
quanto aos navios existentes em portos allemães. Isto foi ob- 
jecto de uma convenção ulterior, aliás de effeitos limitados. 
O Tratado de Paz veio, como é de direito, dar caracter defi
nitivo a essa convenção provisória e extendel-a aos navios que 
ella não comprehendera.

Que é este o pensamento do texto acima transcripto, basta, 
para reconhecel-o, attender aos termos do § 2.°, em virtude 
do qual o Governo allemão é obrigado a entregar os navios 
dentro de dois mezes, obrigação inexequível si se tratasse de na
vios que não estivessem em sua posse ou sob sua jurisdicção. 
Por outro lado, os navios do caso vertente, segundo a linguagem 
do § 3.°, são os que «arvorem ou tenham o direito de arvorar a 
bandeira allemã». Ora, os navios apprehendidos pelo Brasil, 
como por qualquer outra potência belligerante, não só deixaram 
realmente de usar como perderam o direito de hastear o pavilhão 
da Allemanha. Tenha ou não a apprehensão sido julgada pelos 
tribunaes de presas, esse direito passou á nação apprehensora, 
ou por sentença daquelles tribunaes ou por acto de soberania 
expresso em decreto do poder legislativo ou executivo, como 
aconteceu entre nós.

Ha, porém, ,um facto que corrobora de modo inilludivel a 
verdade desta interpretação.

Nos trabalhos da Conferencia ou das commissões, nos de
bates, estudos ou pareceres, os navios allemães sempre foram 
classificados em dois grupos:

1. °, os capturados ou simplesmente apprehendidos pelos 
belligerantes, a respeito dos quaes havia da parte destes um 
real ou pretendido direito de propriedade;

2. °, os que ainda permaneciam em poder dos allemães e 
cujo dominio não lhes era «ontestado. «

Vejamos de qual destes dois grupos se occupa a Parte VIII 
do Tratado, do primeiro, do segundo ou de ambos.



E’ o que nos vae mostrar com inelutável clareza o Protocollo 
Wilson-Lloyd George, que ha pouco transcrevi.

O Protocollo contém, como vimos, as seguintes clausulas:

«1/ A Commissão de Reparações organizará, logo 
que fôr possível, uma lista com todos os pormenores 
relativos aos navios inimigos ainda existentes, captu
rados, apprehendidos ou retidos por qualquer dos 
governos alliados ou associados durante a guerra, 
assim como de todos os outros navios ou barcos que 
as potências inimigas tenham de ceder em virtude do 
Tratado de Paz.

2. " A Commissão de Reparações tomará todas as 
medidas necessárias para assegurar a cada um dos 
governos alliados e associados a conservação para si 
mesmo do direito de propriedade pleno e do uso de 
todos os navios capturados, apprehendidos ou retidos...  
Quando a tonelagem dos barcos ou navios de um dos 
governos alliados e associados, assim conservada, ex
ceder as suas reclamações a .titulo de reparação das 
perdas de guerra em navios mercantes, nenhuma re
clamação apresentará o mesmo governo no intuito de 
obter uma parte dos outros navios ou barcos cedidos 
pelo Tratado de Paz.

3. * Sempre que os navios e barcos, que um destes 
governos assim conservar, não bastarem para satisfazer 
integralmente os pedidos de reparação das perdas de 
guerra de sua marinha mercante, os navios inimigos 
restantes, que devem ser cedidos nos termos dô Tra
tado de Paz, serão divididos em tres classes — liners, 
outros navios mercantes e barcos de pesca — e serão 
repartidos por estes governos, sob a base de tonelada 
por tonelada e classe por classe de navios e barcos per
didos não substituídos pelos navios e barcos retidos, mas 
na proporção do excedente sobre as reclamações re- 
spectivas destes governos.

4. ‘ Como a tonelagem dos navios e barcos a con
servar assim (no que «oncerne ao Brasil, China, 
Cuba, Sião e Estados Unidos) excederá a somina total 
da tonelagem que seria attribuida a estes paizes, s? a



totalidade da tonelagem inimiga capturada, apprehen- 
dida, detida ou ainda em poder do inimigo fosse repar
tida na proporção das perdas de navios e barcos sof- 
fridas durante a guerra, um valor *razoavel em cada 
um destes casos será fixado para os navios e barcos 
que excederem a somma resultante de semelhante di
visão . . .

5.a Logo que a Commissão de Reparações tiyer 
reunido os esclarecimentos necessários e se achar em 
condições de resolver, annunçiará publicamente que, 
após um intervallo de dois mezes, procederá á repar
tição dos navios, com excepção dos capturados, ap- 
prehendidos ou detidos pelos governos alliados ou as
sociados, os quaes serão conservados por estes respe- 
ctivamente, como ficou previsto acima.»

Temos, assim, de um lado, navios capturados, apprehendi- 
dos ou detidos pelos belligerantes, que, por excepção, não serão 
repartidos mas conservados em plena propriedade pelos respe- 
ctivos governos (clausulas 2.“ e 5.“): do outro lado, «os outros 
navios ou barcos que as potências inimigas tenham de ceder 
em virtude do Tratado de Paz» (clausula l.“), ou “os outros 
navios ou barcos cedidos pelo Tratado de Paz» (clausula 2.a), 
ou “os navios inimigos restantes que devem ser cedidos nos 
termos do Tratado de Paz» (clausula 3."), ou «os navios ainda 
em poder do inimigo» (clausula 4.*), os quaes «serão repartidos 
sob a base de tonelada por tonelada e classe por classe de navios 
e barcos perdidos» (clausulas 3 / e 5.“).

Ora, o Tratado de Paz, na Parte VIII, a unica aliás que se 
occupa especialmente de navios, enuncia-se nestes termos:

«A Allemanha reconhece o direito das Potências 
alliadas e associadas á substituição, tonelada por tone
lada e classe por classe, de todos os navios e barcos de 
commercio e de pesca perdidos ou damnificados por 
acto de guerra. Comtudo, e pois que os navios e barcos 
allemães hoje existentes representam tonelagem infe
rior á das perdas soffridas pelas Potências alliadas ou 
associadas em consequência da aggressão allemã, o di
reito acima reconhecido será exercido sobre os navios 
e barcos allemães nas seguintes condições: O Governo
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allemão, em seu nome e de modo que obrigue todos os 
interessados, cede aos governos alliados e associados a 
propriedade de todos os navios mercantes de 1.600 
ou mais toneladas brutas pertencentes a seus nacio- 

i naes. . . »

E’, como se vê, a mesma linguagem do Protocollo: cessão 
de navios, substituição, tonelada por tonelada, classe por classe 
de navios perdidos.

Logo, a parte do Tratado a que se refere o Protocollo é a 
Parte VIII.

Mas o Protocollo só admitte a partilha dos «ou tros na
vios» e não dos «capturados, apprehendidos ou detidos pelos 
belligerantes».

Logo, os navios, de que trata a Parte VIII do Tratado, que, 
por serem, em sua tonelagem total, inferiores ás perdas soffri- 
das pelos alliados, teem que ser repartidos por estes, de accôrdo 
com o art. 237, em substituição, tonelada por tonelada e classe 
por classe, dos navios perdidos, são também «os o u tro s  na
vios» e não os «capturados, apprehendidos ou detidos pelas na
ções belligerantes». •

Eis ahi a interpretação dada pelo voto unanime do Conselho 
Supremo ao Tratado de Paz, já então nesta parte elaborado.

O direito do Brasil, portanto, á propriedade dos navios al- 
lemães de que se apossou, ficou inserto também no Tratado 
como um direito incontestável.

A partilha desses navios entre os alliados, por deliberação 
da Commissão de Reparações, como o Governo francez se mos
trava disposto a admittir, seria acto de força, jámais solução 
jurídica.

Aliás, a resistência da França ás nossas conclusões origi
nava-se da confusão que acabamos de desfazer. Tanto assim 
que, uma vez esclarecido o assumpto com as razões ora expostas, 
o Governo francez não demorou em reconhecer o nosso direito.

A 2 de Maio de 1920, a França, que se recusara a assignar 
o protocollo Wilson-Lloyd George na parte favoravel ao Brasil, 
resolveu-se a admittir a nossa propriedade nos termos desse 
protocollo. «

Era já alguma cousa. Era um passo para diante no sentido 
das nossas reclamações. Mas não era o que julgávamos ser o



— 35

nosso direito. Continuámos, por isso, a pleitear a applicação 
pura e simples do art. 297 do Tratado.

As negociações, apezar do apoio franco e decidido que, desde 
o primeiro momento, encontrou a nossa pretenção no espirito 
esclarecido do Sr. Alexandre Conty, embaixador da França junto 
ao nosso Governo, não chegaram logo a resultado definitivo, 
devido sem duvida ás graves preoccupações que então assober
bavam o Governo francez.

Em Setembro seguiu o Sr. Conty para o seu paiz, e em 
Outubro, como o Sr. Rodrigo Octavio, Sub-Secretario de Estado 
das Relações Exteriores, tivesse de ir á Europa representar o 
Brasil na Assembléa da Liga das Nações, incumbi-o de proseguir 
pessoalmente as negociações com o Governo da França, aprovei
tando-se para isso da presença em Paris daquelle embaixador.

Auxiliado pelo Sr. Raul Fernandes, nosso representante na 
Commissão de Reparações, e pelo Sr. Castello Branco Clark, 
então Encarregado dos negocios da Embaixada brasileira em 
Paris, o Sr. Rodrigo Octavio obteve afinal a declaração da França 
de reconhecer o nosso direito nos termos do art. 297 do Tratado.

Eis aqui o telegramma em que foi communicada essa de
claração :

«Paris, 6 de Novembro de 1920 — Tive hoje im
portante conferencia no Quai d’Orsay com o Sr. Conty 
e os chefes de serviço. O Sr. Conty informou-me que 
o seu Governo acceita o accôrdo firmado pela Commis
são mixta, ficando de apresentar modalidades sobre o 
pagamento para submetter á approvação de V. Ex. 
(trata-se do accôrdo de 29 de Outubro, sobre a liqui
dação do afretamento dos navios). Informou-me mais 
que, havendo as repartições competentes estudado o 
nosso ponto de vista sobre os navios, seu Governo ha
via resolvido adherir inteiramente a elle, sob reserva 
da decisão do Governo inglez, com quem deseja andar 
de accôrdo nas questões de marinha mercante. Adian
tou já  haver o Governo dado instrucções á Embaixada 
franceza em Londres para apresentar e defender o 
ponto de vista brasileiro. Para tornar clara a situação, 
expuz o nosso ponto de yista e o Sr. Conty confirmou 
que o Governo francez o aceeitava integralmente, a 
saber: reconhecimento do nosso direito de propriedade
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por applicação do art. 297 do Tratado, com a entrega 
do saldo á Commissão de Reparações. E’ assim com
pleta a nossa victoria. Procurei hoje mesmo o Embai
xador Gama, que segue amanhã para Londres, e lhe 
expuz tudo, pedindo se entendesse com o seu collega 
francez e juntos agissem no sentido da riiais rapida 
solução. . .»

Ao reconhecimento do nosso direito punha a França apenas 
uma restricção; era que o saldo a recolher pelo Brasil á Com
missão de Reparações fosse o saldo verificado entre os nossos 
créditos contra a Allemanha e o preço por que viessentos a 
vender os navios, e não, como preceitúa o Tratado, a differença 
entre aquelles créditos e o preço da avaliação dos mesmos na
vios, feita de aecôrdo com as leis do paiz.

Não me pareceu razoavel esta restricção. Em telegramma 
de 14 de Novembro ponderei ao nosso representante em Paris:

«Pelo Tratado, o Brasil tem o direito de incorporar 
os navios no seu património, depois de pagal-os de 

; accôrdo com a avaliação. Ora, feito o pagamento, in
corporados os navios, o Brasil é livre de vendel-os, 
como qualquer outro bem do património nacional, pelo 
preço que encontrar, sem mais responsabilidade de 
qualquer especie.»

A 23 do mesmo mez insisti:

«Não tendo nós em mãos nenhuma proposta de 
compra dos navios, é claro que o meu telegramma 
(de 14) visou apenas resguardar os direitos de sobe
rania do Brasil, porquanto não se comprehende que, 
depois de legalmente incorporados os navios no pa
trimónio nacional, estivessemos ainda obrigados a dar 
satisfações do preço por que os vendessemos. Para ser 
coherente, a França deveria propôr que a Commissão 
de Reparações restituisse o excesso, se viessemos a 
vender os navios por preço inferior ao da avaliação. 
O que se poderia combinar^ que, havendo já, ao tempo 
da avaliação, offerta firme de compra immediata, fosse 
ella tomada em consideração pelos avaliadores. . .  Pon-



dero que a questão do café deve continuar indepen
dente da dos navios. O dinheiro do café é mera resti
tuição; não póde entrar em consideração no balanço 
da conta dos navios. Accresce que o dinheiro do café 
pertence a S. Paulo, emquanto o preço dos navios per
tence á União.»

Encontrou-se afinal a fórmula conciliatória. O artigo 297 do 
Tratado prevê ou a venda ou a retenção dos bens apprehendidos. 
O saldo de uma ou de outra, em relação ao debito da Allemanha, 
será recolhido á Gommissão de Reparações. Só no caso de re
tenção é que se avaliam os bens. Combinou-se então um prazo 
curto, dentro do qual o Brasil não decretaria a retenção dos 
navios, e, assim, só na hypothese de serem estes vendidos antes 
do fim do prazo, o saldo a recolher seria o do preço da venda.

O Governo acceitou esta combinação, não só porque não 
tinha nenhuma proposta de compra immediata, como para não 
parecer que o movia o espirito de lucro.

Antes de proseguir, seja-me dado o prazer de consignar 
aqui um facto que, sobre ser mais uma prova do nosso direito, 
attesta ao mesmo tempo a superioridade moral do Governo belga.

Como é sabido, a Conferencia de Spa destinou á Bélgica 
o dinheiro com que o Brasil entrasse para a Commissão de Re
parações no ajuste de contas dos navios que apprehendera. 
O Governo belga tinha, assim, todo o interesse em que essa 
quantia fosse a mais elevada possivel, e, portanto, que recolhês
semos áquella Commissão o valor total dos navios ou, ao menos, 
como queria o protocollo Wilson, o saldo entre o valor dos na
vios e a importância das nossas perdas maritimas. A hypothese 
menos favoravel á Bélgica seria justamente a do reconhecimento 
da nossa propriedade de accôrdo com o art. 297 do Tratado, 
pois então o saldo a pagar se tornaria de mediocre valor.

Póde-se agora avaliar a satisfação com que, a 26 de Ou
tubro, recebi do Sr. Raul Fernandes o seguinte telegramma:

«O Sr. Conty trata activamente da questão dos na- 
, v vios, tendo pedido informações e documentos e asse

gurado muito próxima decisão satisfactoria. O dele
gado belga pediu-i»e o calculo aproximado do saldo 
restituível pelo Brasil, confessando francamente que, 
em vista da promessa feita á Bélgica em Spa, mandara



estudar a questão exposta em minha Nota de 27 de 
Agosto com interesse em recusar a nossa these, mas era 
forçado a inclinar-se ante a evidencia do direito do 
Brasil. Respondi encarecendo o valor moral e nume- 
rico do seu voto, mas declarei que o estado da liqui
dação dos créditos não permitte ainda saber se haverá 
saldo.»

Do Governo italiano tive igualmente declarações inequivocas 
de apoio á nossa legitima pretenção.

Finalmente, ajustada, pelo modo exposto, entre o Brasil 
e a França, a questão da propriedade dos navios, deliberou o 
Governo francez, como vimos, ouvir o da Inglaterra, com quem 
andava sempre de accôrdo nas matérias relativas á marinha 
mercante.

O Governo inglez, a principio, era de parecer que a questão 
devia ser resolvida pela Commissão de Reparações; mais tarde, 
porém, reconsiderou o seu modo de ver, e reconheceu também 
o nosso direito de conformidade com o Tratado de Paz.

Ficou assim definitivamente encerrada, nos termos por nós 
reclamados na Conferencia da Paz e exarados no Tratado de 
Versailles, a questão da propriedade do Brasil sobre os navios 
allemães.

A’ questão da propriedade dos navios prende-se a do seu 
afretamento-

Pelo Convénio de 3 de Dezembro de 1917 o Brasil deu por 
fretamento á França trinta dos navios allemães. Este contracto, 
cujo texto official consta do relatorio do Ministério da Fazenda 
de 1918, expirou a 31 de Março de 1919. No dia seguinte, o En
carregado de Negocios da França pediu que o Ministro da Fa
zenda ratificasse a declaração verbal que antes fizera de que o 
Convénio continuaria provisoriamente os seus effeitos até que 
novo contracto, applicavel também ao periodo intermédio, fosse 
concluido. Esta ratificação se fez por aviso de 12 de Abril.

Como o prazo máximo de prorogação previsto no Convénio 
era de um anno e, ao assumir eu o governo, nada se houvesse 
ainda resolvido acerca do novo contracto, o Ministério das Re
lações Exteriores, depois de se hjformar devidamente do as
sumpto, que havia sido tratado no da Fazenda, pediu áquelle 
Encarregado de Negocios, em nota de 15 de Setembro, «que o



Governo francez se dignasse fórmulàr e propor ao do Brasil: 
<t) as bases e condições do uso e gozo em que daquelles navios 
tem estado a Republica Franceza após a terminação do referido 
Convénio; b) as condições de sua prorogação»-

O Encarregado de Negocios respondeu verbalmente que, não 
tendo instrucções para tratar do assumpto, convinha aguardar 
a chegada do Embaixador já nomeado, o qual traria sem du
vida aquellas instrucções.

Ao chegar o Embaixador, que aliás, conforme declarou, não 
veio também munido de poderes especiaes para aquelle effeito, 
estava o Governo cogitando da alienação dos navios. Não valia, 
portanto, a pena voltar ás negociações sobre a prorogação do 
Convénio, que de um momento para outro poderia ficar sem 
mais razão de ser.

Quando mais tarde se suspendeu a transacção da venda, já 
a prorogação perdera a sua opportunidade, visto estar prestes 
a expirar o prazo máximo previsto no Convénio.

Dirigi-me então ao Governo francez, ponderando que os di
reitos da França á exploração dos navios deviam extinguir-se 
a 31 de Março de 1920, e pedindo, á vista disto, á restituição dos 
mesmos navios, em cu já posse a França se achava por força 
de um contracto de natureza commercial, a simples titulo de 
fretadora- Accrescentava que, havendo cessado o estado de 
guerra, haviam desapparecido igualmente as circumstancias que 
levaram o Brasil a consentir no afretamento solicitado pela 
F>ança em 1917. E concluia observando que, paizes alliados, o 
Brasil e a França, signatários ambos do Tratado de Versailles, 
pouco importava,.para execução deste Tratado, no que pudesse 
entender com estes navios, que estivessem elles em mão da 
França ou do Brasil.

A esta nota respondeu o Governo francez em data de 23 de 
Março exprimindo o desejo de renovar o Convénio, a titulo pro- 
visorio, a partir do l.° de Abril até á decisão da Commissão de 
Reparações.

O Governo, dada a insistência com que a França, sem res
ponder aos argumentos que lhe oppunhamos, reconhecia auto
ridade na Commissão de Reparações para decidir de uma ques
tão que para a França jámais fôra objecto de duvida e se achava 
claramente resolvida no Tratado de Paz, replicou-lhe a 31 de 
Março, demonstrando mais uma vez o direito do Brasil sobre



os navios allemães apprehendidos nos seus portos durante a 
guerra, e concluindo neste termos:

«Em taes condições, si o Governo francez, fiel á  
sua palayra anterior, está disposto a acatar o direito de 
propriedade do Brasil, sobre os navios em questão, não 
tem o Governo brasileiro duvida alguma em acceder 
aos desejos, manifestados por V. Ex. em a nota a que 
tenho a honra de responder, de prorogar o afretamento 
nas condições que forem convencionadas até que outra 
cousa seja resolvida entre os dois Governos. Si, porém, 
o Governo francez admitte que a Commissão de Repa
rações possa dizer que não é do Brasil e deve ser par
tilhado aquillo que a França tantas vezes, verbalmente 
e por escripto, affirmou que é do Brasil e constitue 
uma excepção á partilha, então digne-se V. Ex- com- 
municar ao seu Governo que o Brasil lamenta não poder 
acceder á prorogação do afretamento e, nos termos do 
Convénio de 1917, contracto commercial, pede a resti
tuição dos navios afretados, esperando que o Governo 
francez providencie com a possivel, brevidade no sen
tido de lhe serem devolvidos, salvo aquelles que hou
verem perecido, hypothese unica em que, terminado o 
Convénio, se admitte a não restituição (clausula IX). 
O Brasil, paiz alliado e signatário do Tratado de Ver
sailles, saberá honrar a sua assignatura, cumprindo ri
gorosamente todas as obrigações que lhe impõe o Tra
tado, no que possa entender com esses navios.»

O reconhecimento do nosso direito, já  o vimos, como decor
rente do Tratado, foi-nos. communicado pela França em data 
de 2 de Maio. Conveio então o Brasil em prorogar o ajuste «até 
que outra cousa fosse convencionada entre os dois Governos».

Resolvido isto, restava liquidar o afretamento desde l.° de 
Abril de 1919, pois até esta data já  o Thesouro havia recebido 
o preço do Convénio. Para esse effeito nomeou-se uma com
missão mixta, de representantes do» dois paizes, a qual, depois 
de longos e minuciosos trabalhos, assentou, entre outros, nos 
seguintes pontos:

w*



1. ° O Brasil, de accôrdo com a clausula terceira do 
Convénio de 3 de Dezembro de 1917, pagará á França
13.000 contos pelas reparações feitas nos navios, e a 
França declara que a essa importância ficam limitadas 
as suas reclamações;

2. ° A França fica isenta de qualquer pagamento 
relativo aos navios Santos e Macapá, depois da sua 
devolução ao Brasil;

3. ° O Brasil restitue á França a somma de frs. 
624.343,33, que recebeu a mais na liquidação da conta 
dos navios Lage e Benevente;

4. ° A França pagará ao Brasil, pelo preço que fôr 
ajustado entres ambos, o valor do Maceió, torpedeado 
e posto a pique;

5. ° O Governo francez pagará ao Lloyd Brasileiro 
o reboque dos navios Alfenas e Baependy, na impor
tância de 50:257$600;

6. ° O preço do afretamento, do Io de Abril de 1919 
a 31 de Março de 1920, é fixado em 30 francos mensaes 
por tonelada bruta, ao cambio de $615 á vista, e, do
l.° de Abril de 1920 em diante, na mesma somma, mas 
ao cambio de $238 (escolheu-se o cambio do dia inicial 
de cada periodo);

7. ° O pagamento do primeiro reafretamento, e do 
segundo até Outubro inclusive, na importância de 
27.377:544$680 (já deduzidos os 13.000 contos das 
reparações), será feito de uma só vez até ao dia 29 
de Novembro, e o do segundo, a começar dahi, por 
prestações mensaes adiantadas de 1.062:332$040 no
l.° de cada mez.

Este accôrdo foi approvado pelos dois Governos.
A França pagou logo os 27.377:444$680, e satisfez depois, 

pontualmente, os pagamentos mensaes.
Em principio de Março de 1921 ajustou-se entre os dois 

paizes que o afretamento expiraria no dia 31, e a França pro
videnciaria immediatamente sobre a restituição, idos navios. 
Assim se fez. Quando deixei o Governo, o Brasil havia reentrado 
na posse de todos os navios afretados, com excepção apenas de



dois, que a França nos comprara, e de um, que fôra torpedeada
durante a guerra, pelo pagamento de cujo valor, £ 112.170, se
declarou obrigado o Governo francez.

*
Fica assim demonstrado que, a esforços da Delegação Bra

sileira (e só ella sabe como esses esforços foram constantes 
e penosos) o Tratado de Versailles resolveu, de conformidade 
com o ponto de vista do Brasil, as duas principaes questões 
que nos levaram á Conferencia da Paz. A actividade desenvol
vida pelo meu governo nesta matéria não foi para obter a so
lução das duas questões, mas para fazer acatar e cumprir essa 
solução, tal qual a estabelecera o Tratado.



Eleição presidencial de 1919—Program ma de go
verno—Verdade eleitoral—Primeiras accusa- 
ções: pleitos contra a Fazenda, advocacia 
administrativa, accumulações remuneradas — 
Ministros civis nas pastas militares.

Nunca aspirei á presidência da Republica. Foi idéa que já- 
mais me perpassou pela mente, não só porque, sem falsa mo
déstia, não me sentia á altura do cargo, como porque a machina 
política, do paiz estava montada de tal maneira que ao represen
tante de um Estado pequeno, como a Parahyba, não era licito 
levar tão longe a sua ambição. De facto, só circumstancias as 
mais variadas e imprevistas — a opposição do Rio Grande do 
Sul a qualquer candidatura paulista ou mineira, as apprehensões 
que infundia á política dominante dos Estados a candidatura 
Ruy Barbosa, a minha ausência do paiz no desempenho de uma 
missão de alto relevo, a independencia em que sempre me con- 
servára entre os partidos politicos, o meu alheiamento á luta 
que se travára em torno da successão do Conselheiro Rodrigues 
Alves, etc. — tornaram possível a escolha do meu nome.

Estava eu tão longe de pensar n’essa eventualidade que, ao 
receber os primeiros- telegrammas de felicitações, ainda impre
cisos e obscuros, os attribui á posição que naquelles dias assu
mira, no seio da Commissão da Sociedade das Nações, em defesa 
da representação das pequenas potências no Conselho Executivo 
e pela adopção de certos princípios que lhes eram favoráveis.

O meu equivoco dissipou-se com o telegramma que me di
rigiu em 25 de Fevereiro ti mesa da Convenção Nacional, com- 
municando a minha escolha «para preencher o quadriennio pre
sidencial que terminará em 1922*.



Respondi-lhe nestes termos:

«Sciente pelo vosso telegramma de hontem, hoje 
recebido, de haver a Convenção Nacional, reunida no. 
Senado e constituída de representantes de todos os Es
tados, resolvido em sua grande maioria indicar o meu 
nome aos suffragios da Nação, para preencher o qua- 
driennio presidencial que terminará em 1922, é profun
damente commovido que venho apresentar á respeitável 
assembléa os protestos do meu reconhecimento por essa 
honra tão insigne quanto inesperada.

A espontaneidade da designação feita em minha 
ausência, sem nenhuma suggestão directa ou indirecta 
de minha parte e sem a exigencia prévia de compro» 
missos de qualquer natureza; a significação e o valor 
das forças políticas que a apoiaram; as manifestações 
de solidariedade que nestes últimos dias tenho rece
bido de todos os pontos e dos nomes mais conspícuos 
do Brasil; tudo me convence de que é a propria Repu
blica, pelos seus orgãos mais autorizados, quem' re
clama de novo os meus serviços, desta vez no posto 
supremo do seu governo. Tanto basta para que me não 
sinta com o direito de fugir a esse appello.

Acceito, pois, a candidatura que me offereceis e, 
si fôr eleito, não duvideis um só instante que minha 
unica preoccupação no governo será justificar a con
fiança da Nação.

Ha pouco mais de um anno, no banquete de 23 de 
Outubro de 1917, tive ensejo de expôr, como orgão dos 
mais notáveis representantes da politica nacional, os 
problemas que a meu ver se impunham de modo mais 
premente ao exame do Governo brasileiro e as medidas 
que me pareciam mais urgentemente reclamadas para 
a solução desses problemas. De então para cá, os as
pectos fundamentaes da situação não se modificaram. 
Na impossibilidade em que me encontro pela raridade, 
incerteza e demora das relações postaes, de me com- 
municar mais longamente e a tempo com os meus com
patriotas, teem estes naquelíe discurso, que corre im
presso, o meu modo de encarar as necessidades actuaes 
da Nação. Ponhamos em pratica essas medidas, tenha-
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mos em vista principalmente os problemas financeiros 
e economicos que mais do que nunca se apresentam 
complicados e difficeis; demoremos a nossa attenção 
por igual na questão do trabalho, que neste momento 
preoccupa o mundo inteiro e é preciso resolver por 
meio de providencias pacificas, opportunas e adequa
das; exerça o Governo sempre a sua acção dentro dos 
moldes da Carta Politica de 24 de Fevereiro e com o 
concurso, que não será regateado, dos Estados, plena
mente garantidos na sua autonomia constitucional, e 
acredito se abrirá para o paiz uma época de segurança, 
de paz e de prosperidade.

A urgência desta resposta não me permitte maiores 
explanações. Tenho já um longo passado de vida pu
blica, em que presumo ter sempre procedido com pa
triotismo, inteireza e dignidade: elle será a garantia da 
minha acção no alto posto para que me indicaes, si a 
Nação houver por bem homologar a vossa generosa es
colha. Neste caso, pôde ficar certo o Brasil de que tudo 
farei por lhe assegurar, com a decisão e energia que 
tenho por norma imprimir aos meus actos, um governo 
de ordem, de liberdade e de justiça. Saudações cor- 
diaes.»

Transcrevo em seguida os trechos principaes do discurso a 
que me refiro neste telegramma, para que o paiz possa ajuizar 
da sinceridade e coherencia dos meus esforços por executar no 
governo o programma que, fóra do governo, eu apontava como 
o mais conforme ás necessidades da Nação.

«Senhores — A escolha dos dois candidatos á ma
gistratura suprema da Republica coincide, desta vez, 
com um momento de graves inquietações na vida na
cional, tanto mais angustioso quanto todos sentem que 
ás difficuldades de agora muitas outras ainda, talvez 
mais prementes, se virão juntar, oriundas do tremendo 
cataclysmo que h§ mais de tres annos sacode, convul
siona e devasta a Europa inteira, ceifando-lhe, na mo
cidade e na intelligencia, os elementos de sua vitalidade 
e os factores de sua cultura, estancando-lhe, nas in-



dustrias, no commercio e na navegação, as fontes pro- 
ductoras de sua riqueza, crestando-lhe na vida politica 
as energias fecundas da civilisação.

Por isto mesmo o caminho a seguir estava de an
temão traçado á Convenção de 7 de Junho. O mais 
desavisado sentimento de patriotismo exigia que os re
presentantes do povo brasileiro, esquecendo pequenas 
divergências accidentaes, se unissem em torno de no
mes que, prestigiados por uma acclamação nacional e 
fortes pela sua propria capacidade, nos dessem a se
gurança de que o Brasil venceria com serena dignidade 
os embaraços que as circumstancias do momento es
palham no seu camihho.»

«O candidato á Presidência da Republica estava 
naturalmente indicado.»

«A sua presidência, de 1902 a 1906, assignalou-se, 
entre outros titulos, como o primeiro periodo de calma 
relativa que tivemos depois da proclamação da Repu
blica. Nella foi possivel consolidar o trabalho feito pelos 
seus antecessores em bem do restabelecimento da or
dem civil, pròfundamente abalada com as lutas con
secutivas á implantação do novo regimen, lutas que 
tanto dividiram os homens e arruinaram as finanças 
do Brasil. Elle soube aproveitar o legado, dirigindo 
desde logo, com visão superior, a sua previdente acti- 
vidade para o que antes de tuclo convinha fazer, como 
preparo e inicio de uma era de progresso material, 
moral e economico, isto é, para a rehabilitação sanitaria 
do Brasil, desacreditado no estrangeiro por mais de 
meio século de epidemias cruéis.

O saneamento e as obras de embellezamento desta 
capital, como sabeis, senhores, não tiveram sómente por 
effeito immediato poupar-nos aò vexame que nos af- 
fligia diante do mundo civilizado, desafogar-nos o co
ração do pesadelo com q u | o atormentava a ameaça 
sèmpre suspensa sobre a existência dos entes queridos; 
mas economizaram também para o paiz milhares de 
vidas, factores inestimáveis do nosso progresso e abri-
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ram de par em par as nossas portas á entrada confiante 
e tranquilla do estrangeiro.»

«Não seja isto, entretanto, senhores, razão suffi- 
ciente para que se não complete agora a obra meritória, 
extinguindo, por acção directa do Governo Federal ou 
por meio de auxílios, á iniciativa dos Estados, as ende
mias que assolam o interior do paiz, dizimando-lhe as 
populações, matando-lhe as energias, reduzindo-lhe a 
capacidade de producção. Não é sómente um sentimento 
de humanidade que dieta esse dever; é o interesse da 
nossa prosperidade ecónomica, da nossa força, da nossa 
vitalidade como nação.»

«A recordação desse governo exemplar não podia 
deixar de inspirar a Convenção de 7 de Junho. Esta 
acredita haver, com a sua escolha, consultado bem os 
interesses e interpretado com felicidade os sentimentos 
da Nação Brasileira, e espera que a unanimidade do seu 
voto se repetirá no voto unanime do povo.

Terá assim o Sr. Rodrigues Alves a fortuna de as
cender á presidência da Republica, não pelos suffragios 
de um partido, mas sobre os hombros de toda a nação.

Será isto uma condição de exito na situação ex
traordinariamente grave em que se vae encontrar o seu 
Governo, obrigado, na phase nova que durante elle se 
ha de abrir á historia do mundo, a conquistar para o 
Brasil a posição que lhe deve caber nos novos destinos 
da humanidade.

Feliz carreira politica a do homem a quem as cir- 
cumstancias reservaram tão gloriosa missão!

Todos estamos vendo, senhores, que não é sómente 
sob o ponto de vista propriamente militar, da estra
tégia, da tactica, dos engenhos de destruição; não é só 
pelo furor inaudito com que os povos mais civilizados 
do mundo se atiram uns contra os outros em massas 
dantes nunca vistas, e se laceram, e se estraoinham, e 
se exterminam enf choques desvairados; não é só pela 
barbaridade dos processos de luta ou pela furia allu- 
cinada com que a vesania da força sacrifica os mais



sumptuosos thesouros da intelligencia e do sentimento 
artístico da humanidade, que a guerra a que assistimos 
se distancia das guerras de outr’ora, quando o mundo 
não estava ainda ligado pelos variados e valiosissimos 
interesses que o vapor, o telegrapho e as maravilhas 
da industria criaram, e que tornaram o commercio e 
as finanças o laço mais forte entre as nações, mas tam
bém a causa mais real de aproximações e de conflictos. 
E’ principalmente pela influencia perturbadora que está 
exercendo na vida interna dos povos, no seu consumo, 
nas suas industrias, no seu commercio, no . transporte 
da sua producção, que essa guerra se apresenta como 
uma revolução social sem precedente na historia.

Senhores, ninguém pode ainda vêr claro através 
das nuvens de fumo e de pó que se levantam dessa pa
vorosa convulsão. O que é certo é que de dia em dia a 
situação do mundo se aggrava.»

«Não é que possamos ter duvidas a respeito da at
titude a assumir diante do conflicto propriamente dito 
ou nos seus desdobramentos futuros. Não; neste terreno 
a posição do Brasil está claramente definida. A nossa 
sorte depende da sorte daquelles a quem nos ligou a 
offensa irrogada á nossa soberania, e são os que sempre 
inspiraram a formação da nossa cultura, os que sempre 
se associaram á elaboração da nossa riqueza e do nosso 
progresso material, e os que sempre nos attrahiram 
pela generosa aspiração da fraternidade continental.

Não; sobre este ponto não póde haver illusões. A 
nossa cooperação não será abundante, porque os nossos 
recursos não são vastos; mas deve ser firme e oppor- 
tuna.

Outras são as preoccupações da hora presente.
As devastações produzidas na Europa collocam o 

Brasil numa situação até agora desconhecida. Desde os 
primeiros tempos da sua vida de independencia, contou 

• elle sempre com a abundancia do dinheiro europeu e 
com os concursos da immigmção. O dinheiro vae fa ltar: 
terminado o conflicto, as nações que nelle se empenham 
estarão completamente exhauridas. Quanto á immi-



gração, não poderá manter-se depois das hecatombes 
da guerra. Teremos assim por longo tempo que contar 
unicamente- com os nossos proprios recursos.

Dahi muitos problemas bão de surgir.
Nestes tres annos de luta, já alguns, como os do 

combustivel e dos transportes, se definiram de modo 
alarmante para a nossa economia; outros, como a pro- 
ducção dos cereaes e generos alimentícios, terão de ap- 
parecer em futuro não mui remoto.

Do cuidado e interesse que nos deve merecer a 
questão do combustível, dá-nos bem idéa a dolorosa ex- 
periencia destes últimos tempos. A escassez do carvão, 
vendido a preços inconcebíveis, enche de apprehensões 
o futuro do nosso trafego marítimo e terrestre, e nos 
está impellindo, entre outros males, a essa louca im
previdência, que é a devastação das nossas florestas.

A crise de transporte perdura e, pela sua expressão, 
ha de subsistir mesmo depois da utilização effectiva dos 
navios allemães: um verdadeiro clamor levanta-se de 
todos os Estados, pedindo a exportação dos productos, 
que as necessidades e solicitações, da Europa multipli
caram, mas que a falta de navios immobilizou e 
accumulou nos portos.

Pelo que toca á producção de cereaes e outros ge
neros de alimentação, é de prever que por algum tempo 
a penúria da Europa será, como está sendo agora, in
centivo de trabalho aqui. A guerra, si é verdade que 
reduziu a proporções lamentáveis a principal fonte de 
receita da União, tem tido, todavia, uma influencia be
néfica em certos aspectos da nossa vida economica. 
O espirito de iniciativa vae-se apurando em variadas 
actividades; novas industrias teem apparecido; a pro
ducção desenvolve-se e augmenta de valor. Cumpre, po
rém, não esquecer que a alteração das condições eco
nómicas do mundo após a guerra virá modificar as nos
sas vantagens actuaes de fornecedores, não só de ge
neros alimentícios mas até de matérias primas. O que 
se está desenhando para depois da guerra é um con- 
juncto de combinJIfões e de medidas a respeito do com- 
mercio internacional, de sorte que é a defesa dos nossos 
productos, a collaboração do Brasil nessas remodela-

Verdade 4
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ções da política economica que temos desde já  de pre
parar e mais tarde de obter, de accôrdo com os nossos 
amigos e alliados.

Precisamos desenvolver a nossa producção indus
trial, agrícola e pecuaria, facilitar-lhe a sahida pelo me
lhoramento dos portos, pela multiplicação dos meios de 
transporte terrestre, marítimo e fluvial; mas precisamos 
também e antes de tudo assegurar-lhe o consumo pela 
conquista e conservação dos mercados.

Nos cuidados que deve merecer a situação, interna 
da Republica, um dos problemas cuja solução se impõe, 
porque augmentará grandemente a nossa capacidade 
economica, é o da extincção das seccas no nordéste 
brasileiro, phenomeno desolador que periodicamente 
nos rouba vidas preciosas, nos estanca fontes abun
dantes de renda, e não abona a previdência dos gover
nos do Brasil.

Salvo algumas obras emprehendidas em adminis
trações passadas e sobretudo no período vigente, o que 
se tem feito até aqui, sem plano, sem continuidade, 
desordenado e desconnexo, pouco tem contribuído para 
melhorar as tristes condições daquella região.

Falla-se com desconfiança ou decepção nos di
nheiros gastos com as sêccas. Não é o quantum das 
despesas que deve merecer reparo, mas a desorientação 
com que teem sido feitas. Mais, muito mais do que isso, 
se tem despendido no resguardo de interesses menos 
vitaes de outros pontos do território; mais, infinita
mente mais, valiam para a prosperidade nacional as 
vidas e os patrimónios que desappareceram na fornalha 
abrazadora do horrido flagello.

Não ha, senhores, uma alma de brasileiro que não 
repilla com a mais indignada revolta a idea do des
membramento de nossa bella patria. Ninguém, que não 
seja inteiramente destituído de senso politico, poderá 
pensar um só instante em criar prevenções e antago
nismos entre as duas grandes zonas geographicas da 
Republica. Mas aos governos incumbe, por uma distri
buição mais equitativa de sua acção previdente, afastar 
os motivos de reclamações e de queixas.



Ora, basta lançar os olhos, de um lado, sobre os 
quadros comparativos da viação ferrea, das linhas te- 
legraphicas, do serviço postal, da immigração, dos fa
vores á agricultura nas duas regiões, e, de outro, sobre 
a extensão territorial, a população e a contribuição com 
que ellas participam das despesas publicas, para reco
nhecer que da parte dos poderes federaes não tem 
havido aquelle espirito de equidade e de justiça a que 
se julgam com igual direito as unidades componentes 
de uma mesma Federação.

Será honroso para o governo de um filho do sul 
mostrar, por medidas inequívocas, que essa desigual
dade não resulta de causas intencionaes.

— Si a defesa economica, tudo o indica, é rias cir- 
cumstancias presentes o aspecto preponderante da de
fesa nacional, não quer isto dizer que devamos excluir 
das nossas preoccupações as necessidades da defesa mi
litar. Pelo contrario, a mais elementar prudência nos 
aconselha a prover o Brasil dos elementos de força ne
cessários á defesa de sua soberania, de sua dignidade e 
d* seus interesses, a apparelhar, as classes armadas com 
todos os recursos indispensáveis para o desempenho 
cabal de sua nobre missão. Deixar o paiz desapercebido 
para as emergencias que possam surgir do sombrio am
biente que nos envolve, seria acto de criminosa impre
vidência. A Nação mesma já o comprehendeu nesse fré
mito patriótico que a agita, nesse movimento trans- 
bordante de enthusiasmo que a empolga, que de norte 
a sul a identifica e confunde com o seu proprio exer
cito, e a sustenta e a encoraja, impavida e vibrante, para 
a defesa, si necessária, da sua integridade e dos seus 
brios.

Nem se invoquem como obstáculo a esta politica os 
encargos pesadíssimos que ella reclama.

Em primeiro lugar, tudo leva a crer que esta si
tuação não sé prolongará por muito tempo. A guerra 
actual não será talvez a ultima guerra no mundo, mas 
precederá sem dujida a um largo periodo de paz. Não 
é possível que de tamanhos sacrifícios não resulte ao 
menos esse bem para a humanidade. Poderemos assim 
em breve volver ao nivel normal das despesas militares
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e attender, com as disponibilidades dahi resultantes, a 
outros compromissos e necessidades pacificas da Re
publica.

Depois, ainda que outra fosse a perspectiva, não 
temos o direito de pensar de modo differente: não ha 
sacrificios incomportáveis para uma nação, quando 
possam estar em jogo a sua segurança e a sua honra.

A mais minuciosa reducção dos encargos do The- 
souro, a mais persistente economia no dispêndio dos di
nheiros públicos, a mais vigilante fiscalização na arre
cadação das rendas federaes, tres elementos que, postos 
em acção com decisão e coragem, por si sós operarão o 
restabelecimento do nosso equilíbrio financeiro, sem ne
cessidade de exigir do povo maiores sacrificios, eis ain
da outra ordem de providencias que temos o direito de 
esperar do governo do Sr. Rodrigues Alves.”

«Outros problemas, esses de política interna mas 
igualmente de interesse vital para as instituições, se 
offerecem á attenção e labor dos governos da Republica.

Somos um povo bom, senhores, mas sem instrucção 
e que sempre foi dirigido por uma pequena minoria 
illustrada. Esta minoria está minguando porque o en
sino se tem aviltado. Cumpre reerguel-o e aperfeiçoal-o, 
por isto mesmo que a instrucção do povo é uma ga
rantia das instituições nos regimens democráticos e a 
primeira condição para a pratica real do systema re
presentativo.

A ultima reforma do ensino superior e secundário 
vae se acreditando felizmente por frutos bem sazona
dos. Importa defendel-a contra as conspirações do in
teresse particular, e . melhoral-a cada dia de accôrdo 
com as suggestões da experiencia.

Importa também desde já organizar conveniente
mente o ensino profissional, de caracter technico, de 
feição pratica, como o estão reclamando o desenvolvi
mento das nossas industrU^, a exploração das nossas 
riquezas, as variadas culturas a que se presta o nosso 
sólo abençoado, os thesouros sem par que elle occulta 
em seu seio.



Esta necessidade já vae sendo comprehendida pela 
União e também por alguns Estados; mas o que se tem 
feito até agora, não passa ainda de um ensaio defi
ciente e incompleto.

E’ pela falta do ensino profissional que os mais 
hábeis se teem encaminhado para as carreiras liberaes,. 
abandonando as actividades que levam á independencia 
pessoal e á riqueza. Convém reagir contra o desvio das 
aptidões e abrir a estas novos horizontes.

Digno sem duvida de encorajamento e de auxilio 
é, como já ponderei, esse enthusiasmo que irrompe de 
todos os pontos da Republica pela constituição de um 
Brasil forte; mas a força devemos formal-a para de
fender a riqueza criada por nós mesmos, e para isto 
o primeiro passo a dar é animar as gerações novas a 
voltarem-se para a industria e para o commercio, até 
agora monopolizados nas mãos dos estrangeiros, justa
mente por causa do abandono em que os temos dei
xado. Quanto mais os brasileiros se forem interessando 
ipor essas profissões, tanto niais se irão afastando do 
campo esteril da politica, onde todos esperam colher 
a flôr mirrada do emprego publico.

— Um dos nossos grandes males, senhores, é o 
dispêndio de enormes energias em lutas pequeninas, ao 
redor do orçamento. A luta politica é benefica e glo
riosa, quando tem por objectivo os grandes ideaes, as 
medidas essenciaes ao bem estar geral, quaes foram as 
lutas dos últimos vinte annos do segundo reinado em 
pról da eleição directa como instrumento da verdade 
eleitoral, em favor da libertação dos escravos e pela im
plantação do regimen republicano. A abolição já pro
duziu os seus frutos — o desenvolvimento do trabalho- 
livre, a formação dessa riqueza estável, forte, crescente 
dos cafezaes paulistas, que succederam á lavoura tran
sitória do valle do Parahyba. A Republica ainda não nos 
deu tudo quanto podia dar, e a razão principal disto é 
que o povo não tem collaborado realmente no meneio 
dos negocios publigos.

Precisamos de eleições sérias, senhores, com a res
ponsabilidade effectiva dos que tentarem fraudal-as: 
sérias na qualificação dos eleitores, sérias na emissão e



apuração do voto, sérias no reconhecimento de poderes. 
Até hoje as eleições, em geral, e com ellas o systema 
representativo, não lograram ser entre nós uma reali
dade: falseiam-nas os artificios do alistamento eleitoral, 
mystificam-nas os abusos das autoridades locaes, de
turpam-nas as combinações das camaras verificadoras 
e a intervenção indébita dos governos.

O desvirtuamento do voto, que é a essencia mesma 
das construcções democráticas, está compromettendo 
lamentavelmente o regimen. Urge remediar a esse es
tado de coisas. Os homens de governo, bem orientados, 
servem-se do poder e legislam para quando forem op- 
posição. Só no terreno das eleições livres podem as as
pirações politicas ter força moral para se imporem. A 
ultima reforma eleitoral foi de certo um bello esforço 
neste sentido; mas não basta adoptar uma bôa lei, é 
mister ainda que todos a quem toque a sua execução 
se esforcem lealmente por bem cumpril-a.

A verdade eleitoral será ainda o primeiro passo 
para se avaliar da opportunidade de reformas mais 
profundas, e prever até que ponto ellas traduzem real- 
mente a vontade da nação.

— Eis ahi, senhores, apenas eslboçadas, algumas 
das mais urgentes aspirações nacionaes. Mas, dos varia
dos aspectos deste vasto progriamma, é sobretudo o pro
blema economico internacional que se vae impor de 
modo inelutável ao quadriennio futuro, destinado a as
sistir á liquidação da guerra e ao lançamento das bases 
de um mundo novo, em que será preciso assegurar ao 
Brasil o futuro de sua situação economica e conservar 
á nação as tradições gloriosas de sua historia.

Vê-se por ahi como tem de ser posta em prova a 
capacidade dos homens de Estado. Todos os paizes estão 
nos ensinando que, principalmente nesses momentos 
excepcionaes, as pequenas lutas politicas do interior 
perdem de importância. Todos reconhecem a necessida
de dos governos de concentração nacional pela reunião 
das aptidões notorias. E’ ^e esperar que o Sr. Rodri
gues Alves se inspire nesses exemplos, e bem assim 
que todos os brasileiros capazes se disponham patrio
ticamente a auxilial-o. O momento nao é de politica
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partidaria, senhores, "mas de política nacional. O fu
turo do paiz vale bem o sacrifício de divergências se
cundarias para a constituição de uma força unica, de 
uma união nacional, de um Brasil compacto que saiba 
defender o seu lugar no convívio da nova sociedade 
das nações.

Nunca a tolerância foi tão necessário. E’ indispen
sável que todos os homens de valor se possam fazer 
ouvir. A maior virtude de quem governa é saber apro
veitar a bôa critica, que esclarece e ajuda. Está enten
dido que a bôa critica é calma como o raciocínio e res
peitosa como a propria civilidade: a violência perturba 
o espirito dos governantes, a aggressão predispõe ao 
capricho e á represália.

Não se póde negar, senhores, que o nivel intelle
ctual tem baixado em varias espheras da nossa acti- 
vidade. Ha mister de levantal-o, e o processo mais ade
quado á realização desse ideal é terem os dirigentes a 
capacidade necessária para admirar e elevar os ca
pazes.»

«Temos nós brasileiros o mau veso de descrer do 
nosso futuro, de deprimir o que nos pertence, ames- 
quinhar as nossas instituições, desacreditar os nossos, 
serviços, diffamar os nossos homens. Nem percebemos 
que um paiz, onde a desordem e a corrupção attingis- 
sem a extensão e a intensidade que nos comprazemos 
em proclamar, não seria digno da consideração dos 
outros povos, nem sequer do respeito dos seus pró
prios filhos. Nem reflectimos que uni povo, cujo espi
rito publico estivesse aviltado até a degradação que essa 
maledicência systematica se deleita em descrever, não 
teria realizado, no ainda curto periodo de sua exis
tência como nação, as reformas liberaes e os feitos 
grandiosos que enchem de lustre e gloria os fastos do 
seu passado.

Empenhemo-nos todos, senhores, com a* maior 
energia, em corrigfr esse habito deplorável, tão surpre- 
hendente numa nação nova e viril. Tenhamos todos no 
seu justo valor e merecido apreço o nosso património



Vê-se deste discurso que, sem insinuar uma desculpa ante
cipada para a impotência da minha administração -diante de 
certos problemas, mesmo porque naquelle momento não me era 
dado prever a minha próxima ascensão ao poder, eu já  annun- 
ciava as difficuldades, cada vez mais prementes, e a situação ex
tremamente grave em que nos iriamos encontrar dentro em pouco 
tempo, por effeito da guerra que abalava o mundo. Vê-se ainda 
que aos serviços que assignalei como os _ mais- urgentes — o 
saneamento do paiz, o combustivel, os transportes terrestres, 
marítimos e fluviaes, o augmento da producção industrial, agrí
cola e pecuaria, as seccas do nordeste, as necessidades da de
fesa militar, o ensino profissional, o alheiamento do poder exe
cutivo ás lutas políticas, etc. etc. — eu procurei prover no go
verno com o esforço mais constante. Os frutos deste esforço 
encontram-se enumerados em outras paginas deste trabalho.

Na execução do programma indicado, nunca me abandonou 
a preoccupação de assegurar ao Brasil um governo de ordem, de 
liberdade e de justiça, qual promettera no telegramma dirigido 
á Convenção Nacional.

Diz-me a consciência que jámais coagi a liberdade em qual
quer das suas manifestações. Da imprensa soffri os maiores in
sultos que já  se atiraram a um homem publico no Brasil: nunca 
ordenei ou autorizei represálias e tive muitas vezes que impe- 
dil-as. E’ certo que nesta attitude entrava uma alta dóse de des
prezo pelos meus aggressores — indivíduos da mais baixa ralé 
moral, traficantes e venaes, que lances de fortuna e de audacia 
levaram a acotovelar-se comnosco nos meios jornalísticos e lit- 
terarios — é verdade que isto actuava no meu procedimento, mas 
nelle influía também o meu amor á liberdade.

No tocante a justiça, procurei sempre por ella nortear os 
meus actos, de accôrdo com os pendores do meu espirito, mais 
inclinado á magistratura que á política. A ella sacrifiquei ami
zades; por ella provoquei resentimAltos; mas não me accusa a 
consciência de haver jámais, durante o meu governo, praticado 
intencionalmente uma injustiça ou violado o direito de quem
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moral, constituído de leis e instituições que attestam a 
mais adiantada cultura, de homens públicos que nada 
teem que invejar aos de outras terras em intelligencia, 
em operosidade e em caracter.»
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quer que fosse. Nas nomeações nunca me deixei levar pelo in
teresse partidário; preoccupavam-me, sobretudo, o serviço pu
blico, as habilitações e a situação pessoal do candidato, e não 
raros foram aquelles a quem colloquei por pedido directo, sem 
interferencia de politicos e muitas vezes contra a vontade destes. 
Nas promoções, estudava eu proprio os assentamentos dos fun- 
ccionarios civis e militares, para resolver como juiz* e me con
stitui o procurador espontâneo e vigilante dos esquecidos, dos 
desanimados, dos vencidos pelas preterições ou pelo desfavor 
dos partidos. Nunca ninguém, por mais humilde que fosse, ap- 
pellou para mim em nome da justiça, que me não visse logo 
pessoalmente empenhado na defesa do seu direito. Disto podem 
dar testemunho, além de centenas de interessados, todos os meus 
auxiliares — ministros, chefes de repartições, membros das mi
nhas casas civil e militar.

Na manutenção da ordem puz também o melhor dos meus 
cuidados, já  directamente no que dizia respeito á União, já indi- 
rectamente pela minha acção junto aos Governadores dos Es
tados.

Velei sempre pelo prestigio da minha autoridade. Não to
lerei jámais que a sua esphera de acção fosse invadida por outro 
poder. Para conservar integra neste terreno a minha força moral, 
respeitei sempre de modo intransigente as attribuições dos de
mais poderes politicos. Era-me attribuido tudo quanto de mau 
praticava o Congresso. Injustiça. Fui o Presidente que negou 
sancção a maior numero de resoluções legislativas. Entre estas 
figura até um orçamento. Isto mostra a liberdade com que em 
face do Presidente da Republica procedia aquelle Poder.

Dei ao exercicio do meu cargo todo o esforço e energia de 
que fui capaz. Trabalhava mais do que o mais humilde empre
gado de repartição, sem ter tido jámais nèm repouso nem fé
rias; mas trabalhava com alma, com fé, com enthusiasmo, mo
vido pela ardente ambição de ver o Brasil impor-se ao mais 
justo orgulho de seus filhos e ao mais lisonjeiro conceito dos 
outros povos.

Nas relações internacionaes defendi sempre com a maior 
altivez os direitos e prerogativas da Nação, quaesquer que fossem 
os nossos eventuaes antagonistas. Muitos factos, alguns de sum- 
ma gravidade, poderia trater a publico em comprovação desta 
affirmativa, si indiscreções em taes assumptos merecessem ex- 
cusas.



O Jornal do Commercio, em cujas columnas, aliás, iriam 
posteriormente encontrar condescendente agasalho injustas in
sinuações contra o meu governo, manifestava-se a respeito 
deste, dois dias depois de havel-o eu deixado, nos seguintes ter
mos, que transcrevo não por vangloria, mas pela autoridade que 
tem o velho orgam para muitos dos que detrahiram a minha 
administração:

«O. Sr. Dr. Epitacio Pessoa soube elevar-se nobre
mente á altura da situação, correspondendo á curiosa 
espectativa nacional.. .  Chega ao fim do governo como 
um triumphador, applaudido e acclamado por todo o 
paiz, com um prestigio que é para elle uma legitima 
gloria e para o Brasil um legitimo motivo de orgulho. . .  
A Nação comprehendeu e aprecia na devida conta a gi
gantesca obra de dominio moral que S. Ex. levou a 
termo, regulando os actos da administração publica ex
clusivamente pelas normas constitucionaes. O facto de 
o Sr. Epitacio Pessoa ter exercido a presidência da Re
publica integralmente bastaria por si só para despertar 
o enthusiasmo de seus contemporâneos e recommen- 
dal-o á admiração das gerações vindouras. Durante o 
seu governo os brasileiros não soffreram a humilhação 
de ver o paiz dominado por influencias inconfessáveis, 
das que costumavam esconder-se por detraz da cor
tina. . .  A Nação, apreciando devidamente os grandes 
beneficios e o grande progresso moral que o Sr. Epi
tacio Pessoa conseguiu implantar na administração do 
paiz, sabe agora aprecial-o com justiça e rende-lhe o 
preito de sua admiração.»

Deixemos, porem, a critica do meu governo a quem um dia 
quizer escrever-lhe a historia e voltemos á minha eleição.

Uma vez acceita a designação do meu nome para a successão 
do Sr. Rodrigues Alves, dirigi ao Presidente da Convenção, para 
ser publicado, o seguinte telegramma:

«Estou convencido de que os chefes politicos que 
apoiam a minha candidatuPa terão o maior empenho 
pela regularidade da eleição. Nem poderia ter interesse 
em fraudar o pleito quem conta evidentemente, a seu



lado, com a immensa maioria das forças politicas da 
Nação. Em todo o caso, si me é licito manifestar um 
desejo neste assumpto, é que se esforce cadã um na 
sua esphera de influencia politica para que a eleição 
corra com a maxima liberdade, de modo que possa tra
duzir verdadeiramente a vontade nacional. Será home
nagem prestada primeiramente á Republica, que tira 
do suffragio livre a sua força e prestigio, depois ao meu 
illustre competidor, grande brasileiro a quem devemos 
trinta annos de propaganda de todas as liberdades, e 
emfim, permittam-me dizel-o, a mim também, que, mo
desto embora, tenho, no pequeno Estado cuja direcçao 
me confiou a generosidade dos meus conterrâneos, feito 
da verdade eleitoral o ponto capital do meu programma 
politico.»

Pouco depois, insistia nas mesmas recommendações:

«Faço o mais vivo appello a todos que me honram 
com o seu apoio para que se revistam da maior calma 

e tolerância em tudo quanto diz respeito á próxima 
eleição, afim de tornar patente que lhes não cabe a mi
nima responsabilidade pela coacção que porventura 
venha a soffrer a Nação no direito que tem de escolher 
livremente o seu primeiro magistrado »

Eu queria por este modo escoimar a minha eleição de qual
quer vicio. Tendo por competidor, apoiado por elementos de 
grande valia, o mais formidável adversário que poderia ser-me 
opposto, eu não desejava que pairasse no espirito da Nação, nem 
no meu proprio espirite), qualquer duvida acerca da legitimidade 
•do meu triumpho. Demais, desde o inicio da minha vida pu
blica eu me batia pela verdade eleitoral; nunca occupára cargo 
electivo que me não tivesse sido dado por eleições incontestáveis, 
e desta condição queria fazer depender ainda mais rigorosamente 
o meu accesso á suprema magistratura da Republica.

Acabo de dizer que sempre m íb a ti pela verdade eleitoral.
Com effeito, os meus discursos parlamentares, na Camara 

e no Senado, comprovam meu esforço pela regeneração, neste 
particular, dos nossos costumes politicos. Nos meus dez annos 
de mandato legislativo, nunca a minha palavra ou o meu voto



esteve ao serviço de aggremiações partidarias em materia de 
reconhecimento de poderes: entendi sempre que este assumpto 
escapava ao critério politico; as Camaras tinham funcção quasi 
judicial ao verificar os poderes de seus membros. Podia estar 
em erro, mas era a minha convicção sincera. Facil me seria 
accumular exemplos, nos quaes me achei mais de uma vez 
em penosa divergência com amigos e chefes; mas não desejo 
ferir susceptibilidades de vivos nem trazer ao debate nomes 
que já  morreram.

Em 1914, ao ler em Paris a plataforma do Sr. Dr. Wences- 
lau Braz, não me pude conter que lhe não escrevesse;

«A’ parte o problema da restauração financeira que 
a todos sobreleva, permitta-me V. Ex. que destaque da 
sua plataforma o ponto referente á materia eleitoral. 
Como bem pondera V. E x., não precisamos só de alis
tamentos sérios e de plena liberdade nas urnas garan
tindo a effectiva representação das minorias, é neces
sário também e principalmente que o proprio Congresso 
em materia de reconhecimento de poderes não subor
dine a sua acçao a outro interesse que não seja a ver
dade eleitoral. Os repetidos e lastimáveis desvios do 
Congresso na verificação das eleições teem sido uma 
das causas mais perniciosas da desmoralização do re
gimen.

A belleza e a efficacia deste dependem principal
mente da legitimidade da representação. Neste particular 
o Governo Federal poderá fazer muito sinão tudo, já  exi
gindo dos governantes estaduaes, sob a comminação 
de lhes retirar o seu apoio, o mais absoluto respeito aos 
direitos da opposição, assim na organização do alista^ 
mento como no pleito eleitoral, já  exigindo dos seus 
amigos no Congresso a mais justa e real apuração da 
verdade das urnas sem preoccupação de pequenos inte
resses de partido, de grupos ou de pessoas.»

Em 1915, logo que asstfmi a direcção politica da Parahyba 
o meu primeiro cuidado foi sanear as eleições e assegurar a 
representação da minoria. Nunca mqjs se tentou fazer o rodisio 
na eleição federal; á opposição se reservou sempre dahi por di
ante um lugar na representação, quaesquer que fossem os ele-



mentos de que dispuzesse, apezar da opinião, que ainda sus
tento, de que a Constituição só ampara as minorias que tenham 
elementos bastantes para triumphar n’um pleito livre.

Quando, em 1922, falleceu o deputado da minoria para- 
hybana, o Sr. Simeão Leal, era direito do meu partido preen
cher a vaga com um correligionário: não o consenti, mandei 
que os meus amigos se abstivessem e deixassem que a minoria 
continuasse a ter o seu representante na Camara.

Encontrei vigente na Parahyba uma lei que reservava al
guns lugares á opposição na Assembléa dò Estado; estes lugares, 
porém, nunca lhe foram dados; preencheram-n’os sempre amigos 
do governo. Com a minha direcção tudo mudou; fiz logo du
plicar o numero das cadeiras destinadas aos adversários, mandei 
apresentar incompletas as chapas governistas, e prohibi aos cor
religionários, sob pena de exclusão do partido, disputarem a 
eleição, como candidatos avulsos, aos candidatos da minoria, ou 
mesmo darem votos a um ou outro destes candidatos para bur
larem, por esta intromissão de suffragios extranhos, as prefe
rencias dos seus correligionários. A opposição passou assim a re- 
presentar-se effectiva e livremente na Assembléa do Estado.

Nas eleições municipaes, fiz abandonar syslematicamente 
aos contrários um terço dos lugares.

Em 1917, ao saudar, no banquete do Club dos Diários, o 
Sr. Rodrigues Alves, já vimos como eu me expressava:

«Precisamos de eleições sérias, senhores, com a 
responsabilidade effectiva dos que tentarem fraudal-as: 
sérias na qualificação dos eleitores, sérias na emissão 
e apuração do voto, sérias no reconhecimento de po
deres . . .

O desvirtuamento do voto, do voto que é a essên
cia mesma das construcções democráticas, está com- 
promettendo lamentavelmente o regimen. Urge reme
diar a esse estado de coisas.. .  So no terreno das elei
ções livres podem as aspirações políticas ter força mo
ral para se imporem. . .

A verdade eleitoral será ainda o primeiro passo 
para se avaliar da opportunidade de reformas mais 
profundas, e prever até que ponto ellas traduzem re
almente a vontade da nação.»



Presidente da Republica, um mez apenas depois de assumir 
o poder, em mensagem de 3 de Setembro de 1919, punha eu de 
sobreaviso o Congresso Nacional contra certas influencias per
turbadoras do nosso mechanismo eleitoral e lhe manifestava a 
minha intransigência nesta materia. «Já comecei a mostrar por 
factos (dizia eu) em circumstancias inilludiveis, que não darei 
mão forte a ninguém para obstar nas urnas a manifestação da 
vontade popular.»

Na mensagem geral de 1920 insisti no assumpto:

«Sempre entendi, e foi sempre esta a minha lin
guagem, que a Republica não corresponderá aos seus 
fins, emquanto os eleitores não puderem livremente ex
primir os seus votos. Pará que elles logrem fazel-o, é 
indispensável que todos os cidadãos contem com as ga
rantias necessárias ao exercício desse direito, desde o 
alistamento até á apuração e, ainda mais, até ao reco
nhecimento dos seus escolhidos pelas assembléas incum
bidas dessa operação final. Qualquer falha nessa série 
de actos, a que deve presidir a mais perfeita morali
dade, já  pelos orgãos da autoridade, já  pelos proprios 
cidadãos interessados em não os illudir, perturbará a 
legitimidade da representação na União e nos Estados 
e tirará aos eleitos a força moral, sem a qual difficil- 
mente o poder se mantém.»

Coherente com estas idéas, nas eleições realizadas de 1919 
a 1922, o meu conselho ou as minhas solicitações eistiveram 
sempre ao lado da liberdade dos pleitos e dos direitos das op- 
posições.

Eis ahi os meus precedentes em materia de eleições.
Houve, todavia, quem me accusasse de haver exigido do 

Congresso, em 1921, a depuração yiolenta de dois deputados 
federaes, legitima e incontestavelmente eleitos.

A respeito do Sr. Maurício de Lacerda fallei, é verdade, a 
mais de um deputado. O Sr. Maurício de Lacerda fora derrotado; 
apezar de todas as condescendências da junta apuradora, ficara 
inferior ao candidato menos votado em centenas de suffragios; o 
seu reconhecimento seria injustificável. Havia, entretanto, na 
Camara uma corrente que pleiteava esse reconhecimento, ou por



espirito de opposição ao Governo, ou por unia convicção erró
nea, mas sincera. O Sr, Mauricio de 'Lacerda era deputado an
tigo; pela sua intelligencia e pelas suas attitudes definidas 
criára muitas sympathias no parlamento; era natural que a sua 
volta ao seio dos collegas encontrasse, entre estes, defensores 
apaixonados.

Informado, entretanto, do que occorria, intervim para evitar 
que se sacrificasse a verdade eleitoral com a preterição do amigo 
do Governo, inquestionavelmente eleito. Procedendo desta sorte, 
é claro que dava ainda uma prova da minha coherencia.

Quanto ao outro candidato, que se diz ter sido depurado 
por minha intervenção, foram as suas próprias attitudes e as 
dos seus amigos e defensores, criando entre mim e elle, por 
calculo e por philaucia, um caso pessoal, que lhe embargaram o 
ingresso na Gamara.

«Saiba a Nação, diziam, que o Presidente da Re
publica faz questão de vida e de morte da depuração 
do Sr. N. N.; mas não ha de conseguil-o; o povo vae 
ver como se reduz a bagaço o prestigio do Sr. Epitacio. 
Queira ou não queira, o truculénto dictador ha de en- 
gulir o reconhecimento do legitimo representante do 
Districto Federal; a Camara mostrará que não é com
posta de escravos e saberá repellir com desprezo a af- 
frontosa intervenção.»

Era este o refrão quotidiano, repetido em tom irritante de 
provocação e desafio.

Ora, eu nunca havia siquer pensado na exclusão de tal can
didato. Nos meus entendimentos com os leaders em materia de 
reconhecimento de poderes, jámais lhe proferira o nome. Nem 
podia ser de outro modo: si se tratasse de um cidadão de reco
nhecida autoridade moral e politica, ainda se póde imaginar que, 
olvidando os meus precedentes, eu procurasse evitar a sua en
trada no Congresso, com receio da influencia que neste pudesse 
exercer a palavra de um homem acatado pelo saber e pelas vir
tudes. Mas não era este abs^lutamente o caso; bem ao contrario, 
o individuo em questão era figura desconceituadissima. Com a 
sua opposição nunca me preoccupara.
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Diante, comtudo, daquelle arreganho de todos os dias, delle e 
de sua imprensa, deu-se o que era de prever n’uma assembléa po
lítica— a reacção dos amigos mais exaltados do Governo, os 
quaes, zelosos do prestigio deste, se puzeram em campo contra 
o reconhecimento. Em conversa com raros deputados alludi a 
este impulso, mas sem mostrar empenho em que elle vingasse. A 
consequência do movimento foi a exclusão do candidato, basea
da, aliais, em pareceres de notáveis jurisconsultos, inteiramente 
extranhos ás lutas políticas, e em motivos de ordem jurídica in
finitamente mais valiosos do que os invocados por elle para pro-, 
por, em 1912, com algarismos que conduziam a resultado di
verso, a clamorosa depuração do Sr. Gonçalves Maia, ou os por 
elle aceeitos para votar no mesmo anno a extravagante inelegi
bilidade do Sr. Estacio Goimbra, equiparado a vice-govemador 
por ser presidente da Camara de Pernambuco, e, em 1924, o sa
crifício de mais de um representante, indiscutivelmente eleito, 
do seu proprio districto.

A votação da Camara, no caso de que me estou occupando, 
mostrou igualmente como eram infundadas as arguições da oppo- 
sição, pois nella tomaram parte, a favor do candidato e, por
tanto, contra as minhas suppostas injuncções, amigos dos mais 
dedicados do Governo e até não poucos amigos pessoaes meus. 
Com uns e outros continuei, entretanto, a manter, após a mani
festação da Camara, as mesmas relações, sem o menor indicio 
de frieza ou de resentimento, e a mais de um tive occasião de 
indicar logo depois para postos da mais elevada confiança pes
soal e política.

Creio não ser preciso dizer mais.

Lançada a minha candidatura á Presidência da Republica, 
desencadearam-se desde logo sobre mim os odios dos meus ini-, 
migos, secundados por alguns jornalistas, cuja ignorância e cuja 
protervia haviam sempre merecido a honra do meu desdem.

Começaram por accusar-me de sustentar perante os tri- 
bunaes innumeras e vultosas causas contra a Fazenda da União, 
de quem eu recebia uma pensão como juiz aposentado do Su
premo Tribunal. #

O facto não era verdadeiro; mas que o fosse, nada teria 
de censurável. A pensão que o Thesouro me paga não é um



favor, não é um acto de liberalidade, é o simples cumprimento 
e um dever jurídico e legal. A Nação obrigou-se a abonar-m’a 

si eu lhe prestasse certo numero de annos de serviços e, por mo
tivo de saude, não pudesse continuar a prestal-os; ora, estas con
dições se cumpriram: estive.ao serviço do paiz muito mais tempo 
do que a lei exigia e vários medicos, estrangeiros e nacionaes, 
attestaram a impossibilidade, a que me reduzira gravíssima enfer
midade, de permanecer no exercício das minhas funcções. Si ao 
cabo de alguns annos, contra a espectativa dos profissionaes, re
adquiri a minha capacidade de trabalho, a solução legal, pura 
a anomalia resultante desta nova situação, é fazer-me a Nação 
volver ao meu posto, como já suggeri a dois governos, não é 
esquivar-se, por acto exclusivo, á sua obrigação, negar todo valor 
a 26 annos de serviços federaes e virtualmente privar-me de um 
cargo que a Constituição proclama vitalício. Emquanto não ado- 
ptar essa solução, o Thesouro está adstricto a cumprir, na parte 
que lhe toca e ainda que eu lhe não preste serviço algum, o 
contracto que fizemos á sombra de sua propria lei. Não lhe 
devo por isto o minimo favor, e, em taes. condições, nada me 
impede, nem moral nem juridicamente, de defender perante a 
justiça os interesses dos que contra elle legitimamente litigarem. 
Joaquim Barradas, José Hygino, João Barbalho — eis ahi ci
dadãos da mais perfeita integridade moral; todos elles, minis
tros aposentados do Supremo Tribunal como eu, advogaram 
contra a Fazenda: quem jámais se lembrou de accusal-os por 
isto?!

Mas o facto não era verdadeiro, pelo menos nos ternfts 
em que o descreviam os meus detractores. Reduzi-o ás suas 
justas proporções neste telegramma que, em Março de 1919,. 
dirigi de Paris ao senador Victorino Monteiro e os jornaes da 
época publicaram:

«Todos ahi sabem que não sou ^advogado mili
tante. Não tenho siquer escriptorio. Escrevo raramente 
em autos, e sempre por solicitação de collegas ou 
amigos. Desde a minha aposentadoria até hoje só figu
rei em duas causas contra a Fazenda: uma reclamando 
vencimentos de alguns funccionarios; a outra, em que 
apenas arrazoei % appellação, pedindo restituição de 
oitenta contos depositados no Thesouro a- titulo de 
multa do imposto de consumo. Além destas duas ques-
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tões, sou advogado neste momento apenas em mais 
tres, nenhuma das quaes contra a União (x). Eis ahi 
todo o meu encarniçamento contra a Fazenda e todo o 
meu opulento acervo de causas.»

Outra accusação.
Indivíduos que odiavam em mim a virtude de me não con

fundir com elles na falta de limpeza moral, indigitavam-me 
vagamente como advogado administrativo. No mesmo telegram- 
ma dirigido ao senador Victorino Monteiro lancei-lhes este repto:

«Quanto á advocacia administrativa, isto é posi
tivamente uma infamia. Em trinta e cinco annos de 
vida publica, nunca, absolutamente nunca fiz a Presi
dentes, ministros, governadores, prefeitos ou quem 
quer que fosse, pedido do qual me pudesse advir di- 
recta ou indirectamente qualquer vantagem material. 
Todos os meus amigos, todos os que teem sido preten
dentes junto a mim, conhecem o meu rigor intranv- 
sigente nesta materia e sabem que systematica e irre- 
ductivèlmente me recuso a amparar toda pretenção, que 
acarrete compromissos ou pagamentos do Thesouro. 
Provoco formalmente, não digo prova, mas simples in
dicação autorizada de um facto em contrario »

A Noite, do Rio, acudiu a este repto e referiu que, em 1912, 
eu me empenhára junto ao Ministro da Viação pelo pagamento 
administrativo, aos empregados do Porto do Rio de Janeiro, de 
umas diarias por mim pleiteadas judicialmente. Accresçentava o 
dito jornal que o facto dera mesmo lugar a um grave incidente 
entre mim e o Ministro.

Informado do facto, dei ao jornalista que m’o referiu e 
sobre elle me interpellou em Paris, os seguintes esclarecimentos, 
transmittidos para o Rio pelo telegrapho e também em tempo 
divulgados pela imprensa:

«A primeira vez que a Noite publicou este aleive, 
defendi-me em termos que ella própria reconheceu pro-

(x) — Accusavam-me também de ser um dos advogados de maior cli
entela do Rio de Janeiro, facto com o qual, si fosse exacto, a Fazenda nada 
tinha que ver.



cedentes. Inqualificável, portanto, é o procedimento do 
mesmo jornal com publicar novamente a calumnia.

O facto passou-se assim: Em 1912 propuz contra 
a Fazenda Nacional uma acção de cobrança de diarias, 
que a lei do orçamento mandára pagar aos empregados 
do porto do Rio (é uma das duas acções a que alludi no 
telegramma endereçado ao Senador Victorino Mon
teiro). Tempos depois, indo ao Ministério da Viação 
empenhar-me pela remessa de uma draga para a Pa- 
rahyba, de accôrdo com solicitações que recebera do 
Estado, lembrei-me, antes de sahir, de reclamar pro
videncias do Ministro no sentido de pôr termo á de
mora caprichosa da secção competente da Secretaria 
em fornecer as informações requisitadas pelo Procura
dor da Republica e das quaes dependia o prosegui- 
mento da causa. Eu estava de partida para a Europa 
e desejava deixar a acção arrazoada. Exposta a recla
mação, o Ministro extranhou que eu tivesse tomado o 
patrocínio de uma causa injusta, e, como insistisse na 
observação com certa vivacidade e em tom de censura, 
mesmo depois de lhe haver eu respondido que em mi
nha consciência de juiz a questão tinha toda a proce
dência jurídica, repliquei-lhe também com certo aze
dume que, como quer que fosse, o competente para 
decidir o caso não era eu nem elle, e sim o Poder Judi
ciário, a quem a questão já estava entregue. Não agra
dou ao Ministro a minha replica, da qual se originou 
discussão acalorada. Levantando-me então, salientei em 
voz alta que nada justificava aquella disputa e, afim de 
provai-o e ao mesmo tempo prevenir os botes dos ca- 
lumniadores, repeti, dirigindo-me ao Ministro, em tom 
que todos os presentes pudessem ouvir, os termos tex- 
tuaes do pedido que fizera. Retirei-me em seguida, sen
do acompanhado pelo Ministro até á porta do gabinete.

Eis ahi todo o incidente.
Convém notar que a causa fôra proposta por mim 

mesmo. Si eu tivesse interesse em liquidal-a adminis
trativamente, intuitivo é que tentaria este meio antes de 
entregal-a ao Potter Judiciário, isto é, si eu tivesse idéa 
de recorrer áquella solução, tental-a-ia quando a acção 
do governo estava ainda inteiramente desembaraçada.



Observo mais que a liquidação amigavel me acarretaria 
um prejuízo de vinte contos de réis. Finalmente, si taes 
fossem os meus intuitos, de solver administrativamente 
o feito, natural é que me dirigisse ao Presidente da Re
publica, de quem o acto dependia em definitiva, que 
me era devedor de obrigações e com quem eu mantinha 
as mais antigas e intimas relações de amizade, em vez 
de procurar o Ministro, com quem eu não tinha re
lações de especie alguma, ao qual não conhecia de vista 
sequer, a quem fallava pela primeira vez. Basta esta 
ultima consideração para desmascarar a torpeza da 
imputação.»

Ainda uma razão invocaram os meus adversários contra 
a minha capacidade moral para o alto posto que se ia preencher: 
a de que eu accumulava vencimentos.

Esta questão de accumulações remuneradas tem sido sem
pre, a meu ver, entendida de modo acanhado e erroneo. Parte-se 
da noção falsissima de que o emprego publico é criado em be
neficio dos cidadãos e não em proveito da nação. No entender 
desses theoristas, cada emprego deve ser dado a um indivíduo 
differente, afim de se poder aquinhoar o maior numero pos
sível de pessoas. Cada brasileiro tem direito a um cargo pu
blico, de sorte que, não havendo empregos para todos, é violação 
do direito alheio confiar mais de um lugar a um só funccionario. 
São estas as normas a seguir, ainda que sacrifiquem o interesse 
do Thesouró.

Ora, nestes termos absolutos, a regra é inconveniente. A lei 
cria o cargo publico no interesse do serviço publico; si, sem pre
juízo deste serviço, um só indivíduo póde exercer ao mesmo 
tempo duas funcções, mediante uma remuneração global inferior 
ás duas remunerações respectivas, o mais natural e vantajoso 
é precisamente permittir esse exercício simultâneo: com elle não 
soffre o serviço e lucra o Thesouro. O critério a observar nesta 
materia é, consequentemente, o poderem os dois empregos ser 
exercidos pela mesma pessoa sem prejuízo do Estado. Desde 
que esta possibilidade se verifique, deve a lei acquiescer á 
accumulação, em troca de uma remuneração menor que a somma 
dos vencimentos attribuidos a cada (*trgo separadamente.

Como quer que seja, porém, é exacto que a Constituição, por 
inspiração de certos espíritos radicaes, prohibiu, sem distincção.



as accum ulates remuneradas no desempenho dos cargos pú
blicos. Na pratica já se teem feito sentir os males desta medida 
absoluta. Dahi as excepções, mais ou menos defensáveis, que o 
Congresso tem aberto ao principio.

Não era a primeira vez (e não foi a ultima) que se me 
accusava de perceber cumulativamente duas e mais remune
rações. Em 1914, quando, aposentado no cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal, exercia eu o mandato de Senador, 
surgiu, novinha em folha, essa imputação.

Da tribuna do Senado pulverizei-a nos seguintes termos:

«Sr. Presidente, antes de sentar-me, permittir-me-á 
V. Ex. que eu profira ainda algumas palavras a respeito 
do projecto das accumulações remuneradas,. a que se 
prende o incidente que acabo de liquidar.

E’ notável, senhores, a preoccupação que de minha 
pessoa teem esses pretensos orientadores da opinião pu
blica, depois que o Congresso passou a se occupar das 
accumulações remuneradas.

Ao ver os cálculos em que se exhaurem para saber 
quanto eu viria a ganhar por mez si accumulasse 
a minha pensão de aposentado ao meu subsidio de Se
nador: ao ver a insistência com que reclamam a appro- 
vação e a sancção do projecto como uma solução ur
gente ao meu caso e organizam «interviews», alguns 
frustrados, outros realizados, com o fim de obter a opi
nião dos competentes sobre a minha tão invejada 
accumulação; ao ver o «aplomb», a coragem inaudita 
com que affirmam que estou accumulando vencimentos 
até de cargos de que fui exonerado ha mais de dez annos, 
como o de professor, que elles, na sua insondável igno
rância, julgam susceptivel de accumular-se com o de 
Ministro do Supremo Tribunal; dir-se-ia que a medida 
das accumulações remuneradas é reclamada pela opi
nião publica, não como meio de tornar effective um 
preceito constitueional, não para resolver uma situação 
geral, mas para impedir que o Senador Epitacio Pessoa 
persista no escandalo de accumular dois ou tres venci
mentos e venha ag£ravar a situação do Thesouro jun
tando a essas accumulações mais a sua pensão de apo
sentado.



Entretanto, saiba V. Ex., Sr. Presidente, saiba o 
Senado que eu nunca, absolutamente nunca, accumulei 
vencimento de natureza alguma. Tudo quanto a este res
peito se tem dito e publicado é pura falsidade.

Eleito deputado á Assembléa Constituinte, quando 
Secretario do governo do meu Estado, podia naquella 
occasião, em que não havia ainda sido votado o prin
cipio prohibitive das accumulações, receber pelo me
nos o ordenado deste cargo. Não recebi.

Nomeado lente de uma faculdade superior, nunca 
accumulei os meus ordenados coni o subsidio de depu
tado .

Investido nas funeções de ministro de Estado, dei
xei immediatamente de receber os rn&us vencimentos de 
lente em disponibilidade, apezar dos precedentes e das 
numerosas soluções administrativas e judiciaes favo
ráveis ao caso.

No Supremo Tribunal, o Barão do Rio Branco, em 
1909, convidou-me uma vez para elaborar um Codigo 
de Direito Internacional Privado. Nesse serviço tra
balhei cinco mezes e meio, simultaneamente com as 
minhas funeções do Supremo Tribunal. Foi quando o 
Barão do Rio Branco me procurou para dizer-me que 
era preciso renunciar a concluir a obra, visto como o 
Conselheiro Lafayette, ao contrario do que ambos pen
sávamos, preferira elaborar o Codigo de Direito Inter^ 
nacional Privado, devendo eu encarregar-me da redacção 
do Codigo de Direito Internacional Publico. Quiz então 
o nosso saudoso Chanceller retribuir-me o trabalho in
sano que eu tivera durante aquelles cinco mezes e meio. 
Recusei peremptoriamente qualquer retribuição, e a ra
zão que invoquei foi que, durante aquelle tempo, havia 
recebido integralmente os meus vencimentos do Supremo 
Tribunal. Passei a escrever o Codigo de Direito Inter
nacional Publico. Recebi do Governo como retribuição 
desse serviço a quantia de 40 contos de réis sujeitos a 
impostos e novos e velhos direitos; mas perdi ao mesmo 
tempo os meus vencimentos do Supremo Tribunal, na 
importância de 35 contos, a. quanto montavam esses 
vencimentos, irreductiveis e immunes de qualquer im
posto .



Nomeado representante do Brasil na Commissão 
de Jurisconsultos, desde o momento em que assumi essa 
honrosa delegação, renunciei aos meus vencimentos de 
Juiz do Supremo Tribunal, e deixei de recebel-os apezar 
das declarações positivas do Thesouro de que eu tinha 
direito a elles, de accôrdo com a doutrina alli corrente, 
e apezar da nota posta neste sentido todos os mezes á 
margem da minha folha de pagamento.

Vê, pois, V. Ex., Sr. presidente, que me tenho acha
do varias vezes em situação de accumular vencimentos, 
mas nunca os accumulei. Entretanto, ao ouvir a voz dos 
meus desaffectos, ao ler o que elles publicam nos jor- 
naes, dir-se-ia que eu sou, sinão o único, pelo menos 
o principal açcumulador de vencimentos do Brasil.»

Destruida assim a falsidade que me imputavam, não se 
deram por vencidos os meus desaffectos. Como de costume, 
deixaram passar algum tempo, para que a contestação se apa
gasse da memória do publico, e voltaram mais tarde ás suas 
primeiras affirmações, como si estas nunca houvessem sido con- 
futadas. E’ sempre assim. À «ethica jornalística» de certas folhas 
do Rio de Janeiro, segundo a expressão emphatica dos nossos 
plumitivos, contém, entre outros de igual jaez, este immoralis- 
simo mandamento. *

Em 1916 fui novamente á tribuna do Senado e assim res
pondi á reincidente falsidade:

«Sr. Presidente, o zelo carinhoso de um collega e 
amigo que se desvela pela minha reputação e pelo con
ceito de que eu possa gozar na opinião publica do paiz, 
inforinou-me que, ha tres ou quatro dias, uma folha 
desta Capital, voltando a tratar, sempre com a mesma 
violência e grosseria, do facto da minha aposentadoria 
no Supremo Tribunal, me accusava, ao mesmo tempo, 
de haver obtido do nosso illustre collega pelo Estado 
do Espirito Santo, o Sr. Senador João Luiz Alves, a 
apresentação da emenda que veio permittir aos repre
sentantes da Nação, que forem ao mesmo tempo func- 
cionarios públicos aposentados, a percepção cumulativa 
dos vencimentos da aposentadoria e do subsidio de
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senador ou deputado, e em virtude desta condescen- 
deneia do meu prezado amigo, estava eu a receber, 
desde o inicio da sessão legislativa, com o subsidio de 
Senador, os meus vencimentos de Ministro do Supremo 
Tribunal, e ainda os de lente em disponibilidade da 
Faculdade de Direito do Recife.

Entendia o illustre informante que eu devia pôr 
termo a essa exploração e, em vista das considerações 
que me adduziu, resolvi solicitar a attenção do Senado 
para a exposição que passo a fazer.

Sr. Presidente, aqui está presente o nosso illustre 
collega Senador pelo Estado do Espirito Santo: S. Ex., 
que declare se algum dia lhe fallei sobre a apresentação 
daquella emenda ou sobre qualquer assumpto que se 
relacionasse com tal materia.

O Sr. J oão L uiz A l v e s: — Jámais V. Ex. trocou 
commigo idéas ou teve conversa alguma sobre a ma
teria a que se refere a emenda que apresentei. Apre
sentei-a espontaneamente sem conhecimento dos pró
prios interessados, como consequência, apenas, de uma 
profunda convicção firmada na interpretação juridica 
do caso.

O Sr. E pitacio P essôa — Agradeço a V. E x. o tes
temunho valioso e decisivo qufe vem trazer-me para 
desfazer esta falsidade.

Mas,aqui está também todo^o Senado: que appareçà 
um collega, um só, a quem alguma vez me tenha diri
gido sobre este assumpto. (Silencio prolongado).

De nada mais preciso para tornar patente que 
neste primeiro ponto o jornalista que me aggrediu faltou 
á verdade.

Quanto, Sr. Presidente, ao recebimento dos venci
mentos de lente da Faculdade de Direito do Recife, o fa
cto em si mesmo é bastante para caracterizar a insensa
tez da accusação.

Eu era lente daquella Faculdade antes de ser no
meado Ministro do Supremo Tribunal.

Ora, admittir que, nomeado Ministro do Supremo 
Tribunal e tendo servido este cargo por mais de dez 
annos, eu possa ainda hoje ser lente, mesmo em dis
ponibilidade, de uma faculdade superior, é revelar tal
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ignorância dos rudimentos da nossa organização consti
tucional e administrativa que faria corar de vergonha 
ao mais boçal dos serventes do Congresso. (Apoiados).

Isto só é bastante para revelar a inverosimilhança 
da accusação; porém, melhor do que isto, ha contra 
ella facto positivo, official, publico, notorio: — fui exo
nerado da Faculdade de Direito do Recife ha mais de 
14 annos, por decreto do Governo Campos Salles, pu
blicado nò Diário Official, em janeiro de 1902, e tran- 
scripto por toda a imprensa desta capital e do paiz.

E’, por consequência, ainda uma falsidade a impu
tação que neste particular se me faz. . .

Resta agora a accumulação dos vencimentos da 
aposentadoria com o subsidio de Senador.

Antes de tudo, uma ponderação: Não sou eu o 
unico aposentado com assento no Congresso Nacional. 
Outros ha na Camara e no Senado, e creio que todos 
estes recebem hoje cumulativamente, aliás com apoio 
em lei, o subsidio e a pensão.

Porque só contra mim se alarma o zelo pharisãico 
dos novos escribas?

Si os meus collegas exercem um direito, porque 
o mesmo acto, praticado por mim, deixa de ser um 
direito para se converter em um crime?

Uma voz — Muito bem.
O Sr. Epitacio P essoa — E si não exercem direito 

algum, porque só eu sou passivel de censura?
O Sr. Lopes Gonçalves — Muito bem.
O Sr. E pitacio P essoa — Mas, Sr Presidente, o 

facto não é como o refere a folha de que estou tra
tando.

Ha algum tempo o Congresso Nacional prohibiu, na 
lei do orçamento, a accumulação de todas as remune
rações, qualquer que fosse o seu titulo.

Vários collegas nossos, quer desta Casa, quer da 
Camara dos Deputados, funccionarios aposentados, sen
tindo-se lesados.nos seus direitos e firmados na juris
prudência do Supremo Tribunal, que exclue a pensão 
de aposentadoria da prohibição constitucional relativa 
ás accumulações remuneradas e não considera o subsi-



. dio como vencimento nem o m andato legislatiyo como 
cargo publico . . .

O Sr. Raymundo de Miranda — E não é mesmo.
O Sr. E pitacio P essoa — . . .  alguns collegas nossos 

resolveram propôr uma acção, reclamando do Thesouro 
o pagamento dos seus vencimentos de aposentadoria, 
que a lei prohibira.

Pois bem, entre os membros do Congresso, um 
houve que não se quiz associar á demanda em juizo. 
Foi o Senador pela Parahyba, que ora tem a honra de 
dirigir a palavra ao Senado, (Muito bem). Não uma, 
mas varias vezes, fui convidado e instado por mais de 
um collega para incluir o meu nome entre os autores 
do pleito. Eu estava em melhores condições do que 
qualquer outro, porque, além das razões de ordem geral 
que aos outros assistiam, eu tinha a meu favor uma 
circumstancia de natureza especial: era magistrado, e 
os vencimentos dos magistrados (mesmo dos aposenta
dos, segundo a invariável jurisprudência do Supremo 
Tribunal) não podem ser reduzidos, nem mesmo por 
meio de imposto, e, conseguintemente, com maioria de 
razão, não podem ser totalmente confiscados.

O Sr. Lopes Gonçalves —  Muito bem.
O Sr. E pitacio P essôa — Eu estava, portanto, em 

melhores condições que qualquer outro. Pois, apezar 
disto, recusei-me aos reiterados convites e me esquivei 
a collaborar em qbalquer tentativa contra a prohibição 
legal.

Sobre este facto os meus gratuitos inimigos guar
dam cauteloso silencio.

Mas, não é tudo. O anno passado, o Congresso Na
cional, mantendo todas as disposições da legislação an
terior referentes ás accumulações remuneradas, enten
deu supprimir dentre ellas a que vedava a accumulaçãó 
dos . vencimentos de aposentadoria com o subsidio de 
representante da Nação. Não foi um equivoco, nem uma 
omissão, nem uma inadvertência. Não. O Congresso 
e i-ode  caso pensado, intencionalmente, sob proposta, 

justificada em esclarecido debate, de um collega nosso 
que nao era aposentado, nem reformado, nem jubilado’ 
mas entendia, como ha pouco declarou, que ao Poder



Legislativo fallece competência para incluir entre as 
accum ulates prohibidas os vencimentos de inactivida- 
de. Foi, por conseguinte, o reconhecimento claro e so- 
lemne do Congresso Nacional de que os Deputados e 
Senadores, que forem funccionarios aposentados, po
dem accumular com o subsidio os vencimentos da apo
sentadoria.

Revogada, assim, a disposição da lei, todos os in
teressados do Congresso, ao que me consta, passaram 
a receber conjunctamente as duas vantagens pecuniá
rias. Todos, não. Houve um que não se valeu do dispo
sitivo legal: fui eu. (Muito bem).

E \ conseguintemente, uma falsidade que eu esteja 
desde o começo da sessão legislativa recebendo do The- 
souro estas vantagens, e é uma falsidade articulada 
sciente e conscientemente, porque, tratando-se de uma 
questão de facto, é impossivel que os meus aggressores 
não tenham ido ao Thesouro Nacional verifical-o e não 
tenham visto que, desde que se abriu a sessão do Con
gresso, não mais recebi nem procurei receber os meus 
vencimentos do Supremo Tribunal.»

«Mas afinal, si eu estivesse recebendo estes venci
mentos, onde o meu crime? Onde o motivo de censura?

A lei, reconhecendo que a pensão de aposentadoria 
é a remuneração de serviços já  prestados e representa 
o cumprimento de uma clausula contractual a que se 
obrigou o Estado (apoiados), entende com a jurispru
dência do Supremo Tribunal e com os mais abalizados 
cultores do nosso direito constitucional...

O Sr. Cunha P edrosa — A começar pelo Sr. Ruy 
Barbosa.

O Sr. E pitacio P essoa — . . .  que os represen
tantes da Nação, que forem ao mesmo tempo funccio
narios inactivos, podem accumular com o subsidio, que 
aliás não é vencimento de cargo publico (apoiados) a 
pensão de aposentadoria. Todos os aposentados que 
fazem parte do C»ngresso passam a usufruir as vanta
gens da lei. Porque não poderia fazel-o eu, que me 
encontro em idênticas condições? Todos praticam um



acto licito, que si não merece elogios também não in
corre em censuras, valendo-se da autorização legal. 
Porque só eu, quando me valho desta mesma autori
zação, me torno passivel das mais grosseiras injurias 
e me exponho a todos os vilipêndios e baldões contra 
o meu caracter e a minha reputação?

Ora, Sr. Presidente, afinal de contas a paciência 
eança e a injustiça revolta. Pois fiquem sabendo os 
meus aggressores que agorá estou resolvido a não abrir 
mão do meu direito e me reservo a faculdade de exer- 
cel-o si quizer, quando quizer e como quizer. (Apoia
dos; muito bem).'»

E passei com effeito a exercer o meu direito. D’ahi por 
diante comecêi a receber a minha pensão de aposentadoria cumu- 
lativamente com o subsidio de senador. Entretanto, para mostrar 
que me não movia o interesse pecuniário, todos os mezes distri
buía por institutos de caridade, do Rio e dos Estados, a totali
dade da pensão recebida. Desta nunca me utilizei total ou par
cialmente, salvo no interregno parlamentar.

Demonstrada assim repetidamente a improcedência da in- 
crepação, julguei-me desobrigado de tomal-a outra vez em consi
deração quando, apresentada a minha candidatura, a reviveram 
os meus adversários. Um anno depois, porém, surgiu ella de 
novo, desta vez com a invocação de razões de direito, na Camara 
dos Deputados e no Supremo Tribunal. Appareceram então, sobre 
o assumpto, no Jornal do Commercio, de S. Paulo, quatro artigos 
successivos, cujo autor não se denunciou, mas que poz nos seus 
devidos termos o ponto controverso. Para exgotar a materia e 
confundir de vez os meus accusadores, no terreno jurídico, como 
já  os confundi no terreno de facto, traslado para aqui alguns 
trechos dessas publicações, das quaes, entretanto, banirei todas 
as referencias pessoaes menos attenciosas.

Eis o que disse o articulista de S. Paulo, em Julho de 1920:

«Suscitou-se um destes dias, na Camara dos Depu- 
ados bederaes, a questão de saber si o Sr. Presidente 

da Republica pode receber »s seus vencimentos de juiz 
aposentado cumulativamente com o subsidio do seu 
a o cargo actual. A questão não chegou a ser dcba-
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tida, porque a Camara rejeitou, sem explicações, o re
querimento que a formulava. Foi pena. Seria interes
sante esclarecer este ponto especialíssimo do nosso  ̂ di
reito constitucional.

Sem a autoridade que não escasseia naquella casa 
do Congresso Nacional, tive curiosidade de estudar o 
assumpto. E’ o resultado deste estudo que venho dar 
á publicidade.

A LEI

A lei n. 2.924, de 1915, prohibia, no art. 105, a 
accumulação «das vantagens pecuniários da aposenta
doria» com «os vencimentos, gratificação ou subsidio» 
de «cargo, emprego ou commissão de qualquer natu
reza», ainda que proveniente de «eleição federal, esta
dual ou municipal».

A lei n. 3.089, de 1916, porém, mandando incor
porar á legislação em vigor todos os dispositivos da lei 
de 1915, referentes á materia, excluiu dessa incorpo
ração, por julgal-o inconstitucional, o mencionado ar
tigo 105, que ficou assim revogado.

O projecto da lei de 1916 reproduzia os artigos da 
de 1915, sem excepção alguma; mas, ao chegar ao Se
nado, o illustre Senador por Minas, Sr. João Luiz 
Alves, mostrando que a «privação das vantagens pe
cuniárias da aposentadoria” pelo facto da acceitaçao de 
mandato popular (que não é emprego publico e não 
se comprehende, portanto, na prohibição das accumu- 
lações, restricta só a empregos) violava o principio da 
irretroactividade das leis, consagrado no art. 11, n. 3, 
da Constituição, propoz a suppressão daquella medida,
e assim se fez (art. 132).

Mas, como o art. 105 da lei de 1915 não se oc- 
cupava só com a acceitação de cargo electivo por parte 
do aposentado, e sim também da acceitação de emprego 
administrativo e, revogado o dito artigo, passaria a ser 
possível a nomeação de um funccionario aposentado 
para cargo dess# natureza, o que seria contrario á tra
dição do nosso direito desde o tempo do Império, a lei 
n. 3.089 de 1916 manteve nesta parte a prohibição
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da lei de 1915, dispondo: “Nenhum funccionario pu
blico jubilado, reformado ou aposentado poderá ser no
meado para qualquer lugar dos quadros das repar
tições publicas» (art. 132, § 2.°, n. I I I ) .

Mostrou assim, pela segunda vez, a lei de 1916 que 
o seu pensamento, deixando de incorporar á legislação 
o art. 105 da lei de 1915, era derogar este artigo unica 
e precisamente m t parte em que prohibia accumular as 
vantagens da aposentadoria com o subsidio de repre
sentante da Nação, e, por isto, no citado art. 132, para
g ra p h  2.°, n. Ill, reproduziu a outra parte, aquella 
que prohibia ao Governo prover um aposentado no qua
dro das repartições publicas.

Ainda não se deu por satisfeito o legislador de 
1916. Terceira vez quiz deixar claro o seu intuito, e, 
no art 132, § l.°, vedou a accumulação do subsidio só 
com os vencimentos de funccionario activo.

Fica assim patente a toda a luz não só que a lei 
de 1916 não prohibe a accumulação de subsidio com a 
pensão de aposentadoria, mas ainda que a sua intenção 
foi precisamente abolir essa prohibição, que a lei de 
1915 consagrava;

E eis ahi por que em 1918 o Congresso Nacional, 
cada vez mais convencido de que essa prohibição des
toava do preceito constitucional, mandou coherente- 
mente pagar áquelles de seus membros que eram func- 
cionarios aposentados o subsidio relativo ao anno de 
1915, de que os privara a lei n. 2.924, e que aliás uma 
luminosa sentença do Juiz Federal da 2.a vara iá lhes 
declarára devido.

Assim, a partir de 1916, e após a interrupção apenas 
de um anno, voltaram os funccionarios aposentados a 
receber, com fundamento em lei e sem opposição do 
Tribunal de Contas, ao mesmo tempo os seus venci
mentos proprios e o subsidio de deputado ou senador,
direito em cujo goso se achavam desde o começo da 
Republica.

Ora, a lei de 1916 está ainda hoje em pleno vigor. 
O Congresso Nacional, unic, poder competente para

S T "0 ",e f“ — ‘o ■ ~  -



Logo, sob o ponto de vista legal, a situação do emi
nente Sr. Epitacio Pessoa é inatacavel.

A JURISPRUDÊNCIA

Affirmou-se no Rio que o Supremo Tribunal já 
«annullou», por inconstitucional, a lei de 1916.

Não é verdade.
Todos sabem qual é o poder do Supremo Tribunal 

em face dos actos do Congresso: elle não tem auto
ridade para annullar a lei; o seu direito é tão sómente 
declaral-a inapplicavel a determinado caso; a lei fica 
letra morta para este caso, mas continua a vigorar com 
inteira efficacia para todos os demais. Pois bem, ainda 
nestes termos restrictos, nunca o Supremo Tribunal 
se manifestou sobre a lei de 1916. Nunca o Supremo 
Tribunal declarou que ao Sr. Epitacio Pessoa, ou mesmo 
a outro representante da Nação EM IDÊNTICAS CON
DIÇÕES, amparado por aquella lei, não era licito, como 
senador ou Presidente, receber a sua pensão de apo
sentadoria. Mais do que isto: nunca o Supremo Tri
bunal affirmou que um magistrado federal aposentado 
não póde receber ao mesmo tempo o subsidio da func- 
ção federal electiva. Nem affirmará jámais, porque tal 
decisão seria um ataque indefensável á Constituição
da Republica.

E’ verdade que em alguns accórdãos, nos conside- 
randos, note-se bem, nos considerandos, que, como é sa
bido, representam em regra a opinião individual do 
relator, se tem dito ás vezes que o art. 73 da Consti
tuição comprehende todas as especies de accumulações 
remuneradas; mas não só dahi não se póde em bôa 
lógica deprehender que estivesse no espirito do pío- 
lator da sentença o caso particularíssimo de um juiz 
federal aposentado que é ao mesmo tempo senador ou 
Presidente da Republica, como o facto é que na parte 
decisória, que é o que constitue propriamente o julga
do, e é, portanto* o que tem força de suspender a appli- 
cação da lei, nada naquelle sentido se encontra nas sen
tenças do Supremo Tribunal.



Eis aqui a relação completa dos accordãos defini
tivos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre 
accumulações remuneradas, em causas em que figurou 
como parte um aposentado ou um depositário de cargo 
electivo. Não conhecemos nenhum outro, apezar do cui
dado com que acompanhamos a publicação dos accór- 
dãos da nossa Suprema Côrte. Vae se ver que sómente 
em um delles se cogitou da hypothese de funcciongrio 
aposentado exercendo mandato electivo, e não ha uma 
só decisão sobre juiz federal aposentado, circumstancia 
que é de valor decisivo na questão, como veremos mais 
adiante.

(Segue-se a enumeração dos accordãos do Supremo 
Tribunal.)

Vê-se por esta longa série de julgados, que acre
ditamos serem todos quantos a nossa Suprema Côrte 
pioferiu até hoje sobre hypotheses de accumulações 
em que figura aposentadoria ou mandato legislativo, 
quanta razão tínhamos quando affirmámos nunca haver 
o Supremo Tribunal se manifestado sobre especie 
idêntica á do Sr. Presidente da Republica — magis
trado federal aposentado e cargo electivo federal __ o
que basta para mostrar que ainda sob este aspecto a 
posição de S. Ex. é inatacavel.

A relação que acima publicámos leva-nos a outra 
conclusão, e é que o Supremo Tribunal não tem juris
prudência assentada sobre a materia, tanto assim que, 
f os_ doze accordãos citados, seis admittem a accumu- 
laçao e seis a prohibem. A tal jurisprudência uniforme, 
que no Rio se anda a apregoar, é, pois, uma historia.»

Dissemos ha pouco que, não na parte decisória dos 
accordaos, mas só nos considerandos, se encontra, ás
I h v a n /  t 1 maÇÍX° de f*ue ° Preceito constitucional 
nent" h ^  CSPeCleS d(» remunerações, mesmo a 
pensão de aposentadoria ou o subsidio de mandato ele-



- 8 1 -

Quasi sempre esses accórdãos são redigidos pelo 
illustre Sr. Ministro Pedro L essa ...”

Mas, considerando por considerando, nos de muitas 
outras decisões do Supremo Tribunal se encontra a af- 
firmação contraria. Por exemplo: nos accórdãos nu
mero 1.562, de 14 de Dezembro de 1910, n. 1.344, de 
6 de Setembro de 1911, n. 1.158, de 14 de Outubro de 
1911, n. 2.047, de 8 de Abril de 1914, n. 421, de 17 de 
Junho do mesmo anno consagra-se, com desenvolvidas 
razões, o principio de que a Constituição só prohibe «o 
exercido simultâneo de dois cargos activos»; e, segun
do os accórdãos n. 472, de 19 de Agosto de 1899, n. 1.344, 
de 5 de Setembro de 1911 e n. 1.882, de 14 de Junho 
de 1912, «o subsidio da funcção outorgada pela sobe
rania popular não está incluído na prohibição do ar
tigo 73 da Constituição, porque não tem o caracter de 
vencimento e nem siquer lhe é equiparável».

Eis ahi, si a questão não é de sentença in specie, 
como deve ser, mas de these doutrinaria, na jurispru
dência do Supremo Tribunal se deparam acepipes para 
todos os gostos.

O Sr. Presidente da Republica é accusado de in- 
coherente. Recebendo o seu subsidio de Presidente e ao 
mesmo tempo os seus vencimentos de ministro apo
sentado, S. Ex. está em contradicção com os seus votos 
de juiz. Invocam-se, em apoio desta affirmação, os 
accórdãos n. 1.158, de 25 de Julho de 1906, n. 1.332, 
de 14 de Abril de 1909, e n. 1.344, de 2 de Agosto 
do mesmo anno, em que foi voto (e não ,relator, como 
se procurou fazer acreditar) o Ministro Epitacio Pessoa.

Não ha visos de procedência na censura.
No accórdão % 1.158, de 25 de Julho de 1906 

(aliás reformado em 5 de Julho de 1909 e confirmada 
a reforma em 14 de 0utubro de 1911, circumstancia

P ela  Verdade



que o Sr. Ministro Pedro Lessa se esqueceu de notar, 
o que lhe pennittiu argumentar com esse accórdão em 
seu favor e contra o Sr. Presidente da Republica) no 
accórdão n. 1.158, tratava-se de um lente jubilado da 
Escola Polytechnica que exercia o cargo administrativo 
de Chefe da Planta Cadastral. Não se cogitava de func- 
ção electiva. O Supremo Tribunal decidiu a principio, 
com o voto do Sr. Epitacio Pessoa, que havia accumu- 
lação prohibida. O fundamento capital do accórdão foi, 
de facto, como assignalou o Sr. Ministro Pedro Lessa, 
o art. 33 da lei n. 3.396, de 24 de Novembro de 1888. 
Este artigo dispõe: “Da data desta lei em diante o 
funccionario publico de qualquer ordem ou categoria, 
que, depois de jubilado ou aposentado, acceitar do Go
verno Geral ou Provincial emprego ou commissão re
munerada, perderá durante o exercício todas as vanta
gens da jubilação ou aposentadoria.»

Como se vê, a hypothese estava expressamente pre
vista numa lei especial. A lei de 1888, como mostra a 
transcripção acima, falia de «funccionario que, depois 
de aposentado, acceitar do GOVERNO GERAL OU 
PROVINCIAL emprego ou commissão remunerada». 
Ora, o Sr. Epitacio Pessoa não recebeu a presidência da 
Republica de governo algum, mas do povo. A lei, por
tanto, não lhe é applicavel.. .

No accórdão n 1.332, de 14 de Abril de 1906, a es- 
pecie também nada tinha que ver com o caso de um 
juiz federal aposentado que exerce mandato popular: 
tratava-se de um professor jubilado que occupava o 
cargo administrativo de Director Geral dos Telegraphos.

Finalmente, no accórdão n. 1.344, de 2 de Agosto 
de 1909... o caso era de um lente da Escola de Mi
nas, isto é, um funccionario activo, que exercia o man
dato de deputado estadual.

Não ha, por consequência, nenhuma paridade entre 
estas hypotheses e a do Sr. Presidente da Republica, 
nem nenhuma incoherencia entre os votos de S. Ex. 
como juiz e o seu procedifiiento como representante da 
Nação, fundado aliás em lei vigente e seguido por todos 
os deputados e senadores em condições analogas.



A CONSTITUIÇÃO

Mas a Constituição prohibirá, com effeito, a 
accumulação de subsidio e pensão de aposentadoria? 
Será realmente inconstitucional, como se tem dito, a 
lei de 1916, quando considera licita essa accumulação? 
Terá o Congresso Nacional, onde abundam os juristas 
de nota, commettido, em materia lioje trivial, tão gros
seira cincada?

Para responder a estas perguntas não podemos re
correr á jurisprudência do Supremo Tribunal, que não 
existe. Já vimos que, de uma duzia de accórdãos sobre 
o assumpto, seis julgaram num sentido e seis no sen
tido opposto.

Temos, pois, que appellar para a doutrina.
Ora, eu poderia alinhar aqui os mais altos vultos 

das nossas letras jurídicas, e mostrar que o Congresso 
Nacional é quem serena e correctamente está interpre
tando neste ponto a Constituição da Republica. Mas, 
para não me alongar demasiado, oontento-me com 
transcrever a opinião da autoridade maxima, o Sr. Ruy 
Barbosa, o primeiro dos nossos jurisconsultos.

O trabalho do Sr. senador Ruy Barbosa sobre o 
art. 73 da Constituição é um dos mais primorosos que 
jámais sahiram da sua penna privilegiada.

S. Ex., depois de reviver a historia do referido pre
ceito constitucional, de lembrar a transformação por 
que elle passou no seio da Assembléa Constituinte e 
os intuitos que o inspiram, observa que o art. 73 da 
Constituição tem sido entendido, desde 1891, data da 
Constituição, até á data do seu trabalho, sempre no sen
tido de que «as accumulações alli interdictas sao ex-
clusivamente as de funeções».

E, para proval-o, invoca numerosos accórdãos do 
Supremo Tribunal reconhecendo aos aposentados «o 
direito de perceberem cumulativamente com o beneficio 
das suas aposentadorias os vencimentos de vários 
cargos, administrativos ou legislativos, que exerciam»; 
reproduz a lição intfontrastavel de João Barbalho, mem
bro da Constituinte e o mais autorizado commentador 
da Constituição; recorda o parecer de Aranpe Junior,



consultor geral da Republica; o voto da Congregação 
da Faculdade de Direito de S. Paulo, e varias leis do 
Congresso, e repetidos actos de todos os governos da 
Republica, etc., etc., tudo accorde na affirmação de 
sua these.»

Fecha S. Ex. em seguida com estas palavras a 
primeira parte da sua incomparável demonstração:

«De maneira que, sem dissidência nem des- 
continuação, a justiça, o parlamento, o governo, a 
sciencia official, a doutrina dos jurisconsultos, a 
voz das academias, o sentimento da imprensa, tudo, 
nestes vinte annos, tem estado sempre de accôrdo 
em rejeitar da alçada prohibitiva do art. 73 as 
accumulações de vencimentos de exercido com as 
pensões de inactividade.»

Passa depois o Sr. Senador Ruy Barbosa a estudar 
o proprio texto da Constituição:

«Prohibindo as accumulações remuneradas, 
pergunta S. Ex., que é que prohibiu o legislador 
constituinte? Unicamente a accumulação das func- 
ções, quando remuneradas? Ou a accumulação das 
remunerações, corresponda ou não a ellas o exer
cício de uma funcção?

Pela ultima destas duas soluções está o pro- 
jecto desaccumulatorio.»

Este projecto é o mesmo de onde proveio a lei de 
1915, que prohibia a accumulação da pensão de apo
sentadoria com quaesquer vencimentos e até com o sub
sidio de representante da Nação, lei que, como vimos, 
foi revogada pela de 1916.

E o Sr. Ruy Barbosa prosegue:

«Leiamos o art. 73.
Como se exprime* elle?
«Os cargos públicos, civis ou militares, são ac- 

ceséiveis a todos os brasileiros, observadas as con-



dições de capacidade especial que a lei estatuir, 
sendo, porém, vedadas as accumulações remune
radas.»

Neste periodo temos, como se vê, uma só 
oração principal, com duas subordinadas.

PRINCIPAL: «Os cargos públicos, civis ou 
militares, são accessiveis a todos os brasileiros».

PRIMEIRA SUBORDINADA: «observadas as 
condições de capacidade especial, que a lei esta
tuir».

SEGUNDA: «sendo, porém, vedadas as accu
mulações remuneradas».

A oração principal determina, individúa e li
mita o objecto do artigo, o qual vem a ser os cargos 
públicos, que ella declara accessiveis a todos os 
brasileiros. Consiste, pois, a intenção capital do ar
tigo, resumido nesse periodo, em assegurar a todos 
os brasileiros o accesso aos cargos públicos.

Claro está que, si a materia dos outros dois 
membros não concernisse aos cargos públicos, o 
redactor do texto não a distribuiria em duas pro
posições subordinadas; fecharia o periodo e con
signaria noutras duas orações principaes, noutras 
duas clausulas independentes, essas outras idéas.

Ligando-as, porém, ao contrario, mediante um 
vinculo de sujeição directa á primeira oração, e 
reduzindo-as, grammaticalmente, á situação infe
rior de complementos, quiz o legislador constituinte 
pôr em claro que aos cargos públicos, e só a elles, 
dizem respeito as tres orações successivas.

Só na primeira se falia, declaradamente, em 
cargos públicos. Mas, pela relação de immediata e 
absoluta dependencia, em que para com aquella 
estão a segunda e a terceira, obvio e incontestável 
se torna que os cargos públicos, assumpto exclu
sivo da primeira, são tambemj o exclusivo as
sumpto das outras.

Todas tres entendem com os cargos públicos e
o seu exercício por brasileiros.

A primeira, para instituir que os cargos pú
blicos são accessiveis a todos os brasileiros.



A segunda, para limitar essa regra, prescre
vendo que (os cargos públicos) não serão acces- 
siveis aos brasileiros, senão observadas as condições 
de capacidade especial.

A terceira, para accrescentar nova restricção 
á mesma regra, estatuindo que, ainda satisfeita as 
condições de capacidade especial, não serão admit- 
tidas (entre os cargos públicos) as accumulações 
remuneradas.

Na idéa de cargos públicos está o pensamento 
das tres sentenças convergentes.

Os cargos públicos são accessiveis a todos os 
brasileiros.

Mas, os cargos públicos são accessiveis a todos 
os brasileiros, observadas as condições de capaci
dade legal.

Isto, porém, sendo vedadas, no accesso aos car
gos públicos, as accumulações remuneradas.

E’ como si, invertendo a posição das tres ora
ções, rezasse o texto:

Vedadas as accumulações remuneradas e ob
servadas as condições de capacidade especial, os 
cargos públicos são accessiveis a todos os brasi
leiros.»

Com a expressão material, com a expressão 
grammatical, com a expressão litteral do texto, 
chegamos assim á certeza de que são unicamente 
dos cargos públicos as accumulações remuneradas 
alli defesas.

E’ cargo publico a aposentadoria? a jubilação? 
a disponibilidade? a pensão?

Ninguém, no uso de sua razão, o ousaria dizer.
Logo, nenhuma dessas noções cabe na oração 

inicial do art. 73; porquanto ahi explicit ament e 
se trata só dos cargos públicos, declarando-os ac
cessiveis a todos os brasileiros.

Caberá na segunda oração?
Não; porque esta manda sejam observadas. as 

condições especiaes de tapacidade legal. Alguém se 
atreveria a sustentar que haja condições de capa
cidade para as jubilações, aposentadorias e pensões,



quando todas essas situações jurídicas se reservam, 
pelo contrario, justamente á inactividade, á inva
lidez, á incapacidade?

Logo, si nem no primeiro nem no segundo - 
membro do art. 73 se allude senão ao exercido de 
cargos, no terceiro membro, com esses grammati- 
calmenie entrelaçado num só período, não havendo 
o menor indicio de mudança no assumpto, não se 
póde figurar que se trate senão igualmente do 
exercido de cargos, quando ahi se falia em accumu- 
lações remuneradas.»

Concluída essa dissecação admiravel do texto con
stitucional, encara o Sr. Senador Ruy Barbosa a ques
tão por outro aspecto:

«Mas, ainda quando fosse menos translúcida 
a expressão verbal deste texto, não se lhe podia 
enxergar outro pensamento. Não se podia de certo, 
porque não é licito interpretar a lei de modo que 
ella desatine ou tresleia.

O cidadão, que a lei aposentou, jubilou ou re
formou, assim como o a quem ella conferiu uma 
pensão, não recebe esse beneficio em paga de ser
viços que esteja prestando, mas em retribuição de 
serviços que já prestou, e cujas contas se liqui
daram é encerraram com um saldo a seu favor, 
saldo reconhecido pelo Estado com a estipulação 
legal de lh’o amortizar mediante uma renda vita
lícia, na pensão, na reforma, na jubilação ou na
aposentadoria.

Sob um regimen, portanto, que afiança os di
reitos adquiridos, santifica os contractos, sub- 
mette ao canon da sua inviolabilidade o poder pu
blico, e, em garantia delles, adstringe as leis á 
norma tutelar da irretroactividade — não ha con
sideração de natureza alguma, juridicamente accei- 
tavel, moralrrítnte honesta, socialmente digna, logi
camente sensata, pela qual se possa autorizar o 
Estado a nãò honrar a divida que com esses cre-



dores contrahiu, a obrigação que para com elles 
firmou.

A aposentadoria, a jubilação, a reforma, são 
bens patrimoniaes, que entraram no activo dos be
neficiados, como renda constituída e indestructivel 
para toda a sua vida, numa situação jurídica se
melhante á de outros elementos da propriedade 
individual, adquiridos á maneira de usufruto, com 
a limitação de pessoas, perpetuos e intransferíveis.

Na especie das reformas, jubilações ou apo
sentadorias, a renda assume a modalidade especial 
de um credito contra a Fazenda: e, por isto mesmo, 
a esta não seria dado jámais exonerar-se desse 
comproirtisso, essendialmente contractual, medi- 
diante um acto unilateral da sua autoridade.»

E fulmina afinal com esta vehemente apostrophe 
a opinião contraria:

«Valer-se (a Fazenda) da sua situação privi
legiada, para ,— devedora por esse convénio so- 
lemne a individuos que acontece estarem, ao mesmo 
tempo, como funccionarios na condição de seus 
dependentes — lhes negar o salario das funcções, 
a pretexto de que já lhes entra para o bolso com 
as prestações daquelle contracto, seria commet- 
te r .. .  uma extorsão tão deshonrosa como a dos 
tratantes graduados, que, fiados no seu poderio 
e grandeza, não saldam o que devem, por contarem 
com a irresponsabilidade para calotear livremente.

Si na consciência dos homens se não houvesse 
embotado a percepção moral, o sentimento dos mais 
ordinários deveres, não nos veríamos obrigados a 
fazer passar por uma demonstração em regra estes 
rudimentos de intuição vulgar. E’ um dos frutos da 
época e um dos seus peiores symptomas. O legis
lador perdeu o senso da evidencia e da justiça, da 
lisura e da probidade.»

t
Felizmente o legislador brasileiro não é mais pas

sível dessa pungente arguição. Elle readquiriu em 1916,
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como vimos, «a sua percepção moral, o sentimento do 
dever, o senso da justiça e da probidade”, e corrigiu o 
seu erro, prohibindo «a deshonrosa extorsão, só propria 
dos tratantes graduados».

O CASO DO SR. EPITACIO PESSÔA

Poderíamos parar neste ponto. Tão cabal é a de
monstração feita pelo maior dos nossos jurisconsultos, 
de que o art. 73 da Constituição não comprehende os 
vencimentos de nenhuma aposentadoria, que licito nos 
era deixar de estudar o caso especial do Sr. Presidente 
da Republica. Mas, como este caso apresenta um as
pecto da questão que ainda não foi examinado por ne
nhum jurista ou tribunal, julgamos de utilidade levar 
por diante as nossas observações.

Admittamos que o art. 73 da Constituição compre- 
henda a aposentadoria, apesar de não Ser a aposentado
ria cargo publico, que é o ponto exclusivamente visado 
pelo dispositivo; toleremos, contra o direito e a lingua, 
que subsidio seja remuneração, e mandato popular seja 
emprego publico: vamos ver que, com todas estas con
cessões, a situação do Sr. Presidente da Republica nao 
se indue na prohibição constitucional.

O Sr. Epitacio Pessoa é ministro aposentado do 
Supremo Tribunal, foi senador e exerce hoje o cargo de
Presidente da Republica. -

Ora. muito bem. O art. 57, § 1.*. da Constituição, 
riUnõe * «Os seus vencimentos (dos juízes federaes) se- 
rão^deterndnados por lei E NAO PODERÃO SER D Ml-
NUIDOS». O rigor desta disposição, corno se sabe, vae ao 
DOnto de não poder o Congresso Nacional lançar ím- 
nosto sobre os vencimentos dos juizes federaes E esta

^  ^  "  ST-5Ç
salias ou g SuDremo Tribunal Federal, acatada
^ o T o u t r o f poderes desde o inido ~
córdãos n. 769, de 15 de Outubro de 1902, n. 1.14»,

ac-
de



25 de Novembro de 1905; n. 769, de C de Setembro de 
1913, etc.

Ora, si os vencimentos de um ministro aposentado 
do Supremo Tribunal não podem, em face da Consti
tuição, ser diminuídos nem mesmo por meio de imposto, 
é obvio que ainda menos, em face da Constituição, po
dem elles ser confiscados. Si a lei que reduzisse os ven
cimentos de aposentadoria desse ministro seria inconsti
tucional, inconstitucional com maioria de razão seria 
a lei que o privasse totalmente desses vencimentos.

Logo, todo acto, legislativo, executivo ou judicial, 
que tolher ao Sr. Epitacio Pessoa a percepção dos seus 
vencimentos de ministro aposentado, é um ataque á 
Constituição.

Por outro lado, o art. 46 da Constituição estabelece: 
«O Presidente e o Vice-Presidente perceberão subsidio, 
fixado pelo Congresso no período presidencial antece
dente».

E’ também uma disposição imperativa. A Constitui
ção manda que o Congresso fixe o subsidio do Presi
dente. O Congresso fixou-o e não póde mais alteral-o 
durante todo o periodo presidencial. O Presidente tem 
o direito de perceber este subsidio. Direito constitu
cional.

Logo, todo acto legislativo, executivo ou judicial, 
que privar o Presidente deste direito, é um acto incon
stitucional.

O mesmo póde-se dizer do subsidio de senador, pre
visto no art. 22 da Constituição: «Durante as sessões 
vencerão os senadores e os deputados um subsidio pe
cuniário igual e ajuda de custo, que serão fixados pelo 
Congresso, no fim de cada legislatura para a seguinte».

Mas, si nenhum acto legislativo, executivo ou judi
cial póde impedir, sem violação da Carta Constitucional, 
que o Sr. Epitacio Pessoa receba a sua pensão de mi
nistro aposentado; si nenhum acto legislativo, executivo 
ou judicial póde, sem affronta á Constituição, arrebatar 
a S. Ex. o seu subsidio de Presidente da Republica — 
é claro como a luz do sol que nenhum acto legislativo, 
executho ou judicial se póde oppor constitucionalmente ■



a que o Sr. Epitacio Pessôa perceba ao mesmo tempo a 
pensão e o subsidio.

Só a ignorância ou o odio não enxerga esta evi
dencia; a primeira, porque é cega; o segundo, porque 
finge sel-o.

Dir-se-á: E o art. 73 da Constituição, que veda 
as accumulações remuneradas?

O art. 73 da Constituição não póde ser entendido 
sinão de harmonia com os outros dois dispositivos. Isto 
é dos prolegomenos da hermeneutica. «E’ regra ele
mentar de interpretação, diz Sutherland, que todas as 
partes de uma lei relativas ao mesmo assumpto devem 
ser consideradas em conjuncto, e não cada uma de per 
si». (Stat. Const., ed. de Lewis, vol. II, § 344).

Si ha dois preceitos imperativos da Constituição que 
asseguram á determinada pessoa a percepção simultâ
nea de duas vantagens pecuniárias distinctas, é evidente 
que essa simultaneidade, que essa accumulação consti
tucional, representa uma restricção ao principio do ar
tigo 73 da mesma Constituição, ainda que este não deva 
ser interpretado de modo estricto, como é de direito, e 
tenha a amplitude que erroneamente se lhe quer dar.

O art. 73 encerra um principio geral, applicavel a 
todos os funccionarios públicos e, já que o querem, a 
todos os funccionarios activos ou aposentados; os ar
tigos 46 e 57 conteem regras especiaes, a primeira rela- 
tiva unicamente ao funccionario chamado Presidente 
da Republica, a segunda referente só ao funccionario 
chamado juiz. Ora, é ainda dos rudimentos de herme
neutica que, si n’uma lei se encontram dispositivos 

peciaes antagónicos com preceitos os primeiros
Severn ser considerados como abertas aos

UltimH«endo conflict» entre un.it disposição e
uma disposição especial, ensina ainda Sutherland, «a 
aeral applica-se, de accôrdo com os seus termos, a todo

S r E M a m b e n ía  lição de Black: Si de duas disposi- 
X  , uma é especial e abrange indubitavelmente a ma- 
teria em questão, e a outra é geral e, considerado iso-



ladamente, comprehende a mesma materia, collidindo 
assim com a primeira, a especial deve ser entendida 
como uma excepção da geral, pois não se póde presumir 
que o legislador tenha querido estabeldcer um ,con- 
flicto». (Interp. of Laws, pag. 329).

Eis ahi a palavra dos mestres.
Mas não é tudo.
O Supremo Tribunal, no accórdão n. 2.154, de 

29 de Julho de 1916, assignado pelo douto Sr. Pedro 
Lessa, declarou que «a prohibição do art. 73 é de ordem 
absoluta, salvo quando a remuneração corresponde ao 
exercicio de uma commissão inherente á propria func- 
ção effectiva e é ella permittida e garantida por texto 
expresso da Constituição, como na hypothese da pre
sidência do Supremo Tribunal e da Procuradoria Geral 
da Republica, cuja commissão só póde ser commettida 
a membros do proprio Tribunal, conforme está expresso 
no art. 58 da Constituição».

O accórdão n. 2.265 de 2 de Dezembro de 1918, 
também assignado pelo digno Ministro Sr. Pedro Lessa, 
declara a seu turno que «as accumulações remuneradas 
são expressamente e em absoluto vedadas pelo art. 73 
da Constituição Federal, quaesquer que sejam as origens 
de onde emanaram as accumulações, a não ser que ve
nham ellas expressas e facultadas na mesma Constitui
ção, como no caso do art. 58».

Não é verdade que o art. 58, ou qualquer outro 
artigo da Constituição, garanta expressamente a remu
neração que o Presidente do Supremo Tribunal e o Pro
curador Geral da Republica ora accumulam com os seus 
vencimentos de ministro. O art. 58 limita-se a dizer que 
o Presidente do Supremo Tribunal será eleito do seu 
seio e que o Presidente da Republica designará dentre 
os membros do Supremo Tribunal Federal o Procurador 
Geral da Republica. Não falia de remuneração nenhuma. 
Ha, portanto, equivoco do accórdão. Mas, á parte este 
equivoco, uma cousa resalta clara e precisa da decisão: 
e que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Sr. Pedra 
Lessa inclusive, do principiou consagrado do art. 73 se 
exceptuam as remunerações «garantidas por texto ex
presso da Constituição».
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Ora, no caso do Sr. Epitacio Pessoa ha um texto 
expresso da Constituição, que lhe garante a intangibili- 
dade dos seus vencimentos de magistrado — é o ar
tigo 57, que, na opinião do Supremo Tribunal, religiosa
mente observada pelos outros poderes da Republica, se 
estende aos juizes aposentados; ha outro texto expresso 
da mesma Constituição, o art. 46, que lhe garante o sub
sidio de Presidente da Republica. Logo, é o proprio 
Supremo Tribunal quem reconhece, com o voto do Se
nhor Ministro Pedro Lessa, que o caso do Sr. Epitacio 
Pessoa escapa ao art. 73 da Constituição.

Parece não ser preciso dizer mais.
A situação do Sr. Presidente da Republica é perfei

tamente constitucional.»

Em outra publicação, respondendo a objecções que lhe ha
viam sido postas, o escriptor do Jornal do Conunercio, de São 
Paulo, precisou ainda mais o seu pensamento:

«Diz-se: «Os artigos da Constituição que asseguram 
o subsidio do deputado, do senador, do presidente da 
Republica, os vencimentos dos juizes e os proventos da 
aposentadoria, precisam ser todos interpretados e ap- 
plicados sem violação do art. 73, que veda terminante
mente quaesquer accumulações de remunerações. A to
dos a Constituição garante a retribuição dos serviços 
prestados; mas a nenhum permitte accumular remune
rações de cargos exercidos (sic) ou aposentadorias».

E’ um sophisma e sophisma palmar.
Ha na Constituição um dispositivo, o art. 73, que 

prohibe a accumulação de remunerações. E’ um. pre
ceito geral, que, segundo diz e repete o Sr. Pedro Lessa, 
comprehende todas e quaesquer remunerações, todos e 
quaesquer cargos, activos ou inactivos, todos e quaes
quer funccionarios, validos ou inválidos. Nao póde ha
ver, por consequência, dispositivo mais amplo, mais 
comprehensivo, mais geral.

Ha porém, nawnesma lei, o art. 46, que assegura 
ao presidente da Republica, um subsidio intangível du
rante o seu periodo, e o art. 57, que garante ao juiz
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federal um vencimento também intangível durante a sua 
vida.

Estes dois artigos contem preceitos especiaes, por
que não se referem a todas e qnaesquer remunerações, 
mas só á remuneração do Presidente (art. 46) ou só 
á remuneração do magistrado (art. 57); não compre- 
hendem todos e quaesquer cargos, mas só a presidência 
da Republica (art. 46) ou só a judicatura (art. 57); 
não abrangem todos e quaesquer funccionarios, mas só 
o Chefe do Estado (art. 46) ou só o juiz (art. 57).

Ora, quando na mesma lei um dispositivo especial 
(arts. 46 ou 57) está em conflicto com o principio geral 
(art. 73) aquelle deve ser tido como excepção deste. 
Citei no meu primeiro artigo, a proposito deste ponto, 
as palavras textuaes de Sutherland: “A disposição geral 
applica-se de accôrdo com os seus termos a todos os 
assumptos nella comprehendidos, EXCEPTO o assumpto 
que faz objecto da ESPECIAL». E poderia citar todos os 
autores, porque esta noção é trivialissima.

Nem se diga, que os dois primeiros dispositivos 
«devem ser interpretados e applicados sem violação do 
ultimo». Aqui não ha violação, no sentido jurídico da 
palavra. A disposição especial não viola a geral; a ex
cepção não viola a regra; apenas restringe, reduz, limita 
o conceito. E’ dos rudimentos da lógica, da hermenêu
tica e do bom senso.

Assim, a hypothese decorrente dos arts. 46 e 57 
constitue uma excepção á these do art. 73. Conseguin
temente, quando o presidente da Republica fôr ao mesmo 
tempo juiz federal, elle poderá receber cumulativamente 
o seu subsidio de presidente, que o art. 46 declara in
tangível durante o periodo presidencial, e os vencimentos 
de juiz, que o art. 57 proclama igualmente inatacaveis 
a qualquer tempo.

De accôrdo com esta conclusão estão os accórdãos 
ns. 2.154 de 1916 e 2.265 de 1918, ambos subscriptos 
pelo Sr. Pedro Lessa, os quaes declaram excluídas da 
prohibição do art. 73, «as remunerações permittidas e 
garantidas por texto expresso da Constituição». Ne
nhuma remuneração mais expressamente permittida e 
garantida pela Constituição do que o subsidio do presi-

— 94 —



dente da Republica (ai’t. 46) e os vencimentos de juiz 
federal (art. 57).

Foi em attenção a estas razões que affirmei no meu 
artigo de 21 de Julho, e af firmo ainda agora com a 
maior segurança, que o Supremo Tribunal não consi
derou ainda, nem jámais considerará, accumulação 
prohibida a percepção simultânea do subsidio de presi
dente da Republica e da pensão de juiz federal aposen
tado . . .  Uma decisão neste sentido. . .  seria um atten- 
tado injustificável á Constituição. Emquanto uma lei 
não prohibir que um juiz federal aposentado possa ser 
eleito deputado, senador ou presidente da Republica, 
crassamente inconstitucional será a sentença que tentar 
privar o juiz-presidente da sua pensão ou do seu sub
sidio.”

Ainda em artigo subsequente outras considerações valiosas 
foram adduzidas pelo mesmo escriptor:

«O quarto artigo do Sr. Pedro Lessa occupa-se ex
clusivamente em mostrar que o subsidio é uma com
pensação ou indemnização dada ao representante do 
povo para compor-lhe os prejuízos que soffre com o 
exercício do mandato. Depois de estabelecer essa pre
missa, S. Ex. conclue que, si o subsidio é uma compen
sação ou indemnização, «si substitue a remuneração 
que do seu trabalho podia auferir» o representante, «é 
evidente que o subsidio, equivalente á remuneração,
é de facto uma remuneração.»

Quando se diz que o subsidio é uma compensação, 
não se pretende que elle tenha por fim substituir de 
modo mathematicamente equivalente a remuneração 
que do seu trabalho podia auferir o eleito; do contrario, 
o subsidio teria que variar conforme os prejuízos pos
síveis. Um medico, por exemplo, de longa clinica em 
S Paulo, tem maior préjuizo com ser deputado do que 
um advogado sem «causa ou um humilde operário: te
ríamos então que dar a estes um subsidio muito menor 
do que ao primeiro.
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Em segundo lugar, si o subsidio tem por objective 
compensar o prejuizo soffrido pelo deputado no exer
cido da sua profissão de medico, advogado ou operário,. 
como affirmar que se destina a remunerar a funcção 
de deputado?

Em terceiro lugar, ao fixar o subsidio, a lei tem 
em vista também a posição social do representante da 
Nação, ao qual se torna preciso assegurar uma repre
sentação condigna.

Em quarto lugar, ainda que o subsidio fosse uma 
remuneração, não seria remuneração no sentido em que 
o art. 73 da Constituição emprega esta palavra. A re
muneração de que falia o art. 73 é ordenado, venci
mento, pagamento devido pelo proprio cargo, e não com
pensação de prejuízos soffridos aliunde.

Subsidio, portanto, é, como ensinam os léxicos, um 
auxilio, destinado a reparar, tanto quanto possível, os 
prejuízos que ao eleito acarreta o mandato, e assegurar- 
lhe uma representação correspondente á sua nova si
tuação.

«E’ pelo prejuizo que soffre em seus interesses o 
representante, delles afastado para estar presente á sua 
Camara, doutrina o egregio João Barbalho, que a Con
stituição lhe dá o subsidio, isto é, como a palavra o 
diz, auxilio, adjutorio, e não ordenado ou pagamento.»

E o Supremo Tribunal nos accórdãos n. 472 de 
1899, n. 1.344 de 1911 e n. 1.882 de 1912, corrobora a 
doutrina: “O subsidio da funcção outorgada pela so
berania popular não está incluído na prohibição do ar
tigo 73 da Constituição, porque não tem o caracter de 
vencimento e nem sequer lhe é equiparaveh.

Nas minhas publicações anteriores deixei claro, com 
a evidencia deslumbrante que Ruy Barbosa imprime a 
todas as suas demonstrações, que o art. 73 da Contitui- 
ção não cogita de aposentados, porque trata exclusiva
mente de cargos, e aposentadoria não é cargo. Mosfrei 
ainda que, mesmo quandfo aquelle dispositivo abran
gesse os aposentados, a sua prohibição não se esten
deria ao caso de um juiz federal aposentado que exer-
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cesse o mandato de Presidente da Republica: seria 
rectricta aos funccionarios administrativos.

Com effeito, a Constituição considera intangiveis os 
vencimentos do juiz (seja activo ou inactivo, explica o 
Supremo Tribunal Federal em jurisprudência unifor
me). Logo, o juiz-presidente tem direito, pela Consti
tuição, a receber os vencimentos de magistrado inactivo: 
a nenhum poder seria licito prival-o desses vencimentos, 
sem ataque á Constituição. Por outro lado, a Consti
tuição declara também intangivel, durante o periodo go
vernamental, o subsidio do Presidente. Logo, o presi
dente-juiz tem direito, pela Constituição, a receber esse 
subsidio durante todo o exercicio de suas funcções: ne
nhuma lei ou sentença poderia tolher-lhe este direito, 
sem offensa ao texto constitucional. Mas, si o Presi
dente, durante o exercicio do mandato, tem o direito de 
receber ao mesmo tempo os vencimentos de juiz apo
sentado e o subsidio de chefe do Estado, é evidente que 
o Presidente póde accumular os dois beneficios, e, con
seguintemente, o seu caso não está incluido no art. 73 
da Constituição, e representa, pelo contrario, uma ex- 
cepção que, como tal, tem de prevalecer sobre a regra 
geral deste artigo.

Esta conclusão, cujo rigor logico resiste a todos 
os sophismas, está de harmonia com o modo de sentir 
do Supremo Tribunal quando, em accórdãos que já 
citei, exceptua da prohibição daquehe dispositivo «as 
accumulações facultadas e garantidas por texto expresso 
da Constituição».

Póde-se dizer mesmo que taes accórdãos só se ap- 
plicam a este caso, pois na Constituição outros dispo
sitivos não existem relativos a vencimentos.

Diz o meu contradictor que, a prevalecer a minha 
doutrina, todos os’funccionarios vitalícios, aposentados, 
jubilados ou reformados, e não somente os juizes, po
derão accumular os proventos da aposentadoria, jubila- 
ção ou reforma, com o subsidio de funcções electivas 
e até de cargos administrativos.

Mas sem duviia alguma. Em face da Constituição, 
é isto mesmo. E não só os vitalícios como até os demis- 
siveis ad nutum. As restricções a este principio não
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vêm da Constituição, vêm da lei ordinaria. Do art. 73 
da Constituição estão excluídos todos os aposentados, já 
porque neste dispositivo só se cogita de cargos, já  por 
outra razão, também de ordem jurídica, a que até aqui 
só fizemos ligeira allusão.

A pensão de aposentadoria, seja de funccionario 
vitalício ou demissivel, é, como nota Ruy Barbosa, um 
bem patrimonial, um pagamento a que o Estado se obri
gou por serviços prestados, um facto consummado, um 
direito adquirido. Como tal, está protegida pelo art. 11, 
n. 3 da Constituição. Pergunto: Póde uma lei reduzir 
ou supprimir os vencimentos do aposentado, seja elle 
quem fôr? Certo que não. Porque estes vencimentos 
constituem bens patrimoniaes, direitos adquiridos. A lei, 
por conseguinte, que reduzisse ao aposentado os venci
mentos, qualquer que fosse o pretexto, violaria o art. 11 
da Constituição. O que a lei póde fazer é prescrever que 
o aposentado,- que acceitar emprego ou commissão remu
nerada, perderá, durante o exercício da nova funcção, 
os proventos da aposentadoria, porque em tal caso a 
perda dos vencimentos resultará de acto voluntário do 
interessado.

Mas, dir-se-á, a lei que, de sua propria autorida
de, privasse o aposentado dos vencimentos, tao. caso 
figurado, estaria de accôrdo com o art. 73 da Consti
tuição, que prohibe as accumulações remuneradas; nada 
mais faria do que applical-o. Não ha tal. Nem é ctínce- 
bivel que uma lei esteja em opposição a um artigo da 
Constituição (art. 11) e de harmonia com outro (ar
tigo 73). Este ultimo artigo contém um preceito de di
reito puramente positivo ou convencional, particular de 
alguns paizes, emquanto que o art. 11 encerra um prin
cipio de direito universal, consagrado em todas as le
gislações, inscripto na razão de todos os povos. Dado, 
portanto, o conflicto entre ambos, é o segundo natural- 
mente que tem de prevalecer sobre o primeiro, isto 
é, o art. 73 deve ser entendido de accôrdo com o art. 11, 
o que quer dizer que as accumulações remuneradas são 
prohibidas, sem offensa de direitos adquiridos.

Assim, em face da Constituição, todos os aposen
tados podem accumular a sua pensão com o subsidio



ou com os vencimentos de cargos administrativos. Si só 
o fazem quanto áquelle é porque, no tocante a estes, a 
lei ordinaria — a principio a lei n. 117, de 1892 e, de
pois, as de n. 2.924 de 1915 e 3.089 de 1916 — o 
prohibe.

Este é que é o meu modo de ver. Esta é que é 
a interpretação que tenho defendido. Si tenho salien
tado sobretudo o caso dos juizes que exercem funcções 
electivas, é porque, não havendo lei alguma que os in
compatibilize para essas funcções, elles são ao mesmo 
tempo os únicos funccionarios aposentados de venci
mentos invioláveis por disposição expressa e especial 
da Constituição. O proprio Sr. Pedro Lessa reconhece 
mais de uma vez essa particularidade: «Uma só diffe- 
rença ha, diz elle, entre os juizes e os funccionarios 
administrativos, e é que os vencimentos dos primeiros 
não pódem ser reduzidos, nem por impostos». E mais 
adiante observa ainda que os aposentados em cargos 
inamoviveis gozam das mesmas garantias que os juizes 
aposentados, «com exclusão unica da irreductibilidade 
dos vencimentos, assegurada por uma disposição espe
cial da Constituição».

Pois si os vencimentos dos juizes, por um preceito 
especial da Constituição, não podem ser diminuídos nem 
mesmo por meio de impostos, como quer o Sr. Pedro 
Lessa que elles possam sér confiscados?! Pois si o dis
positivo que ampara esses yencimentos é de natureza 
especial, como pretende o Sr. Pedro Lessa que elle seja 
dominado pelo principio geral do art. 73?!

Fallámos ha pouco da lei de 1892.
Esta lei contém uma prova frisante da verdade da 

nossa interpretação. Ella foi votada pelos mesmos re
presentantes que fizeram a Constituição, circumstancia 
que o Sr. Pedro Lessa vive a salientar no Supremo Tri
bunal como sendo da maxima importância. Pois bem, a 
lei de 1892 contém uma disposição prohibindo a 
accumulação dos vencimentos de aposentado com os de 
cargo activo. Ora ai, no pensamento dos autores da Con- 
stituição, os aposentados estivessem , incluidos na pro- 
hibição do art. 73, como se comprehende que elles pro-



prios julgassem necessário exarar essa prohibição numa 
lei ordinaria ?!

Ha inconveniente em que os aposentados accumu- 
lem os seus vencimentos com o subsidio do mandato 
popular? A lei que os declare incompativeis para qual
quer funcção electiva, como já o fez para os cargos de 
nomeação do Governo, ou então prescreva que perderão 
a pensão da aposentadoria os que forem eleitos depu
tados, senadores, presidentes, etc. Emquanto, porém, 
o não fizer. . .  é este o nosso direito. A Constituição não 
se occupou com isto.»

Apoiado nas razões que acabam de ser expostas, recebi, em- 
quanto fui Presidente, a minha pensão de aposentadoria; dei-lhe, 
porém, a applicação que lhe dera quando senador: distribui-a, 
n’um total de 130 contos, por institutos de caridade e pessoas 
necessitadas. Fiz publicar pontualmente na imprensa a discri
minação desses donativos, não por ostentação, mas para mostrar 
aos meus censores que não era o interesse pessoal que me 
induzia a receber a pensão, mas tão sómente a consciência e 
defesa do meu direito.

Este facto patenteia igualmente a vacuidade de uma das 
mais frequentes increpações com que julgava ferir-me a má von
tade dos meus adversários, a do meu grande apego ao dinheiro. 
A minha vida, desde os seus primórdios, está cheia de exemplos 
em contrario. Alguns delles, e bem significativos, são referidos 
em varias paginas deste livro. Outros poderiam ser aqui relem
brados. Quando assumi a presidência, desejei manter contacto 
frequente com as differentes classes sociaes; com este pensamento 
cheguei a offerecer-lhes quatro grandes recepções em. Palacio, 
todas á minha custa exclusiva. Ao envez do que se observava 
em épocas anteriores, o Thesouro em nada contribuiu para estas 
festas. Fui obrigado a suspendel-as, pelas criticas que suscitaram: 
é um doloroso contraste com a miséria do povo, diziam uns; não 
deixa de ser humilhante para a Niaçao, diziam outros, custear o 
Presidente, do seu bolso particular, as recepções do palacio do 
Governo.

Durante os tres annos que estive no Gattete distribui, do 
meu bolso, com a quantia já indicada, em dinheiro e em bens, 
mais de 200 contos para obras de beneficencia: quanto teriam 
dado no mesmo periodo os meus inimigos?!. . .  Os recursos de
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que dispunha estão longe, muito longe do que se apregoa, e fo
ram accumulados, pouco a pouco, em 40 annos de vida regrada 
e modesta, sem ostentação e sem vicios, ao passo que não poucos 
dos que me accusam lograram, á custa de tranquibernias inde
corosas, da diffamação systematica dos homens públicos e de 
ameaças á honra alheia, reunir em pouco tempo riquezas avul- 
adas. Destas riquezas, tão fácil e rapidamente ganhas, quanto 

terão ate hoje distrahido para alliviar a miséria e as dores que 
os cercam?!... Nunca ninguém ouviu fallar nisso...

Tenho tido, sim, muitos momentos de apego ao dinheiro: 
aquelles em que procura extorquir-m’o certa casta de parasitas 
que proliferam sobretudo nos desvãos da imprensa. Entre nós, 
os fallidos de outras profissões ou os que não teem aptidão para 
coisa alguma, os que amam a vida facil e não dispõem de uma 
bagagem muito pesada de escrúpulos, recolhem-se em geral a 
certo genero de jornalismo. Treinam-se ahi na descompostura e 
na diffamação; é só no que procuram aperfeiçoar-se, porque são 
as armas com que a sua sede de gozos póde arrancar mais prom- 
ptamente á covardia humana os recursos que corveja. Não apren
dem mais nada. São incapazes de escrever duas linhas sobre 
qualquer assumpto de interesse social. Em 1923, por occasião 
da aguda crise cambial que se pronunciou repentinamente no 
mez de Agosto, as folhas do genero queixavam-se de não poder 
contribuir para a solução das difficuldades por causa da cen
sura; fosse esta suspensa, dessem-lhes permissão de fallar livre- 
mente, e ellas suggeririam alvitres, e ellas concorreriam para a 
prompta descoberta das medidas salvadoras. Obedecendo ou 
não a este intuito, o Governo suspendeu a censura: quem foi que 
viu algum artigo, um só, em qualquer daquelles jornaes, a res
peito do mal que affligia o paiz? Ninguém. Da suspensão da cen
sura serviram-se soffregamente, sim, mas para descompor o Go
verno. .. passado, que para atacar o presente, munido como fi
cara do estado de sitio, elles, sempre pusillanimes, não se sen
tiam com disposição.

Uma vez investidos na profissão e devidamente exercitados, é 
um gosto ver os taes jornalistas — os homens que eu conheço 
mais desapegados do dinheiro. . .  alheio — no começo mellifluos 
e humildes, logo depois arrogantes e ameaçadores, a exercer, 
junto ás empresas, ás casas fle commercio ou aos simples parti
culares abastados, a sua miserável industria. Ora, eu poucas 
vezes cedi, enleiado, ás suas manhas, e nunca me deixei opprimir
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pelos seus arreganhos, de maneira que é perfeitamente compre
hensive! que não tenha criado entre elles fama de generoso.. . 
ou de parvo.

Como era natural, o meu primeiro acto de governo foi a 
organização do Ministério. Divulgada a resolução em que eu 
estava de nomear civis para as pastas militares, logo a intriga 
começou a imputal-a a prevenções que eu trazia contra as classes 
armadas, e, com grande e para mim dolorosa surpresa, fui in
formado de que no seio destas, principalmente da Marinha, se 
pronunciava forte agitação subversiva contraria áquella escolha.

Era um triste symptoma. Contra o direito que ao Presi
dente assegura a Constituição de escolher com inteira liberdade 
os seus ministros, conspiravam, em conciliábulos de que a policia 
me trazia ao corrente, officiaes esquecidos dos seus deveres de 
obediência, imbuídos do espirito de casta, impellidos por phi- 
lauciosas ambições. Na vespera da minha posse, ás 11 1^2 horas 
da noite, em minha residência, um dos mais prestigiosos ge- 
neraes da Armada me aconselhava a recuar daquelle proposito, 
para não expor o paiz ás vicissitudes de um movimento armado. 
Respondi-lhe, como devia: «Amanhã a imprensa publicará a 
nomeação de um civil para a pasta da Marinha; a Armada, digo 
mal, os indisciplinados da Armada que tomem a responsabilida
de de perturbar a ordem constitucional da Republica pelo facto 
de não querer o Presidente, no uso incontestável de seu incon
testável direito, reconhecer-lhes titulos de propriedade sobre uma 
das pastas do Governo. Resistirei e veremos por quem se pro
nuncia a Nação».

No dia seguinte, com effeito, os jornaes davam a nomeação 
de dois ministros civis para as duas pastas militares.

A noticia da organização do ministério era seguida das de
clarações que eu fizera á imprensa, explicando a escolha de cada 
um dos meus sete auxiliares.

Eis dessas declarações a parte referente aos ministérios da 
Guerra e da Marinha:

«Quanto ás pastas militai es, confirmou S. Ex. as 
noticias hesitantes que vinham correndo a respeito da 
escolha de civis. Disse qiftrer desse modo interessar o 
mais vivamente possivel o elemento civil no estudo e na 
decisão dos assumptos militares. Agora que está in-



stituido o sorteio e toda a mocidade brasileira é cha
mada ao serviço das armas, a classe militar não é uma 
classe a parte, é a nação inteira. Todos podem ser cha- 
f 13. ós_a P^s âr pela fileira, e desse modo, os moços que 

oje são civis, amanhã podem vir a ser militares, e os 
que, sendo hoje soldados, voltarem amanhã a ser civis, 
podem de novo, em caso de guerra, tornar ás armas. 
De sorte que todo o paiz deve cuidar dessas questões 
como de sua propria vida, pois a defesa da sua vida 
depende da organização militar.

Época de tranquillidade e relevo, no passado do 
Brasil, foi o reinado de D. Pedro II. O reinado de seu 
pae e as regencias seguintes foram periodos agitados 
de formação. Pois bem, disse o Presidente, em quasi 
cincoenta annos desse reinado, o elemento civil deu uma 
collaboração muito efficaz á administração militar. A 
pasta da guerra teve quasi tantos ministros civis como 
militares, e e de notar que muitos destes eram homens 
politicos Caxias, Osorio, Sebastião do Rego Barros, 
Jeronymo Coelho, Mlanuel Felizardo e outros. A pasta 
da Marinha nessa época esteve quasi sempre entregue 
a civis, que foram ministros em numero de mais de 
trinta, emquanto os militares não foram mais de cinco. 
O periodo mais tormentoso de então foi o de quatro 
annos e mezes da guerra contra Lopez. Durante todo 
esse tempo, só por pouco mais de cinco mezes a pasta 
da Guerra passou pelas mãos de generaes; a da Marinha 
esteve sempre com os civis.

São raros os ministros que conseguem deixar uma 
lembrança duradoura de sua passagem na adminis
tração. Felizes os que satisfazem aos contemporâneos. 
Entretanto, para só citar dois exemplos, disse S. Ex., 
não sei si ha recordação mais constante na Marinha e 
no Exercito que a das administrações Affonso Celso e 
Junqueira. Nenhum ministro, mais do que elles, foi po
pular entre marinheiros e soldados; donde se conclue 
haver civis capazes de tornarem-se benemeritos das 
classes militares.

O que se dava ^ntre nós antigamente é o que se 
observa ainda hoje nos paizes de melhor organização 
militar em terra e mar, como a França e a Inglaterra.



Com raras excepções, os ministros da Guerra francezes 
e os ministros da Marinha inglezes são civis. Ainda 
agora, no periodo mais agudo da maior guerra de que 
falia a Historia, foi a civis que a França e a Inglaterra, 
ameaçadas na sua propria existência, confiaram a gestão 
das pastas militares. E note-se que foram a Inglaterra 
e a França as nações vencedoras.

O mesmo poderíamos dizer, até certo ponto, da 
Italia e, o que é mais, da propria Allemanha.

Nos Estados Unidos essa pratica é constante, e 
talvez até invariável.

Eu não penso, accrescentou o Presidente, que tenha 
de ser sempre assim. Haverá momento em que as pastas 
militares devam ser entregues a officiaes de aptidão 
administrativa; mas também não ha motivo para delias 
serem afastados systematicamente os civis nas mesmas- 
condições, privando a administração militar de uma 
cooperação que lhe pôde ser proveitosa. Assim como 
alguns militares teem sido ministros de pastas civis e 
exercido outros cargos dessa natureza, com proveito 
para o serviço publico, assim também, com idênticos 
resultados, certos civis podem desempenhar-se bem das 
suas funcções nas pastas militares.

Ao demais, entende o Presidente que, entregue a 
civis a parte administrativa das pastas militares, ha
verá, no Exercito e na Marinha uma continuidade de 
acção, cuja falta todos os officiaes fazem sentir. Os 
estados-maiores e commandos geraes passarão a ter 
importância e autonomia inconfundíveis. O cargo por 
excellencia na administração militar é o de Chefe do 
Estado-Maior, que é responsável pelo preparo technico 
da tropa e por sua utilização immediata. Seria de enor
me vantagem que elle ficasse nas mãos do mesmo ge
neral o maior numero de annos possível, até porque, em 
tempo de guerra, esse general é naturalmente o com- 
mandante indicado das forças; suas funcções devem 
ser alargadas, com diminuição de muitas attribuições 
que hoje cabem aos miníktros, os quaes se acham de
masiadamente expostos a pressões de natureza política, 
prejudiciaes ao serviço militar.



O receio de errar, o desejo de ouvir o conselho de 
todos os competentes, o firme proposito de não fazer in
justiças, vão ser as preoccupações principaes dos mi
nistros civis.»

Assim, os motivos que me levavam a confiar a civis a di- 
recção dos negocios militares, inspiravam-se nos proprios inte
resses das classes armadas, n’uma distribuição mais intelligente 
e mais lógica daquelles negocios e, portanto, no bem do paiz.

Eu podia accrescentar outras razões.
Primeiramente, não havia motivo de ordem alguma, nem 

mesmo technica, que justificasse o privilegio disputado pelos 
militares e que nunca pretenderam os diplomatas quanto á pasta 
do Exterior ou os agricultores quanto á pasta da Agricultura. 
Depois, a verdade é que o militar, educado no regimen da hie- 
rarchia e da disciplina, habituado a commandar e a ser obede
cido, não tem em geral a flexibilidade requerida pelo meneio 
da política ou da administração. Ha excepções, é verdade; muitos 
militares teem-se revelado bons administradores, como muitos 
medicos teem enriquecido a nossa litteratura juridica e outros 
tantos engenheiros triumphado na medicina; mas são excepções 
e nada impede que se lhe aproveite, quando isso oecorra, a es
pecial aptidão. Em terceiro lugar, difficilmente um ministro 
militar deixará ao Chefe do Estado-Maior a sua, inteira 
liberdade de acção: technico como o outro e investido de maior 
autoridade, serão frequentes as suas usurpações. Os nossos ge- 
neraes de terra e mar, que teem passado pelo Estado-Maior, 
sabem que assim é. Finalmente, ha uma razão que prima sobre 
todas: o ministro é um auxiliar da confiança pessoal do Pre
sidente, a quem a Constituição outorga o direito de livre escolha; 
ora, nada se póde conceber de mais pretencioso e impertinente 
do que se arrogarem uns tantos cidadãos o direito de se impor 
a essa confiança e de restringir, em proveito proprio, um pre
ceito soberano da carta constitucional da nação.

Os exemplos, por mim citados, dos paizes onde a organi
zação militar é a mais perfeita e poderosa que se conhece, como 
a Allemanha, a França e a Inglaterra, são de uma eloquência 
dominadora. Alii, a regra é deixar ao elemento civil a adminis
tração dos assumptos mililéires. Nações que teem atraz de si um 
longo passado de lutas internacionaes e glorias militares e onde 
não ha general que não inscreva na sua fe de officio a historia
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de algumas campanhas, só excepcionalmente entregam a mili
tares os ministérios da guerra e da marinha. Na formidável con
vulsão por que passaram, de 1914 a 1918, e na qual defendiam 
a propria integridade e a propria vida, nem mesmo nesse mo
mento de supremas angustias se lembraram de chamar áquelles 
postos os seus generaes: foi a paisanos que confiaram a defesa 
da sua honra militar e da sua independencia politica. E nunca 
se ouviu dizer que áquelles generaes ou os seus subordinados se 
houvessem reunido alguma vez para planejar a deposição do go- 
verno, sob o pretexto de que este usurpava, em favor de civis, 
postos e funcções que de direito lhes tocavam. . .

Entretanto, no Brasil, paiz de indole pacifica, de organização
militar embryonaria, quasi sem tradições guerreiras, onde ha
mais de meio século não se ouve fallar em guerra externa, com
um Exercito e uma Armada reduzidissimos — ha militares que se
aprestam para derrubar o governo constitucional, só porque este
se lembra, no uso de uma faculdade legal e n’uma época de
a soluta paz, de pedir a collaboração de civis, não para a gestão
techmca, mas para a gestão administrativa dos negocios mili
tares !

Felizmente tal concepção não era a da grande maioria das 
forças armadas.

Mau grado todas as razões acima expostas, continuou-se a 
decantar a intriga da minha animosidade contra as classes mi
litares; mas estas, como era de esperar, não tardaram em per
ceber a exploração e logo rodearam os ministros civis de todo 
o acatamento e prestigio.

Ha pouco, no emtanto, o assumpto voltou á baila.
Vejamos de que modo.
Alguns dias após o termino do meu governo, o Tribunal de 

Contas negou registro a alguns contractos do Ministério da Ma- 
nnha. Este facto serviu de pretexto para violentos ataques á
friz™ 81™530/ 3883? 3' DÍZÍa' Se que 08 contractos haviam sido feitos apressadamente, ao apagar das luzes, para attender a in
teresses inconfessáveis, e o Tribunal de Contas os repellira jus
tamente por isto, por constituírem «manifestas negociatas»

°  Sr. Veiga Miranda, em artigo endereçado á imprensa, logo 
xplicou os motivos que haviam retardado a elaboração dos con

tratos bem como a utilidade de catty um delles e, mais tarde 
um volume, fartamente documentado, mostrou á Nação como 

içada e proveitosamente a servira na gestão dos seus ne-



gocios navaes. Foi realmente uma das mais brilhantes adminis
trações que, dada a relatividade do tempo e dos recursos, ti
vemos na Marinha: intelligente e justa, esforçada e digna, sem 
camarilhas e sem intrigas.

Quanto á recusa do registro, explicava o ex-Ministro que 
só a ignorância ou o veso da detracção podia attribuil-a a razões 
de moralidade, visto que taes razões escapam inteiramente á 
apreciação do Tribunal, ao qual, por disposição expressa da sua 
lei organica, incumbe apenas o exame da legalidade dos con
tractos.

As razões do Tribunal, aliás, eram todas de ordem secun
daria e fácil correcção: não fôra citada a lei de autorização, 
ou a verba da despesa, ou não se fizera o empenho desta, etc. 
Em alguns dos contractos o governo actual suppriu a omissão e 
obteve a reconsideração do Tribunal.

No seu livro, o Sr. Veiga Miranda, revidando ás aggressões 
de que fôra alvo e que elle sabia bem de onde partiam, alludiu 
a umas tantas irregularidades das administrações anteriores do 
actual Ministro da Marinha. Appareceu então, como resposta ao 
meu digno ex-auxiliar, um folheto anonymo, que não traz si- 
quer a indicação da typographia em que foi impresso, e por isto 
não sei si o foi na Imprensa Naval, mas cuja origem se trahe nos 
documentos officiaes de caracter reservado, que encerra e só po
diam sahir do archivo por ordem superior.

O opusculo intitulou-se Defendendo a Marinha, mas houve 
sem duvida erro de composição; o que estava no original, com 
certeza, era Diffamando a Marinha, pois, além de numerosos 
factos deturpados em detrimento desta, o folheto contém um ca
pitulo — A cornucopia das graças — que vale por um pungente 
labéo atirado ao nome e ás tradições da nobre corporação.

Ahi accusa-se o ex-Ministro de haver retirado «dos cofres 
da Marinha mil e tantos contos para distribuil-os, em memoranda 
camararios, a quem mais soube pedir». Officiaes dos mais dignos 
da nossa Armada são assim, ás dezenas, figurados como pobres 
diabos famintos, agrupados, de uniforme, em torno do Thesouro, 
mãos estendidas, humildes e sem vergonha, a pedir remunera
ções e gorgetas!

Tratava-se, entretanto, de pagamentos, não inspirados em 
simples razões de ordem particular, mas ditados sempre por um 
motivo de interesse publico, e dos quaes os mais avultados fo
ram os de 440 contos ao Club Naval (que o autor do livro, por
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perfídia ou por fraqueza, designa anonymamente «um impor
tante Club desta Capital») para ampliar os seus salões, renovar 
as decorações interna e externa, os tapetes, as pinturas, o mobi
liário, etc., etc., afim de celebrarem-se em sua séde as festas e 
recepções com que devíamos obsequiar os representantes das es
quadras estrangeiras, que nos viessem saudar por occasião do 
Centenário, visto que o Ministério da Marinha, installado em pés
simo edifício e péssimo local, não se prestava a esse mistér* 318 
contos ao commandante do Minas Geraes, que nos foi representar 
na posse do Presidente Alvear, para as despesas de viagem __vi
veres, carvao, oleo, etc. — e de retribuição das finezas que re
cebesse em Buenos Aires; 131 contos ao commandante do Bar
roso e 60 contos ao do Floriano, também em viagem ao estran
geiro, e 82 contos a um contra-almirante engenheiro naval, en
carregado das obras do Arsenal de Marinha da Bahia, para pa
gamentos atrazados de empreiteiros e operários. Só ahi estão 
mais de mil contos dos «mil e tantos» de que falia o livrete. De 
todos estes adiantamentos prestaram contas os referidos officiaes.

Mas não vale a pena determo-nos neste mexerico. Voltemos 
a accusaçao de que me defendo.

No folheio referido encontro a confirmação da trama urdida
Z T Z n ,  T mer Çi'°  nlinis,ros ™ .  Com uma semceremonia 
X m b , denota. como em scu espirito já se apagaram as mais
e l Z T , T Z ' r S l  dÍSCÍplÍna' ° aU‘°r assim “  expressa a respeito do facto: «Ao seu patriotismo e á sua abnegação (refe-
e-se ao Almirante Gomes Pereira), postos então em evidencia

de maneira inequívoca, deve-se sem duvida a exequib ilidadeT
queila tentativa (a nomeaçao dos ministros civis) porque, ou

tra forma, term explodido a reacção, latente no seio das classes
armadas, contrary ao adoento dos ministros civis nas

Folgo em reconhecer e consignar aqui que, effectivamente

ncia' contei com •■*<*> d° A ~ , e  uomes Pereira, ao qual nao creio que se deva «a exequibilidade
da tentativa», isto é, a possibilidade da nomeação dos ministros
civis, mas que sem duvida muito contribuiu para poupar nos a
vergonha de uma sedição filiada a moveis tão mesquinhos.

Proseguindo em suas apreciações sobre a escolha dos nai 
eanos escolha que elle chama com nraita graça «um pouco £ so  
aos interesses e prerogativas dos militares» attrihni „ f
o acto do Presidente á minha «mal d i s f a r ç a d a ^  p e Z

** 4-
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denaz opposição aoses militares», manifestada desde a minha 
immortal Floriano Peixoto».

Ora, eu nunca senti antipathia pelas classes armadas. Ao 
contrario, desde a minha infancia tive sempre por ellas mar
cada predilecção. Para ellas encaminhei vários membros da 
minha familia. Nellas tenho um irmão e amigos muito caros. 
Já declarei mais de uma vez que a minha propria vocação fôra 
seguir a carreira das armas. Não a abracei, devido ao meu tutor. 
Fiz opposição ao Marechal Floriano, com quem tinha relações 
pessoaes, por questões de principios; porquanto, tendo elle vindo 
ao poder por força da reaeção promovida contra a dissolução do 
Congresso, autorizou ou ordenou a dissolução de todos os Con
gressos estaduaes, tão constitucionalmente indissolúveis como o 
da União. Mais do que isto, depoz todos os governadores e des
fez todas as organizações judiciarias, violando assim sessenta 
vezes o principio em virtude do qual ascendera ao governo da 
Republica. Nunca o ataquei como militar. A elle devo eu, adver
sário intransigente, que jámais cedi ás suas seducções nem ás 
ameaças dos seus amigos, attenções e delicadezas que, em sua 
honra, ainda hei de divulgar.

E como explicam os censores o meu apoio esforçado e vi
gilante ao Marechal Deodoro, militar também, a favor de cuja 
eleição fui eu talvez o primeiro membro da Constituinte que se 
manifestou da tribuna, protestando contra a idéa, que já então 
se esboçava e me parecia uma ingratidão, de recusar-lhe o Con
gresso a presidência da Republica?!

Muito antes de vir para o governo, quando jámais pen
sara na possibilidade desse facto, tive ensejo, em solemne occa- 
sião, de externar os meus sentimentos em relação ás classes ar
madas. Foi no banquete offerecido em 1917 ao Sr. Rodrigues 
Alves, então escolhido candidato pela segunda vez á presidência 
da Republica. São do discurso que então proferi estas palavras:

«. . .  A mais elementar prudência nos aconselha a 
prover o Brasil dos elementos de força necessários á 
defesa de sua soberania, de sua dignidade e de seus in
teresses, a apparelhar as classes armadas com todos os 
recursos indispensáveis para o desempenho cabal de sua 
nobre missão. Deixar o paiz desapercebido para as 
emergencias que possam surgir do sombrio ambiente 
que nos envolve, seria acto de criminosa imprevidência.

<v ,



A nação mesma já o comprehendeu nesse frémito pa
triótico que a agita, nesse movimento transbordante de 
enthusiasmo que a empolga, que de norte a sul a iden
tifica e confunde com o seu proprio exercito, e a sus
tenta e a encoraja, impavida e vibrante, para a defesa, 
si necessária, da sua integridade e dos seus brios.

Nem se invoquem como obstáculo a esta política os 
encargos pesadíssimos que ella reclama. . .

Não ha sacrifícios incomportáveis para uma nação, 
quando possam estar em jogo a sua segurança e a sua 
honra.»

De passagem por New York, ao voltar ao Brasil para tomar
posse da presidência, n uma allocução que dirigi á guarnição do
nosso couraçado S. Paulo, alli em reparações, depois de alludir
á collaboração, com que contava, das classes armadas, «não a
collaboração directa, a intervenção nos negocios da política e da
administração, que não é esse o seu papel, mas a collaboração
que se traduz na garantia das instituições, que ellas ajudaram a
fundar, e da acção do governo, que personifica essas institui
ções», assegurava eu:

«As classes armadas podem contar com a minha 
sympathia, com o meu apoio e sobretudo com a minha 
justiça.»

Assumindo o governo, logo na primeira mensagem que en
viei ao Congresso Nacional, encareci «o apparelhamento da nossa 
defesa militar», a cujas despesas, accrescentava, «devemos acudir 
ainda com sacrifício».

Durante todo o governo, foi sempre a minha linguagem.
Um mez depois de empossado, dizia aos alumnos da Escola Militar:

«O Exercito precisa ser um modelo de dignidade 
nacional, por isto mesmo que é a mais bella e caracte- 
ristica representação dos brios e da honra da Nação.»

Mais tarde, em Novembro de 191», respondendo á saudação
r w  * 7  ~C<?T °»  mmha Visita á Villa Militar, me dirigiu o 
Chefe do Estado-Maior do Exercito, exprimia-me assim:



«E* sempre para mim um momento de enthusiasmo 
e de fé aquelle em que me ponho em contacto com as 
forças armadas. Lamento que as múltiplas obrigações 
do meu cargo não me permittam renovar com frequên
cia esse contacto, mas póde o Exercito estar seguro de 
que raro é o dia em que lhe não consagro alguns mo
mentos de preoccupações e de estudo.. .»

E mais adiante:

«Comecei dizendo que é sempre de jubilo e confi
ança o momento em que me aproximo das forças ar
madas da Nação. Repito-o com sinceridade. Ao aproxi
mar-me delias, sinto mais viva e palpitante a vibração 
do meu patriotismo, o alvoroço dos meus cuidados, do 
meu amor e do meu carinho pelo nossoí Brasil exr 
tremecido. . .»

Em Julho de 1921 fui assistir na Escola Militar ao jura
mento da bandeira. Alli, no almoço que se seguiu á ceremonia, 
dizia eu:

«Assistimos ainda ha pouco a uma scena emocio
nante. Moços de todos os Estados da Republica, almas 
em flor, povoadas de sonhos e ideaes, almas, em que 
a tristeza dos desenganos ainda não turvou a fulgu
ração radiosa das illusões, e o amor da Patria bor
bulha em estos capazes de todos os devotamentos e 
sacrificios, moços de todas as classes e procedências ju 
raram á bandeira, hypothecaram a sua dedicação, o 
seu amor, o seu sangue, a sua vida ás instituições e á 
Patria. Confesso que senti um arrepio ao ver perpassar 
a bandeira por sobre as mãos e as armas desses jovens: 
pareceu-me ver a alma mesma da Patria, tremula, ca
rinhosa, palpitante, a afagar confiante os braços fortes 
dos seus filhos, braços em que repousam a sua segu
rança, a sua integridade e a sua honra.»

Muitas outras expansões da mesma natureza poderia eu 
lembrar aqui. Seria, porém, tornar-me por demais fastidioso. 
Farei, todavia, mais uma transcripção.



112

Em Fevereiro de 1922, após os exercidos de tiro da esqua
dra, assim fallava eu n’um brinde dirigido á Armada Nacional:

«Quando fui eleito Presidente da Republica, o pro- 
gramma de administração que logo se desenhou no meu 
espirito póde resumir-se nestes dois pontos: l.°, des
envolver a capacidade economica da Nação; 2.°, pre
parar-lhe a defesa, isto é, de um lado estimular as 
forças criadoras do paiz, explorar-lhe as riquezas na- 
turaes, fazel-o prospero e opulento; de outro lado, or
ganizar os elementos de protecção desses thesouros, ele
mentos capazes de defendel-os contra as velleidades da 
cubiça estrangeira e, ao mesmo tempo, de repellir e cas
tigar qualquer tentativa contra a nossa integridade e 
o nosso pundonor de nação soberana e livre.

Quando, logo após a minha ascenção ao Governo, 
expuz ao Congressó Nacional a situação em que encon
trei o paiz e fiz sentir a necessidade imprescindível de 
reduzir as despesas publicas, duas restricções, entre
tanto, puz desde logo a esse proposito: era preciso au- 
gmentar a riqueza nacional, com a expansão das nossas 
culturas, com a conquista de terrenos até agora este
rilizados pelas seccas e com a restituição da saude e 
da energia productorai ás populações enfraquecidas 
pelas endemias; era mistér, de outra parte, apparelhar 
a defesa militar do Brasil.

Eu voltava de uma Conferencia de paz, mas fôra 
justamente no seio dessa Conferencia de Paz que ve- 
ri içara quao pouco valem as nações que não teem de- 
vidamente organizada a sua defesa militar.

Constituído o Governo, puz mãos a obra. Os orca- 
mentos militares passaram a ter recursos abundantes 
para a reorgamzaçao do Exercito e da Marinha. Em tres 
exercícios successes esperava que essas parcellas ac- 
cumu adas, si nao dessem ás forças armadas tudo de
do Ta T*™ ’ fossem ao menos o inicio promissorde um verdadeiro renascimento.
t r r °  E,[ercito’ Póde dizer-se, assim vae acontecendo 
" f t r t  na f r: nha' re“ " he' 0' «■» o mai, “

e iró u m lS ri» ! braS,leiro’ ^ « « " e n t e  na Marinha 
circumstancias varias, inesperadas e independentes de
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minha vontade, não permittiram que se colhessem até 
agora os mesmos resultados.

O que se tem feito é pouco: a reforma do ensino 
naval, a ampliação dos quadros, os concertos dos dread
noughts e outras pequenas coisas — nada significam 
diante do muito que ha a fazer.

Mas a Marinha tem hoje á sua frente um ministro 
moço, vigoroso, cheio de talento e de nobres aspirações, 
e, ao lado delle, um Presidente que deseja vêr a Armada 
de sua Patria reconquistar neste continente a primazia 
que de direito lhe compete.

Faltam-nos apenas nove mezes de governo; mas 
o tempo dilata-se, amplia-se, multiplica-se, quando 
quem vae empregal-o tem o desejo sincero, ardente e 
resoluto de bem servir á Nação.»

■' A

m

A Marinha não esqueceu de certo tudo quanto fiz nesses 
nove mezes e tudo quanto deixei contractado, apparelhado ou 
decretado e não se levou a termo por culpa que não cabe á ad
ministração passada.

A linguagem, as idéas, os sentimentos, que acabo de repro
duzir, não são evidentemente os sentimentos, as idéas e a lin
guagem de um inimigo dos militares.

Mas, que vantagem ha em recordar palavras, si, para des
mascarar a intriga, posso invocar uma serie interminável de 
factos positivos, que attestam o meu zelo constante e ininter
rupto, durante todo o governo, em prol das classes armadas? Em 
capitulo posterior se encontrará uma synthese de quanto por 
ellas realizou a minha administração. Em trinta annos de Re
publica (ouvi dizer a mais de um militar) não se fez pela in- 
strucção, pelo apparelhamento e pelo conforto do Exercito, o 
que se levou a cabo no curto periodo de 1919 a 1922.

Foi justamente o periodo do ministro civil.
Não passa, pois, de uma intriga mal alinhavada essa da 

minha «ogerisa» ás classes armadas.
«Ogerisa» tenho, sim, aos officiaes que, roidos de ambição 

ou de inveja, descuram os deveres de sua nobilissima profissão 
para se envolverem em tricas de politicagem; aos que, trahindo 
a missão que lhes cabe nas ftciedades organizadas, volvem contra 
a ordem constitucional as armas que da nossa confiança rece
beram para guardal-a; aos que teem a estulta pretenção de se

Pela Verdade ®

; y-zmu
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arvorar em patrões da Republica, porque ha 36 annos, quando 
ainda não tinham siquer vindo ao mundo, outros officiaes, quasi 
todos já fallecidos, concorreram para a mudança das institui
ções... A estes, sim, tenho «ogerisa». Mas os que sabem trazer 
bem alto a dignidade do uniforme, os que se honram de não 
mentir á fé jurada e se orgulham da excelsa funcção de manter, 
no interior, a ordem indispensável a todas as conquistas da ci
vilização, e, no exterior, a integridade e a soberania da P atria .. . 
ah! estes não, estes contaram sempre com a minha sympathia, a 
minha estima e o meu respeito. Foi com elles que, em 1922, con
tra os inimigos ostensivos ou encapotados do actual Presidente, 
eu pude salvar a honra das classes militares e a dignidade da 
Republica.



Intervenção na Bahia — Tentativa de accordo 
na política do Estado.

Um dos actos mais graves do meu governo foi a intervenção 
no Estado da Bahia, em Fevereiro de 1920. Elle deu lugar aos 
mais vivos debates e suscitou da parte do saudoso senador Ruy 
Barbosa a mais acerba critica.

Desde muito tempo, as lutas politicas no Estado da Bahia 
se salientavam por extrema exaltação. Entre as accusações ar
ticuladas contra a situação alli dominante figurava, quando as
sumi o governo, em primeiro plano, a de exercer toda sorte de 
compressão contra os direitos dos adversários por meio dos 
chefes dos serviços federaes. Cioso da neutralidade da União 

,nas questões partidarias, e visto que poucos mezes depois se 
teria de realizar a eleição de governador do Estado, tratei de 
retirar da Bahia os funccionarios accusados, como fizera em 
outros Estados, de onde me vinham queixas idênticas, e para lá 
designei pessoas inteiramente estranhas á política local. A ul
tima substituição que fiz foi a do commando da Região Militar, 
que confiei ao general Cardoso de Aguiar, o qual, pelo elevado 
e merecido conceito em que era tido no paiz, offerecia a ambos 
os partidos todas as garantias de isenção e imparcialidade (*).

(!) Não é exacto que eu tenha exonerado o commandante da Re
gião “só para satisfazer a um capricho dos adversários da situação”, nem 
que o administrador dos Correios e todos os altos funccionarios federaes 
tenham sido dispensados por “suspeitos de inclinados á candidatura Sea- 
bra”, como diz o Sr. senador Antonio Moniz no seu livro A Bahia e os 
seus governadores na Republica, pag. 668. A razão dessas substituições 
foi a que ficou acima exposta. Em todo o meu governo; tive sempre a 
preoccupação de presidir ás eteições como um verdadeiro magistrado. 
Nunca me envolvi nos pleitos eleitoraes, nunca patrocinei candidate, 
nunca expedi qualquer acto de governo para favorecer este ou aquelle 
politico. A providencia que tomei ha Bahia, repeti-a em todos os Estados



A 29 de Dezembro de 1919 verificou-se a eleição de gover
nador, apaixonadamente disputada pelas duas facções. Uma e 
outra, como acontece quasi sempre, attribuiram-se a victoria. 
Logo em seguida divulgava-se nesta Capital a noticia de que 
bandos armados, dirigidos por chefes locaes, se haviam levan
tado nos municipios do sertão do Estado contra as autoridades 
constituídas. O objectivo destes chefes, conforme annunciavam 
os seus mentores politicos, era marchar sobre a capital, impedir 
o reconhecimento do candidato governista, Dr. José Joaquim 
Seabra, e empossar no governo o candidato da opposição, Dou
tor Paulo Martins Fontes.

A principio o movimento não teve grande importância; 
pouco a pouco, porém, foi se avolumando, e a 17 de Fevereiro 
de 1920, o governador do Estado, Dr. Antonio Moniz, sentindo-se 
impotente para dominal-o, dirigiu-me o seguinte telegramma:

«Levo ao conhecimento de V. Ex. que a capital 
continua em absoluta calma, sem a menor perturbação 
em sua vida normal, reinando paz em quasi todo o in
terior do Estado. Entretanto, apesar das noticias de 
normalização em Lençóes e Remanso, estou informado 
que jagunços armados marcham sobre Joazeiro e Villa 
Nova com o fim de assaltarem estas cidades, cujas po
pulações estão alarmadas. Campestre ainda sitiada, ten
do o contingente policial de 100 praças, que enviei ao 
local, acampado em Andarahy, não conseguindo, em 
virtude de ser insufficiente, bater os bandidos. Em Joa
zeiro continúa a força policial de 150 praças a defender 
a cidade. Enviei 100 praças para defender a estrada

onde houve motivos para que os chefes dos serviços federaes não inspi
rassem confiança a ambos os partidos. P

Também não é verdade que “o convite a Ruy Barbosa para nosso 

Estado” tenha obííe T  h° momento mais acceso da luta no
fo m o g„ v e „ :  2 K S °  a0 de ° «  yallmmt“

Para essas trkas; BV“ B" p°r lndole á pollticagem,.
S ? V ,  1 7T  T ?  ae <rente' com a maal">a franqueza. O
!  ' ? 101 con>ld!“k’ I>aríl » Sociedade dae Naçdes logo depois

“Z Z  J S 1 1 T  ^ POrtanto- m u ita  antes da eleição da Bahia, por-
sârlo u L S n ê Z  ° u R r ? e°' 8 ,o1 convfdado apezar de meu adrer-
te T Z  uacmuaí e "* e ” c a r a r  ossas col8as pel» Priema do in-teresse nacional e nao com ò olhar zanaga da paixão partidaria
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de Nazareth, visto correrem boatos de que seria ata
cada pelos clavinoteiros chefiados por Horacio Mattos. 
Gomo sabe V. Ex., esses bandoleiros, que sempre exis
tiram em certa zona do sertão bahiano, fazendo de vez 
em quando incursões nas localidades onde possam sa
tisfazer seus instinctos de pilhagem, estão sendo agora 
insufílados e aproveitados pelas facções opposicionistas, 
que lhes fornecem armas, munições e dinheiro, impel- 
lindo-os ao saque pelo ataque a cidades abertas e arre
gimentando-os para a luta armada contra as autori
dades constituídas nos municípios, com manifesta per
turbação da ordem e tranquillidade publicas. Nestas con
dições, confiado no comprovado patriotismo de V. Ex. 
e baseado no art. 6.n, n. 3, da Constituição da Repu
blica, venho solicitar de V. Ex. o auxilio federal para 
o fim de restabelecer a ordem e tranquillidade nos 
pontos acima referidos. Esta medida será da maior effi- 
ciencia, pois creio que a certeza de que a força federal 
vae auxiliar o governo estadual na manutenção da or
dem publica, na defesa da vida, liberdade e propriedade 
das populações brasileiras ameaçadas de assalto violento 

' de clavinoteiros, explorados pelas paixões sediciosas» 
logo bastará para restabelecer plenamente a tranquilli
dade em todo o Estado. Estou certo que V. Ex. atten- 
derá a este justo pedido, que encerra providencia con
stitucional, prestando desta fôrma um relevante ser
viço ás nossas instituições republicanas.»

No dia immediato recebia eu do Dr. Braulio Xavier, presi
dente do Superior Tribunal de Justiça do Estado, este despacho:

“Aggravando-se a situação do Estado, devido ao mo
vimento estender-se, varias comarcas e termos do in
terior estão abandonados das autoridades judiciarias, de
terminando completa acephalia da justiça. Em razão de 
taes acontecimentos, está o poder judiciário suspensa 
em grande parte do território bahiano. O governo, cau
sador desta situação anómala, e impotente para re
primir tão sério ^extenso movimento. Dada a pertur
bação da ordem constitucional e a impossibilidade do 
exercício do poder judiciário, cumpro o dever de com-



municar a Vossencia estas occurrencias, solicitando 
providencias e intervenção, afim de dominar esta crise 
que compromette o regimen.»

Não me parecendo que os factos tivessem ainda gravidade 
excepcional, e julgando conveniente tentar um accôrdo entre as 
duas partes contendoras, deixei de responder logo a essas re
quisições, e, em telegramma de 19, me dirigi nos seguintes 
termos ao Dr. Seabra:

«Pelos telegrammas recebidos ultimamente desse 
Estado, vejo que os acontecimentos do sertão teem to
mado um aspe.cto de summa gravidade. O Governador, 
firmado no art. 6." n. 3 da Constituição, acaba de re
quisitar o auxilio federal para suffocar o movimento. 
Antes de resolver sobre este pedido, cuja gravidade 
não é preciso encarecer, venho dirigir-lhe um ap- 
pello, ao amigo, ao bahiano e ao. patriota. Lembre- 
se que, antes de resolvida a sua candidatura ao cargo 
de governador, solicitado pelas disposições concilia
tórias dos seus adversários, por duas vezes lhe alvitrei 
como solução a escolha de um nome menos envolvido na 
politica do Estado, contra quem a opposição não pu
desse articular queixas. Não foi possivel a acceitação 
desse alvitre porque, segundo me disse, no momento, 
só a apresentação do seu nome podia assegurar a co- 
hesão do seu partido. Agora, porém, sob a premencia 
dos graves factos que se estão desenrolando no seu Es
tado e na imminencia de choques lamentáveis onde 
muitas vidas podem ser sacrificadas, estou certo que 
nenhum dos seus correligionários duvidará apoiar uma 
solução que consulta os interesses vitaes da Bahia. 
Essa solução seria fazer agora o que suggeri naquella 
época. Ainda é tempo. Far-se-ia o seu reconhecimento 
e em seguida dar-se-ia a sua renuncia e a sua volta ao 
Senado, procedendo-se então á eleição de um candidato 
a governador nas condições acima indicadas. Creio que 
o nome que lhe apontei naquella occasião está nestas 
condições í1). Politico prestigioso, espirito conciliador,

0) O do Dr. Torquato Moreirjf.
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relacionado com os adversários, ausente ha muitos 
annos do Estado, a cujas ultimas lutas se conservou 
alheio, sendo ao mesmo tempo seu correligionário, elle 
reúne, parece-me, todos os requisitos. Mas não sendo 
elle, poderia ser outro qualquer com iguaes ou me- 
lhores titulos. Desejo conhecer com urgência a sua 
opinião. Si attender ao meu appello, como espero do 
seu amor á Bahia, dirigir-me-ei então aos seus adver
sários. Fico esperando a sua resposta.»

O Sr. Seabra respondeu-me a 20:

«. . .  Seria muito longo recordar os antecedentes 
que determinaram o sacrificio que fiz acceitando a apre
sentação de meu nome como candidato á successão go
vernamental deste Estado, acceitação imposta pela una
nimidade do grande partido que represento e de muitos 
outros elementos extranhos á politica. Basta que sa
liente que a campanha levantada contra o meu nome 
resultou da campanha em que me empenhei com todas 
as energias, e para servir aos altos interesses da Re
publica, por occasião da successão presidencial, o que 
salientei da tribuna do Senado, quando o candidata 
derrotado emprehendeu, com surpresa do paiz, a via
gem a este Estado, com o fim declarado de prégar 
abertamente a revolta. . .  Lembre-se o eminente amigo 
de uma carta que recebi e que lhe mostrei de. . . ,  meu 
inimigo ha muitos annos e que, apezar da campanha 
de diffamações e das injurias irrogadas contra mim 
diariamente no seu jornal, não a publiquei desmasca
rando-o por não querer que sobre ella tecessem explo
rações injustas sobre a attitude do meu eminente amigo 
na successão bahiana. Lembre-se ainda quanto se es
peculou e ainda se especula com a frieza de nossas 
relações, para se fazer crer que o illustre amigo pres
tigiará a opposição contra mim. A exploração nesse 
sentido foi grande e continúa no mesmo diapasão, e 
a prova tem o eminente amigo no telegramma que re
cebeu do virtuoso* Conego Bastos, de Caeté, neste Es
tado. Agora mesmo os jornaes da opposição continuam 
a explorar essa pretendida parcialidade, de modo a di-
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zer um dos seus orgãos autorizados nesta Capital, e ha 
poucos dias, que o governo federal é tão sympathico á 
nossa causa que basta denunciarmos um funccionario 
como partidário do Sr. Seabra, para ser elle demittido; 
assim foram demittidos os principaes chefes das repar
tições federaes no Estado, Inspector da Alfandega, De
legado Fiscal, Administrador dos Correios e Inspector 
Militar, que ainda depois de morto se lhe irrogam in
jurias em um dos diversos manifestos á Nação. Já- 
mais, fique certo meu illustrado amigo, os opposicio- 
nistas tiveram intuitos conciliatórios, bastando que 
se attenda que, ao passo que fallavam em particular 
desses intuitos na imprensa, para o publico desafiavam 
a que eu fosse candidato, porque seria derrotado. O que 
emprehendeu... o candidato derrotado na successão pre
sidencial e por causa mesmo da derrota, foi a minha 
humilhação e o extermínio do meu prestigio politico, que 
aliás é nenhum. Para que recordar o que todo o paiz 
sabe dessa campanha de mentiras, diffamações e ca- 
lumnias, sustentada contra a situação deste Estado? 
Deixei que corresse o pleito sem pedir um voto e con
servando-me calado ahi na Capital, sendo victorioso 
por uma maioria de 50.000 votos contra 10.000, em 
uma eleição libérrima e quasi toda fiscalizada. Agora 
mesmo, do Congresso do Estado que hoje abre suas 
sessões, só discrepa um de seus membros por ser filho 
do candidato adverso... Os movimentos a que allude 
o eminente amigo teeni gravidade nos telegrammas que 
daqui passam para ahi e dahi para aqui, todos dando 
noticias, falsas umas, outras exageradas, e com o in
tuito de impressionar os que aqui não testemunham os 
factos. E tanto alcançam o seu objectivo, que o emi
nente amigo se mostra apprehensivo. Dos 135 muni- 
cipios do Estado, dois ou tres foram atacados por esses 
aventureiros, capitaneados por um homem. . .  a quem 
se aconselha o ataque até ás propriedades particulares 
dos adversários, como o illustre amigo verificará de 
documentos que receberá do Sr. Governador do Estado, 
e com a affirmativa sempreMe que contam com o apoio 
do Governo Federal. As poucas villas e cidades em que 
entraram lançando o pânico nas famílias e tudo de-



predando, estavam sem meios de resistência. O governo 
do Estado pediu a intervenção do n. 3 do art. 6." da 
Constituição, certo como está, e está toda a gente, que 
bastará a certeza de que a força federal foi incumbida 
de restabelecer a ordem nesses municípios, para que 
esses bandos se debandem e deponham as armas que 
lhes foram fornecidas com munições pelos que aberta
mente prégam a revolta, com grande escandalo da Na
ção inteira e infracção das leis da Reipublica. Esses e 
muitos outros são os factos que não podem ser postos 
em duvida, alguns dos quaes tomo a liberdade de re
cordar ao meu eminente e prezado amigo, cuja altivez e 
dignidade de attitudes francas e decisivas são sempre 
muito apreciadas e applaudidas por toda a Nação. Si o 
prezado amigo entender que devo, a despeito de tudo, 
attender ao appello que me faz, rogo a fineza de dizer- 
me, porque, para servil-o e sem o menor constrangi
mento, direi simplesmente ao publico ou á Nação a 
quem devo satisfação: «Renuncio ao direito á succes- 
são governamental do meu Estado e retiro-me do sce
nario politico da Republica». A 7 do mez proximo par
tirei para ahi, de onde não regressarei, ou só regressa
rei para tomar posse, depois de ter em todo caso a 
honra de conversar com o eminente amigo e receber 
suas ordens.»

A 21 repliquei ao Dr. Seabra:

«Dados os termos do seu telegramma, não tenho o 
direito de insistir. Meu intuito era restabelecer a har
monia entre os filhos da Bahia, preparando um terreno 
mais propicio ao progresso e felicidade do Estado. Era 
ao mesmo tempo poupar ao Governo da União as graves 
responsabilidades e queixas dolorosas que sempre pro
voca uma intervenção armada. Lamento sinceramente 
que este novo esforço não tenha surtido o effeito que 
eu desejava.»

No dia 22 recebi este outro telegramma do Dr. Seabra:

«Na resposta que tomei a liberdade de dar ao te
legramma do eminente amigo, procurei conciliar o meu
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modo de pensar e sentir intimo e sincero com a obe
diência que devo ás determinações do prezado amigo. 
Si julgasse de bom aviso insistir, eu sem o menor cons
trangimento procederia de accôrdo com o final da 
minha resposta, porque me creia seu devotado e desin
teressado amigo. Em Março proximo, quando1 ahi 
chegar, espero merecer a honra de uma audiência, e 
então largamente conversaremos sobre o assumpto.»

No mesmo dia telegraphei ainda ao Governador eleito da 
Bahia:

«Sinto-me no dever de responder ao seu ultimo te- 
legrartima. Sua insistência em só acceitar a minha sug- 
gestão, renunciando a carreira politica, revela de sua 
parte o receio de ficar ferido o seu melindre, si assim 
não proceder. Não me parece, entretanto, como não 
parece a outros amigos daqui, fundado esse receio. A 
homologação da sua eleição pelo Congresso do Estado 
poria a salvo inteiramente o seu amor proprio; sua 
abnegada iniciativa, renunciando o cargo, apezar de 
reconhecido, seria recebida com sympathias pelo paiz; 
a eleição de um correligionário deixal-o-ia bem perante 
o seu partido; a sua volta ao Senado emfim manteria 
a preeminencia de sua posição politica. Devo dizer-lhe 
que não sei si os adversários acceitariam esta combi
nação, pois fazem questão do seu não reconhecimento; 
mas si não acceitassem, a posição menos sympathica fi
caria do lado delles. A intervenção cavaria ainda mais 
fundo os odios entre os dois grupos. Mais ainda sof- 
treria a sua Bahia, com repercussão em todo o paiz 
Junte a isto os inconvenientes de toda ordem que advi
riam ao meu governo, sobretudo havendo choque entre 
exercito e rebeldes, como fazem presumir informações 
insuspeitas que dahi estou recebendo e a attitude dos 
seus adversários, que não querem aconselhar o desar-
“ “  tDf ramament°  de sanSue» resentimentos, 
prejuízos, todos os males emfim decorrentes da inter
venção armada acompanhariâm o resto do meu pe
ríodo de governo, attrahindo contra este queixas e 
odios, exaltando os ânimos, exacerbando as paixões.



avolumando a opposição, embaraçando a minha activi- 
dade, que eu tanto desejava empregar em coisas mais 
uteis ao paiz. Entretanto, o accôrdo, sem prejudicar a 
sua posição politica, abriria á Bahia uma época de tran- 
quillidade, tão necessária ao seu progresso, e ao mesmo 
tempo pouparia o Governo Federal aos males acima 
apontados. Eis ahi explicado o meu modo de sentir e 
a razão de ser do meu primeiro telegramma.»

A este despacho respondeu o Dr. Seabra:

«Só hontem á noite e já tarde recebi o despacho 
do eminente amigo. Pelo que se póde deduzir dos tele- 
grammas com que me tem distinguido, toda a questão 
gira em torno da minha humilde pessoa, sobre quem se 
concentram as iras e caprichos do candidato derrotado 
na ultima eleição presidencial. Livre-me Deus seja eu a 
causa do derramamento do generoso sangue dos meus 
patrícios. Accresce que devo e muito desejo satisfazer 
ao eminente amigo, maximé quando faz depender em 
parte da remoção desse obstáculo o brilho e exito de 
sua patriótica administração. E vejo que a questão é 
unicamente de minha pessoa no governo do Estado, 
desde que o eminente amigo está perfeitamente de ac
côrdo em que seja eleito um correligionário meu, vol
tando eu para a cadeira do Senado. Assim, portanto, 
accedo aos desejos do eminente amigo. Reconhecido e 
proclamado, immediatamente renunciarei perante a 
mesma Assembléa, que, nos termos da Constituição es
tadual, marcará o pleito para quarenta dias depois. 
Convocarei immediatamente a Convenção do partido e 
nella apresentarei o nome do Presidente do Senado, Se
nador Frederico Costa, velho respeitável, prudente, sem 
paixões, independente pelos seus bens de fortuna, co
nhecedor das necessidades do Estado e sobre o qual 
não póde recahir a menor suspeita de exaltação parti- 
daria, tão louvado tem sido muitas vezes pela oppo
sição. E como esse nome é o que dividirá menos o meu 
partido e o de qualquer outro produzirá grande scisão, 
a opposição não apresentará candidato algum quer 
para o cargo de governador, quer para o de senador,
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si o intuito é evitar lutas com o afastamento da minha 
pessoa. Permitta como informação que diga ao emi
nente amigo que agora mesmo a exploração com o seu 
nome é extraordinária, já passando tal exploração para 
os jornaes da opposição e telegrammas por todo o 
sertão com o fim de animar o banditismo. Em Camisão, 
onde pietendeu entrar um troço de jagunços, houve re
pulsa e morreram dois ou tres indivíduos, havendo ou
tros feridos. Afigura-se-me que o fim da opposição é 
ganhar tempo, animando sempre a jagunçada, maximé 
com a exploração a que já alludi, de modo que a de
mora na solução da medida constitucional pedida pelo 
Governador do Estado é que tem avolumado o movi
mento do interior, trazendo maiores difficuldades em vez 
de exercer a acção preventiva esperada. Permitta que 
amda lhe pondere que é minha convicção que, mesmo 
acceito o alvitre do eminente amigo, o movimento do 
banditismo continuará no interior, por não mais obe
decer exclusivamente ás ordens dos adversários e sim 
se aproveitar das armas, munições e dinheiro que lhe 
oram^dados, dos quaes continuará a servir-se para de

vastações, tropelias e pilhagens.»

De posse deste telegramma, recebido no dia 23, convidei a 
vir immediatamente ao Palacio Rio Negro, onde me achava, o 
deputado Pedro Lago e lhe pedi soubesse do Senador Ruv Bar
bosa, chefe reconhecido dos elementos opposicionistas da Bahia 
si acceitava o accordo sobre a base da eleição do Sr. Frederico 
Gosta, como propunha o Dr. Seabra.

Tive como resposta uma recusa peremptória.

Os acontecimentos, entretanto, iam-se precipitando 

phára™  antGS ° W r a l  CardOS° dG AgUÍar me tele8ra-

«. . .  Espalhando pelo sertão boatos de apoio fe
deral, o movimento alastra-se. Bandoleiros ávidos coir-

- A 3 PartC’ COm 0 fit0 em ganhos fáceis e depredações. Quanto maior demora houver na inter
venção, mens se avolumará atonda, difficultando o apa
ziguamento. O governo do Estado, com dois mil homens 
de policia, nao pode attender a tão grande zona, guar-



dando ainda a capital, onde a opposição procura per
turbar a ordem. Não póde também armar jagunços por 
falta de recursos pecuniários, armamento e munições. 
A desordem no sertão attrahirá jagunços dos Estados 
limitrophes, já habituados a essas lutas e depredações, 
tornando-se então muito difficil dominar o movimento.»

No dia 23 frustraram-se inteiramente, como vimos, os meus 
esforços pelo accôrdo. Um appello que eu dirigira aos chefes 
da opposição, para aconselharem os seus amigos a deporem as 
armas, não tivera melhor resultado. A opposição annunciava que 
o movimento, dominando já dois terços do Estado, se precipitava 
victorioso e irresistivel sobre a capital.

Não era mais possível contemporizar.
Decretei a intervenção pedida pelo Governador. Fil-o com 

a consciência de cumprir um dever inilludivel. Não obedeci 
á solicitação ou influencia política de quem quer que fosse. Nem 
antes nem depois da intervenção, tive uma palavra siquer dos 
governos dos Estados aconselhando ou applaudindo o meu acto. 
A responsabilidade deste é toda minha C1).

Decretando a intervenção, dei á publicidade os seguintes 
documentos:

Resposta ao Presidente do Tribunal:

«Rio, 21 de Fevereiro de 1920.
Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça — 

Bahia.
Respondo ao seu telegrainma de 18. Como V. Ex. 

sabe, os casos de intervenção do Governo Federal em 
negocios peculiares aos Estados estão enumerados no 
art. 6o. da Constituição. Excluída a hypothese da in
vasão, que evidentemente não occorre, só nas tres ou
tras hypotheses poderia o Governo Federal, em vista 
dos acontecimentos que ahi se desenrolam, intervir

C1) Houve quem attribuisse a intervenção á attitude radical do 
Sr. Raul Soares. E’ inexacto. Çm reunião dos ministros, ouvi pareceres 
favoráveis e contrários de uns e de outros e, com a inteira liberdade e 
cordialidade de sempre, declarei o meu proposito de attender, em termos, 
á requisição do governo do Estado.



nesse Estado. Mas, quanto ao caso do n. 2 (manutenção 
da fórma republicana federativa), á parte as questões 
doutrinarias que se teem suscitado, quer em relação ao 
orgão do Governo a quem compete autorizar a inter
venção, quer no tocante aos requisitos que caracterizam 
a fórma republicana federativa, é fóra de duvida que 
não se póde considerar subvertida essa fórma em um 
Estado onde existem legalmente organizados e em func- 
ção os tres poderes constitucionaes — o legislativo, o 
executivo e o judiciário. Pelo que diz respeito ao casò do 
n. 4 (execução de leis e sentenças federaes), si as leis 
ahi desrespeitadas são, como se allega, as que garantem 
os direitos e liberdades do cidadão, a intervenção compete 
ao poder judiciário, que é aquelle a quem a Constituição 
confiou a protecção desses direitos e liberdades e, por
tanto, a execução coerciva de taes leis, cumprindo ape
nas ao poder executivo assegurar pela força, si fôr ne
cessário, o cumprimento das sentenças respectivas. Resta 
o caso do n. 3 (restabelecimento da ordem e tranquilli- 
dade). Nesta hypothese, a intervenção só se póde dar á 
requisição do governo do Estado e no intuito de forta
lecer a sua autoridade. Ora, precisamente o Governador 
do Estado, invocando o art. 6.°, n. 3, da Constituição, 
acaba de requisitar a inteyvenção federal. Partindo a 
requisição dum governo, cuja legitimidade todos reco
nhecem, e tratando-se de factos cuja gravidade os seus 
proprios adversários proclamam, corre-me o dever con
stitucional de attender á requisição. Renovei tentativas 
de accôrdo que já  fizera antes da eleição. Nada tendo 
conseguido ainda desta vez, acabo de dirigir um appello 
aos representantes federaes contrários ao governo do Es
tado, pedindo intervenham junto aos seus amigos do 
interior para pôrem termo ao movimento. Si nada ainda 
obtiver, o Governo da União cumprirá o seu dever de in
tervir, fazendo-o todavia com a moderação que a exal
tação das paixões politicas no Estado aconselha, reser
vando á autoridade federal ;a direcção exclusiva de suas 
forças e prescrevendo ao commandante destas o maior 
commedimento em sua acção.»
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Decreto de intervenção:

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil:

Considerando que o governador do Estado da Bahia, 
invocando o art. 6.°, n. 3, da Constituição, ç allegando 
a insufficiencia das forças de que dispõe, requisitou 
a intervenção do Governo Federal para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade no Estado;

Considerando que a requisição é feita por um go
verno, cuja legitimidade não se contesta;

Considerando que a perturbação da ordem e tran
quillidade na Bahia é um facto de notoriedade publica, 
cuja extensão e gravidade os proprios adversários do 
governo local não cessam de proclamar;

Considerando, portanto, que ao Governo da União 
incumbe attender á requisição do governo local:

Resolve intervir no Estado da Bahia, nos termos 
do art. 6.°, n. 3, da Constituição, mandando que o Com- 
mandante daquella Região restabeleça a ordem e tran
quillidade no dito Estado, de accôrdo com as instruc- 
ções que nesta data lhe são dadas pelo ministro dos 
Negocios da Guerra.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1920, 99° da 
Independencia e 32° da Republica.»

Resposta ao Governador:

«Rio, 23 de Fevereiro de 1920.
Sr. Governador do Estado — Bahia.
Attendendo á requisição de V. Ex., acabo de ex

pedir decreto que ordena a intervenção nesse Estado nos 
termos do art 6.°, n. 3, da Constituição Federal. Ao 
commandante da região são enviadas as necessárias 
instrucções. A força federal agirá com inteira autono
mia, parecendo conveniente, dada a exaltação dos âni
mos nesse Estado, que a policia ou deixe de tomar parte 
nas operações ou não o faça sinão sob o commando do 
general. Estando nn desejo, interesse e dever do Governo 
Federal usar do maior commedimento e tolerância em 
sua acção, espero que V. Ex. autorizará o general com-
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mandante da região a assegurar ás populações revol
tadas que todas as garantias lhes serão dadas pelo go
verno do Estado, depois de effectuada a pacificação.»

Instrucções ao General Aguiar:

«Rio, 23 de Fevereiro de 1920.
Sr. Commandante da Região Militar. — Bahia.
Attendendo á requisição do governador, resolvi in

tervir nesse Estado, afim de restabelecer a ordem e 
a tranquillidade. Para este fim, deve V. Ex. pôr em acção 
a força federal do seu commando, de accôrdo com as 
instrucções do Sr. ministro da Guerra. No desempenho 
desta missão procederá V. Ex. com inteira autonomia 
e exclusiva responsabilidade, recebendo ordens apenas 
do Governo Federal, o que não exclue entendimento com 
as autoridades do Estado para melhor esclarecimento 
de sua acção. Dada a exaltação das paixões partidarias 
ahi, convém que a força de policia ou não tome parte 
nas operações ou o faça sob o commando de V. Ex. 
Neste sentido telegraphei ao Governador. Antes de qual
quer ataque a grupos armados, deverá V. Ex. convidal-os 
a deporem as armas, promettendo-lhes todas as garan
tias ainda depois de feita a pacificação, de accôrdo com 
a autorização que o Governador deverá dar. O Governo 
da União não tem intuitos hostis contra taes grupos: 
seu pensamento é unicamente pacificar o Estado, sem 
se envolver de qualquer modo nas dissenções poíiticas 
locaes. Deve, pois, V. Ex. exgotar em qualquer emer
gence os meios suasorios, regular-se sempre pela mais 
rigorosa imparcialidade e justiça, e não esquecer já- 
mais que sao brasileiros os que tem diante de si.»

A intervenção federal no Estado da Bahia provocou, como 
era natural, grande abalo na opinião. O acto do Governo foi 
como Já d'sse, alvo de severas criticas: umas eivadas de paixão 
partidana e, por isto mesmo, sem jus a uma contradicta; outras 
porem, de natureza jurídica, que me senti no dever de tomar 
em consideração, e o fiz na Mensagam de 3 de Maio de 1920.
U nião!?^8 U' " r S T tlCaS a primeira fo' que o Governo da 
Umao m o era  obrigado a attender á requisição do governo local.
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e não devia tel-o feito em beneficio de uma situação repudiada 
pela maioria do Estado. Dispondo a Constituição que o Governo 
Federal não poderá intervir nos Estados, salvo nos casos que 
ella indica, deve-se entender, pela analyse grammatical do texto, 
que nesses casos o Governo Federal pôde intervir, isto é, tem 
a liberdade de intervir ou não. Outro também não é o espirito da 
nossa Carta Política, pois a intelligencia contraria reduziria o 
Governo da União a protector incondicional das autoridades lo- 
caes, por mais desenfreadas que fossem.

Nem sempre a excepção aberta a uma phrase prohibitiva 
importa uma faculdade; muitas vezes, pelo contrario, traduz um 
rigoroso dever.

As nossas leis estão cheias de exemplos desta linguagem. 
Na propria Constituição encontra-se mais de um.

Segundo o art. 72, § 8.°, a policia não pôde intervir em uma 
reunião sinão para manter a ordem. Isto não quer dizer que, 
no caso de desordem, a policia possa infer vir ou não. Pelo con
trario, todos sabem que ella tem o dever de intervir.

O § 11 dispõe: «A casa é o asylo inviolável do indivíduo: 
ninguém pôde ahi penetrar, de noite, sem consentimento do mo
rador, sinão para acudir a victimas de crimes ou desastres». Terá 
a autoridade a faculdade de penetrar ou não penetrar em uma 
casa onde se pratica um crime ou, ao envez disto, é rigorosa
mente obrigada a fazel-o?

Pelo § 13, a prisão não póde effectuar-se, á excepção do fla
grante delicto, sinão depois da pronuncia do indiciado. Ninguém 
de certo pretenderá que, no caso de flagrante ou depois da pro
nuncia, a autoridade póde prender ou deixar de prender o cri
minoso.

Em todos estes casos, a excepção, aberta embora a uma regra 
prohibitiva, encerra também um dever.

O mesmo succede com o art. 6.°. Quando a Constituição diz 
que o Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Estados, salvo nos casos que em seguida enumera, não quer 
dizer que nestes casos o Governo póde intervir ou não. O critério 
grammatical ahi é inseguro e falho, porque esta construcção se 
emprega num e noutro sentido. Por isto, para bem comprelien- 
der o texto, é indispensável inquirir do seu espirito, do objectivo 
que teve em vista, do pensamento do seu autor. Não póde haver, 
por exemplo, quem, de animo desapaixonado, sustente que o 
Governo Federal tem, não o dever, mas a faculdade de intervir

P ela  Verdade 9



num Estado invadido por um exercito estrangeiro (art. 6.°, n. 1), 
ou onde se tenha abolido a fórma republicana federativa e pro
clamado o regimen monarchico (art. 6.°, n. 2).

Os que defendem a interpretação que combato, sentindo 
todo o absurdo desta conclusão, procuram escapar-se com uma 
evasiva: «A transposição das fronteiras de um Estado por tropas 
estrangeiras, ou de outro Estado, pôde ser um accidente momen
tâneo ou involuntário, que apparente, mas não tenha em rea
lidade, o caracter de invasão. A fórma republicana federativa póde 
soffrer em qualquer Estado violações accidentaes e transitórias 
que não demandem a ingerência do poder federal para a man
te r. . .  Nestes differentes casos, como em todos os outros do exer
cício de poderes discrecionarios, o governo, em quem estes re
sidem, é o juiz das circumstancias pelas quaes se determinam a
opportunidade e a competência na interposição da sua autori
dade».

Mas estas hypotheses não entram de modo algum nas co
gitações da Constituição. O art. 6.», n. 1, não pensou jamais numa 
simples transposição de fronteiras momentânea ou involuntária • 
o que elle figura é precisamente uma invasão, isto é, uma trans
posição de fronteiras deliberada, hostil, aggressiva. Do mesmo 
modo, nao e uma simples violação accidental e transitória da 
fórma republicana que preoccupou o legislador constituinte, mas 
uma violaçao intencional, grave e duradoura. E, assim, insis
timos em assegurar que não póde haver quem esteja sincera
mente convencido de que, em taes casos, a intervenção é acto 
de puro arbítrio do Governo Federal.

Mesmo nas hypotheses imaginadas pelos censores do Go- 
verno, este nao tem a liberdade de acção que se lhe attribue. Tra- 
tando-se de uma incursão passageira e casual ou de uma rapida 
e insignificante transgressão da fórma republicana o Governo 
am to estâ adstricto a um dever, o de, em respe itô l J o Z Z  
do Estado, nao intervir. A discreção do poder federal reside ape
nas em examinar si os factos constituem ou não as condições 
impostas pelo legislador ao dever de intervenção. Si constUuem 
o Governo tem o dever de intervir. Si não constituem T d e 2  
do Governe> nao intervir. Não ha arbítrio em qualquer das hy
potheses. Só ha dever. Mas não sendo admissível que, entre tres

á exceptivà do m elmo
pr ceiío prohibitorw, dois signifiquem faculdade e o terceiro
obngaçao, força é convir que, si as excepções abertas peios nu



meros 1 e 2 do art. 6.° á regra prohibitiva da sua phrase inicial 
não representam permissões, de permissão também não cogita 
a excepção do n. 3.

E assim é. O que o art. 6.° da Constituição quer dizer é que 
o Governo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 
aos Estados, salvo em taes e taes casos, porque nestes casos é 
obrigado a intervir.

Nem jámais tal preceito foi entendido de outro modo. Nem 
aqui, nem nos paizes de igual systema politico. Ninguém de certo 
mais autorizado para dar a interpretação genuina de um texto 
legal do que «o profissional que o concebeu». Mas quem con
cebeu o principio contido no art. 6.°, n. 3, da nossa Constituição, 
não foi, como se tem dito, o legislador brasileiro. Foi o ameri
cano. O argentino copiou deste. O brasileiro copiou dos dois. 
Não ha neste ponto nada de original na Constituição do Brasil.

Logo que se proclamou a Republica, o Governo Provisorio 
nomeou uma commissão para elaborar o projecto de Consti
tuição. Este projecto dizia no art. 6.°:

«O Governo Federal não poderá intervir em negocios 
peculiares aos Estados, salvo: . . .  3.°, para restabelecer 
a ordem e a tranquillidade no Estado, á requisição do 
seu respectivo governo.»

O Governo Provisorio, no seu decreto n. 510, de 20 de Junho 
de 1890, copiou ipsis verbis este dispositivo, apenas substituindo 
as palavras finaes á requisição do seu respectivo Governo por 
estas á requisição dos poderes locaes. Convém assignalar que 
esta mesma insignificante modificação resultou de uma emenda 
feita pelo Marechal Deodoro (que ás palavras á requisição do 
seu respectivo governo mandou accrescentar e dos poderes lo
caes), e não por qualquer membro do Governo Provisorio O). 
Mas o Congresso Constituinte não acceitou nem mesmo essa pe
quenina alteração, e voltou aos termos do projecto da Commissão. 
De sorte que no dispositivo actual não ha nada que seja do Go
verno Provisorio. Tudo é da Commissão. Si ahi houvesse qualquer 
coisa de original, a Commissão é que poderia gabar-se da autoria
do texto e arrogar-se, como autora, maior autoridade no inter-

•  (*)

(*) Gomes Ribeiro, Constituição Federal, pag. 230.
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pretal-o. Mas não ha. A idéa veio, como disse, da Constituição 
dos Estados Unidos, que a tirou do projecto de Pinckney. O le
gislador argentino adoptou-a. A Commissão brasileira tomou-a 
de ambos. O Governo Provisorio copiou-a da Commissão. Assim, 
os membros do Governo Provisorio teem tanta autoridade como 
qualquer outra pessoa que delle não tenha feito parte, para dizer 
o sentido genuino do texto no caso vertente.

Mas, si é o autor da lei, e não quem a copiou em terceira 
mão, que nos pôde explicar o seu verdadeiro pensamento, ve
jamos como nos Estados Unidos e na Republica Argentina se 
entende o caso do art. 6.°, n. 3, da nossa Constituição.

Quer nos Estados Unidos quer na Republica Argentina, a in
tervenção neste caso tem caracter obrigatorio.

A Constituição americana usa até de linguagem imperativa:

«Os Estados Unidos...  protegerão cada um delles 
(Estados da União). . .  a requisição da Legislatura 
(ou do Executivo, quando a Legislatura não puder ser 
convocada) contra a desordem interna* (Art. IV, 
secção 4.a).

Entre os escriptores americanos nunca se suscitou a menor 
duvida quanto á obrigatoriedade deste preceito. A intervenção 
foi sempre considerada como um dever inilludivel do Governo 
Federal.

Vejam-se, por exemplo:

Story (Com. on the Const., 412):

«E um dever imperioso do Governo Federal, me
diante requisição da Legislatura ou do Executivo do 
Estado, ajudal-o a dominar taes insurreições.»

Walker (American Law, 67):

«Esta linguagem (do art. IV, secção 4 .\ da Consti
tuição americana) faz d# protecção geral aqui garantida 
na° simplesmente um poder, mas Um dever. Ella obriga 
o todo a proteger as partes.»



Tucker (Const, of the U. States, vol. 2.% 813):

«Os Estados Unidos são obrigados a auxiliar os 
Estados, que o requisitem por intermédio da sua Legis
latura ou do seu Executivo, a dominar a insurreição.»

A Constituição argentina dispõe no art. 6.°:

« O Governo Federal intervem no território das pro
vindas . . .  á requisição de suas autoridades constituí
das para sustental-as, ou restabelecel-as, si houverem 
sido depostas pela sedição...»

Também na Republica Argentina todos estão de accôrdo em 
que o Governo Federal, uma vez verificada a legitimidade do 
pedido de intervenção, não tem a liberdade de recusal-a.

Basta vêr o que dizem:

Estrada (Derech. Const., 134):

«De sorte que, quando uma revolução interna toma 
certo vulto, é absolutamente impossível que os governos 
provinciaes lhe resistam, si não recebem auxilio ou 
protecção do Governo Federal; e como não podem re
ceber esta protecção ou auxilio sem requisitar a inter
venção, é claro que onde quer que uma insurreição re
bente, o Governo está forçado a pedir a intervenção e, 
pôde accrescentar-se, o Governo Nacional está obrigado 
a conceder-lh’a.»

Barraquero (Const. Argent., pag. 188):

«Quando estalam rebelliões ou sedições nas pro
víncias e as autoridades constituídas requerem a inter
venção, o Poder Federal está no restricto dever de con
cedei-a.»

Gonzalez (Const. Argent., ns. 719, 727 e 728) divide os casos 
de intervenção em intervenção por direito e intervenção como 
dever. A intervenção como dever é precisamente a que incumbe
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ao Executivo, em vista de requisição das autoridades constituídas, 
no caso de perturbação da ordem no Estado.

Araya (Coment. a la Const., vol. I, pag. 149), explicando a 
reforma constitucional de 1860, diz que ella tratou de corrigir a 
forma defeituosa do art. 6.° da Constituição argentina e «o re
digiu de modo mais lato, distinguindo genericamente em que 
casos se devia exercer o direito de intervenção, e em quaes estava 
obrigado o Governo Federal a intervir á requisição das autori- 
dades da provinda».

Eis ahi. Assim nos Estados Unidos como na Republica Ar
gentina, que foi onde «se concebeu” a idéa contida no art. 6.°,
n. 3, da nossa Constituição, a intervenção não é uma faculdade 
mas um dever. *

No Mexico, paiz em que vigora igualmente o regimen fe
derativo, a Constituição consagra o principio também em termos 
obngatonos:

«Art. 116. Os poderes da União teem o dever de pro
teger os Estados contra toda invasão ou violência ex
terior. Em caso de sublevação ou desordem interna, 
prestar-lhes-ão igual protecção, sempre que sejam reque
ridos pela Legislatura do Estado, ou pelo seu Executivo, 
si aquella não estiver reunida.»

Vejamos si no Brasil é diversa a doutrina.
• ?  .pnmeiro acto do Governo Republicano que consagrou o 

principio da intervenção nos Estados, foi o decreto n. 1, de 15 de
h l? rmbrR de-,18t 9’ 1St° é’ ° mesmo act0 (*ue Proclamou a Repu- bl ca no Brasil. Esse decreto, que supponho ser da lavra do Se
nhor Ruy Barbosa, instituiu a intervenção, no caso que nos 
occupa, como um dever do Governo Federal. **

Eis aqui o seu texto:

«Art 6.° Em qualquer dos Estados, onde a ordem
m d n ?  r  P€rturbada e onde W tem  ao Governo local 
mews efficazes para reprimir as desordens e assenurar
a paz e tranqmlhdade publica, effectuará o Governo
Provisono a intervenção nec«ssaria para, com o apoio
da força, assegurar o livre exercício dos direitos dos ci
dadãos e a livre arrãn *j  j  ®e acçao das autoridades constituídas.»



Veio depois a Constituição, e não foi de outro modo que a
entenderam os seus commentadores, aquelles que a estudaram
fora do ambiente perturbador dos casos concretos e dos interesses 
contrariados.

Eis como se exprime João Barbalho:

«Não tivesse a União o poder ou antes o dever de 
intervir neste caso (restabelecimento da ordem e traii- 
quillidade nos Estados) para remover perigos e confli- 
ctos interiores que põem sem segurança os Governos dos 
Estados e as garantias dos cidadãos, e o regimen federal 
seria sem vantagem e sem valor; os Estados facilmente 
se constituiriam prêa das facções e a tyrannia supplan- 
taria a lei e o direito.

A União é obrigada a ir em defesa do Governo amea
çado, atacado ou derrubado e a manter ou restabelecer 
a autoridade legitima. Este é mesmo um dos fins da 
instituição de um poder central em nossa fôrma de go
verno.»

«O Estado sabe até onde chegam seus recursos, em
prega os de que dispõe contra a desordem e sedição e, 
verificado que não as póde dominar, então reclama o 
auxilio federal, que é neste caso um dever da União» 
(Commentarios, pags. 25 e 26).

O Sr. Carlos Maximiliano suscita directamente a questão:

«A intervenção é facultativa ou obrigatória?»

E responde com Coelho Rodrigues:

«Verificando-se de modo inequívoco algum dos casos 
do art. 6.°, É obrigatória, porque os agentes dos poderes 
públicos, como taes, não teem direitos, só teem deveres, 
visto que a lei só lhés confere aquelles como meio de 
cumprirem estes» (Commentarios, n. 131).

Mais adiante: •

«Ha a prohibição geral; nos quatro casos excepcio- 
naes, é um dever intervir» (N. 133).



E especialmente sobre o n. 3 do art. 6.°.

«E’ este (o Governo do Estado) o juiz da gravida
de da situação; desde que requisita forças, deve ser at- 
iendido» (N. 153).

O Sr Rodrigo Octavio:

«Assim, quando haja requisição, ou mesmo sem 
ella nos casos indicados, tem o Governo Federal o dever 
de intervir para restabelecer a ordem compromettida» 
(Dir. Pub. e Const., 2.* ed., n. 239).

Milton:

«Sustento, entretanto, que, em face do n. 3 do ar
tigo 6.° da nossa Constituição, o Governo Federal deve 
intervir para restabelecer a ordem e a tranquillidade em 
todo o Estado, quando o governo deste o requisitar, nãò 
lhe cabendo entrar em qualquer apreciação sobre a con
veniência da medida solicitada, para que seja uma ver
dade o recurso que a lei faculta» (Const. Bras., nota 
ao art. 6.°).

Bulhões Carvalho:

«. . .  Uma vez reconhecida ou não contestada a le
gitimidade do Presidente do Estado, o dever do Poder 
Executivo é defender a autoridade legitima, restabelecer 
a ordem perturbada e reprimir o tumulto» (Parecer 
apresentado ao Instituto dos Advogados em 1895)

«Desde que o Presidente de Sergipe solicitou o au
xilio do Governo Federal, nos termos do art. 6.°, n. 3, 
da Constituição da Republica, doutrinava a Commissão 
de Constituição da Camara dos Deputados em 1906, era 
dever (e nao faculdade) do mesmo Governo prestal-o„ 
para manter a ordem e a tranquillidade.»

O Sr. Annibal Freire: «>

«No direito federal, a intervenção, desde os mats 
antigos commentadores, é reputada um dever da União,.



e reciprocamente um direito do Estado» (Poder Exe
cutivo, pag. 186).

Nos annaes do Congresso, em projectos, pareceres, discur
sos, sempre a mesma linguagem.

Não ha, pois, divergência. Todos proclamam que a inter
venção é um dever constitucional, não é um acto de arbitrio do 
Presidente da Republica.

Mas, diz-se, desta maneira o Governo da União fica incon
dicionalmente subordinado aos caprichos do governo local, poder 
hierarchicamente inferior.

Ha nesta objecção confusão intencional ou méro jogo de pa
lavras. Ninguém pretende que a União seja obrigada a attender 
mecanicamente á requisição do Estado; o que se affirma é que 
ella não tem liberdade para conceder ou recusar a intervenção, 
desde que se realizem as condições previstas no texto constitu
cional, isto é, o pedido do Governador e a grave perturbação da 
ordem.

Formulada a requisição, o Presidente da Republica tem, é 
verdade, o direito de examinar os factos, para verificar si re
presentam uma simples desordem sem importância, que a timidez 
do governo local tenha exagerado, ou uma perturbação capaz de 
comprometter a estabilidade das autoridades legitimas.

E’ este o seu direito, decorrente não só da natureza de suas 
funcções, mas ainda do disposto no art, 48, n. 15, da Constituição, 
em virtude do qual compete ao Poder Executivo declarar o es
tado de sitio neste caso do art. 6.°, n. 3, desde que a perturbação 
da ordem constitúa «uma grave commoção intestina». Mas, apu
rado que se trata de «uma insurreição de certo vulto», como diz 
Estrada, cessa o arbitrio do Governo e surge o dever de acudir
ao Estado. _

Foi sempre esta a minha desautorizadissima opinião.
Delia ainda não variei. Custo muito aliás a mudar de opi

nião, porque não as formo ao sabor dos interesses de momento.
Citaram-se em contrario algumas palavras que proferi em 

1893, na Camara dos Deputados:

«Si o Presidente da Republica fosse obrigado a in
tervir nos negocjps peculiares aos Estados, sempre que 
os Governadores requisitassem o seu auxilio, teriamos de 
ver o Poder Executivo a cada momento arrastado de



atoagem após os caprichos dos governadores impopula 
res ou covardes, e o Governo da União tornar-se-ia um 
mero instrumento do governo local . . .»

Mas, nao ha ahi nenhuma divergência da opinião oue 
sustentei em 1920, pois é inexacto que eu tenha affirmado al 
guma vez, ao intervir na Bahia, que o Poder Executivo, no caso 
do art. 6.°, n. 3, da Constituição, é obrigado a accorrer céga 
mente, automaticamente, ao appello do governo do Estado Pelo 
contrano 'n íao  como em 1893, reivindiquei para o Presidente

MRa PU.b ,Ca “ él"  d°  dlre,t0 de in<iuirir préviamente da legiti
midade do governo requisitante, o de examinar si a desordem é
um simples caso policial sem influencia ou alcance na vida da
Federação ou si, ao envez disto, apresenta tal gravidade que
DonhaP aeS“ nilr 3 “ Sufficiencia ^  força local para debellal-a e 
ponha assim em risco a segurança dos poderes legaes.

i °-ra’ este direito o o de tornar a intervenção, a critério 
exclusivo do Governo Federa], dependente da justiça ou injultiça 
do movimento msurreecional, do numero dos seus ad ep ts  dos 
factos que os provocaram, da opportunidade do L m e n to e  de 
todas as outras circumstancias com que os meus côu” radict0res 
queriam para este caso dilatar as faculdades do Presidente '

no j? "  ^  Ía em I893> "ão f *

não tardariam em p ro m o v i com H p t t a t é  t i  p t L T ™ '  
de elementos estranhos ao Estarln rioe a ’ ^ eciso fosse»
o governo local e a TTni5 n • • desofdens e levantes contra
audaciosas consummassem a tb ra  d l 'u  delMr.ia que as minorias
do que isto, o proprio G“ ir no lCdera , l' rPaÇa0 '  d°  crin“ - Mais 
onde não contasse com o annín d Ula provocar nos Estados» 
dos adversários, animando-os, fo rnrcefX lhp00168’ & Subleva«5° 
tigiando as autoridades constih.in! d h recursos’ <*espres- 
atiral-as de uma 1  Ff,cusando H o *  para
Todos nós sabemos que esta ultim a ^  lh* pedissemfque esta ultima hypothese já occorreu no



Brasil, por entre os brados de indignação e de revolta dos que 
me accusavam no caso da Bahia.

Si é este o regimen que ambicionavam os meus oppositores, 
força é convir que não seria elle um regimen democrático, um 
regimen federativo, o regimen da Constituição de 24 de Fevereiro: 
seria, sim, a mais revoltante autocracia, diante de cujos caprichos 
se iriam quebrar impotentes todas as aspirações de liberdade e 
de democracia.

Felizmente, o arbítrio do Governo Federal não chega até ah i; 
está apenas em investigar si é legitimo o governo que faz a re
quisição e si os factos não são merâs desordens locaes, da alçada 
da policia do Estado. Uma vez verificados estes pontos, a inter
venção é obrigatória e inadiavel; o Governo da União não se póde 
esquivar a esse dever. Manifestada a insurreição, dizia o Presi
dente Tyler em 1824, «eu não me julgo com a liberdade de fugir 
ao cumprimento de um dever, que, sendo o mais afflictivo, é ao 
mesmo tempo o mais imperioso» (Watson, On the Constitution, 
vol. II, pag. 1.295).

Foi de inteiro accôrdo com estes princípios que procedi no 
caso da Bahia. Não me contentei com a simples requisição do 
governador, autoridade aliás cuja legitimidade ninguém punha 
em duvida. Recebida a requisição no dia 17 de Fevereiro, só a 
attendi no dia 23. Neste intervallo, emquanto tentava um accôrdo 
entre os dois partidos, procurei informar-me com segurança da 
situação.

«O movimento, dizia-me o Commandante da Re
gião, alastra-se; bandoleiros ávidos convergem de toda 
a parte, com fito em ganhos fáceis e depredações: 
quanto maior fôr a demora na intervenção, mas se avo
lumará a onda, difficultando o apaziguamento', o Go
verno do Estado, com dois mil homens de policia, não 
póde attender a tão grande zona, guardando ainda a Ca
pital, onde a opposição procura perturbar a ordem: 
não póde também armar jagunços por falta de recursos 
pecuniários, armamento e munições; a desordem no 
sertão attrahir<? jagunços dos Estados limitrophes, já 
habituados a essas lutas e depredações, tornando-se 
então muito difficil dominar o movimento.»



Por seu lado a opposição, justamente a mais interessada em 
evitar a intervenção que iria, contra ella, amparar o governo do 
Estado, apregoava que a insurreição tinha tal extensão e gravi
dade que já dominava mais de dois terços do Estado e ameaçava 
de perto a segurança da Capital; e annunciava que os seus in
tuitos eram impedir pela força o reconhecimento do candidato 
governista e pela força empossar o seu candidato, isto é, entrava 
nos planos do movimento a deposição de um dos poderes poli
ticos do Estado, o Legislativo, ao qual, pela Constituição, compete 
verificar a eleição de governador.

Finalmente, o governo da Bahia denunciava a sua impotência 
diante dos acontecimentos, já cedendo â pressão dos bandos re
volucionários, cujo avanço não lograva deter, ja pedindo o au
xilio das forças federaes.

Não se tratava, pois, de simples desordem de caracter poli
cial. Tratava-se, sim, de vasta insurreição, que de dia a dia se 
aggravava, que, victoriosa, subverteria a ordem constitucional do 
Estado, e contra a qual nada podiam os elementos d« resistência 
deste. Caracterizava-se assim o caso de intervenção previsto no 
art. 6.°, n. 3, da Constituição. A discreção do Governo Federal, 
restricta ao exame preliminar da natureza e importância dos 
factos em que se apoia a requisição, cedia o lugar ao dever de 
intervir, resultante da concomitância das condições que sempre 
julguei necessárias, segundo expuz aos meus companheiros de 
Governo, lembrei ao Presidente do Superior Tribunal da Bahia 
no telegramma que lhe dirigi, e logo exafei no decreto de inter
venção :

«Considerando que a requisição é feita por um Go
verno, cuja legitimidade não se contesta;

Considerando que a perturbação da ordem e tran- 
quillidade na Bahia é um facto de notoriedade publica 
e cuja extensão e gravidade os proprios adversários do 
governo local não cessam de proclamar;

Considerando, portanto, que ao Governo da União 
incumbe attender á requisição do governo do Estado:

Resolve. . .  etc.»
*

Mas era, dizia-se>a maioria do povo bahiano que repellia a 
situação dominante.



Que o fosse: num simples Estado federado não é licito esse 
meio de’ reivindicar direitos.

O Sr. Rego Monteiro, apreciando uma vez este ponto no 
Congresso Juridico de 1900, assim se exprimiu:

«Aqui póde surgir a questão de saber si o Governo 
Federal tem o direito de negar a intervenção solicitada, 
sob o fundamento de dever ser respeitada a vontade 
popular com a qual se incompatibilizou o governo do Es
tado. Uma solução affirmativa equivaleria a sanccionar 
o chamado direito de revolução, transformando-o, de ca- 
taclysmo que deve apavorar como o mais terrível dos 
terremotos, em um meio normal e commum de substi
tuir os governos legalmente constituído» (Prim. Cong. 
Jurid., pags. 161-162).

«Si é certo, diz João Barbalho, que o poder que teem 
as autoridades estaduaes procede, como sua Constitui
ção, da vontade do povo, dahi não se segue que ellas 
possam ser depostas, nem a Constituição alterada ou re
formada, por meios violentos empregados ainda mesmo 
pelo povo do Estado» (Obra citada, pag 26).

Esta velhissima objecção das maiorias já cahiu de moda 
desde o tempo de Madison, que a fulminou em termos irrespon-
diveis (The Federalist, n. XLIII).

E como demonstrar o facto? O estar quasi triumphante a 
sublevação nada prova. Uma pequena minoria audaz póde do
minar uma grande maioria. A Historia encerra innumeros exem
plos disto. E’ mesmo da decisão e coragem das minorias que 
teem nascido as grandes transformações politicas do mundo. De
mais, no momento da intervenção na Bahia, todas as presum- 
pções neste particular eram em favor das autoridades constituí
das, porquanto contra a legitimidade do governador de então ne
nhuma duvida jámais se levantara, e, quanto ao candidato, cuja 
eleição provocou a desordem, o Congresso do Estado eleito com 

‘ a solidariedade dos opposicionistas actuaes logo depois pela 
unanimidade dos votos presentes e a quasi totalidade dos se 
membros, o proclamava o escolhido do povo bahiano.



Outra critica que se fez ao acto da intervenção foi não ter o 
Governo Federal nomeado um interventor que, dando por inexis
tente a eleição feita na Bahia, presidisse a um novo pleito.

O maior dos nossos constitucionalistas, o Sr. Ruy Barbosa, 
entendia em 1906 que «á nomeação de interventor se oppõe o re
gimen constitucional, analysado como deve ser». Mais tarde, em 
1913, S. Ex. modificou essa opinião, admittindo que o Congresso 
Nacional, mas não o Presidente da Republica, póde nomear in
terventor: «O interventor não póde ser nomeado sinão pelo poder 
legislativo e nunca pelo poder excutivo*. Outros sete annos de
pois, em 1920, o nobre senador corrigiu ainda uma vez o seu 
modo de ver, para cahir no extremo opposto e ensinar que tam
bém o poder executivo póde nomear interventor em qualquer dos 
casos do art. 6.°, mesmo no caso do n. 3. O eminente juriscon
sulto fundava na jurisprudência a sua terceira opinião, apezar 
de entender que «aos precedentes da administração, num paiz, 
como este, de administração irresponsável, não se pódè attribuir 
grande peso», e apezar de não existir em relação ao caso do 
n. 3 essa invocada jurisprudência, pois até hoje, em nossa his
toria politica, nem uma nomeação de interventor para esse caso 
ainda se fez.

Sempre entendi que a figura jurídica do interventor se ac- 
commoda perfeitamente dentro dos termos da Constituição. Desde 
que a Constituição confere ao Governo Federal o direito de inter
vir, não lhe póde recusar os poderes necessários ao èxercicio 
desse direito.

Nem é possivel conceber intervenção sem interventor, seja 
este o proprio Presidente da Republica ou um seu representante. 
Mas este representante póde ser ou um méro agente incumbido 
apenas de executar as ordens do Governo Federal, sem nenhuma 
ingerência na administração do Estado, como foi o General Car
doso de Aguiar, ou um emissário politico, com attribuições am
plas, autonomia e iniciativa dentro de certas linhas geraes, que, 
á semelhança do que se pratica na Republica Argentina, ou na 
Suissa com o commissario federal, se vá investir no governo do 
Estado.

E’ este ultimo o interventor propriamente dito, que, no en
tender da critica, o Governo da União devia ter nomeado para a 
Bahia e que, assumindo attribuições de Congresso e de Gover
nador, teria de annullar o pleito e ordenar a nova eleição.



Ora, a intervenção, quando pedida pelo governador do Estado 
e decretada com fundamento exclusivo no art. 6.°, n. 3, da Cons
tituição, como se fez na Bahia, não comporta absòlutamente essa 
especie de interventor. A intervenção nesse caso é feita em favor 
do governo constituído, é um auxilio que a União lhe presta para 
garantir-lhe a autoridade e, conseguintemente, não póde ter como 
primeiro effeito despojal-o dessa autoridade, destituil-o de suas 
funcções, depol-o do seu cargo.

«Os Estados Unidos, diz a Constituição americana, 
protegerão cada um delles (Estados), á requisição da 
legislatura (ou do executivo, quando a legislatura não 
puder ser convocada) contra a desordem interna.»

«O Governo Federal, dispõe por sua vez a Consti
tuição argentina, intervem no território das Províncias, 
á requisição de suas autoridades constituídas, para sus- 
tental-as, ou restabelecel-as, si houverem sido depos
tas. ..»

Eis ahi o fim da intervenção no caso que nos occupa: é 
manter, amparar, fortalecer a autoridade do governo local. Seria, 
portanto, uma violência inqualificável e um acto de revoltante 
deslealdade política prevalecer-se o Governo Federal da requi
sição do governo do Estado para substituil-o por uma entidade 
estranha.

Perguntam: Onde, na contextura do art. 6.°, essa distincção 
que exclue o interventor só na hypothese da intervenção requi
sitada?

A distincção está na natureza das coisas, na significação 
dos vocábulos, no espirito da Constituição, perscrutado, como aca
bamos de fazel-o, através das suas fontes: «proteger» um go
verno não é arrebatar-lhe a autoridade; «sustental-o» não é
depol-o.

Todos os escriptores americanos e argentinos estão de ac-
côrdo com este parecer. _

Entre os brasileiros também não ha discrepância.
Commentando o art. 6.°, n. 3, doutrina João Barbalho:

«A União é obrigada a ir em defesa do governo 
ameaçado, atacado ou derribado, e a manter ou restabe
lecer a autoridade legitima» (Comment., pag. 25).



O Sr. Carlos Maximiliano:

«Concedida a intervenção, não pôde ter outro obje- 
ctivo sinão repôr ou amparar o poder legal, executivo, 
legislativo ou judiciário. E’ o que se infere do ensina
mento do Federalista, transcripto nestes Commentaries; 
é a doutrina escorreita, exposta pelo presidente Pelle
grini, em mensagem de 14 de Julho de 1891, ao Con
gresso argentino, a proposito da requisição do Governa
dor de Catamarca, D. Gustavo Ferri» (Commentarios, 
n. 156).

Bulhões Carvalho:

« . . .  Uma vez reconhecida ou não contestada a le
gitimidade do Presidente do Estado, o dever do Poder 
Executivo é defender a autoridade legitima, restabelecer 
a ordem perturbada e reprimir o tumulto» (Parecer ci
tado) .

O Sr. Ministro Sebastião Lacerda, no voto vencido que pro
feriu no accórdão n. 3.513, do l.° de Abril de 1915, exarou estas 
palavras que parecem escriptas para o caso actual:

«. . .  A ordem publica estava gravemente pertur
bada por um movimento sedicioso, e o governo do Es
tado, sentindo-se serii os elementos de força necessários 
para restabelecel-a, requisitou a intervenção federal. 
Neste caso, a intervenção só é legitima e accórde com a 
Constituição, si o Governo Federal intervem para asse
gurar a autoridade dos poderes do Estado legitimamente 
constituídos contra a rebellião que ameaça anniquillal-a, 
ainda que nessa rebellião tome parte a maioria do povo.*

O Governo Federal andou, por consequência, com inteira 
lealdade e exacta correcção constitucional, ao eximir-se de enviar 
um interventor á Bahia. Seria innovação incoherente e absurda.

Todos que, entre nós, teem estjidado este ponto, só cogitam 
do interventor no caso do art. 6.°, n. 2, quando não existe go
verno legitimo no Estado. Vejam-se, por exemplo, os projectos: 
Justiniano de Serpa (1892), Amphilophio (1895), Martins Ju-
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nior (1894), Erico Coelho (1895), Eduardo Ramos (1895), Gaspar 
Drummond e Gonçalves Maia (1895), C. Braga (1896), o citado 
parecer de Bulhões Carvalho, etc.

E que iria fazer o interventor na Bahia?
A principio o que se queria é que fosse impedir a posse do 

candidato governista e empossar o adversário. Mais tarde as pre- 
tenções moderaram um pouco; o interventor deveria annullar a 
eleição e mandar proceder a outra! De maneira que o que os 
apostolos do constitucionalismo pleiteavam é que o Governo da 
União, pelo só facto de affirmar um grupo politico, sem a minima 
prova, que vencera a eleição de Governador do Estado, inter
viesse violentamente nesse Estado, depuzesse o Governador em 
éxercicio, contra cuja legitimidade nunca se articulara a mais leve 
arguição, depuzesse o Poder Legislativo, unico competente pela 
Constituição para julgar da regularidade do pleito, e, assumindo 
funcções de ambos, annullasse a eleição e convocasse novamente 
os comícios eleitoraes!

E’ o caso de perguntar com o Senador Ruy Barbosa, quando 
em 1906 combatia no Senado a figura juridica do interventor:

«Com que direito iria o Congresso (e com maioria 
de razão, dizemos nós, o Poder Executivo), autorizar a 
deposição — que outra coisa não é — do governador 
constitucional para o substituir pelo seu interventor?!*

Pois si é isto que se entende ser o regimen constitucional 
do Brasil, prefiro manter-me no «erro» que me attribuem.

Creio ter demonstrado que o Governo Federal, dada a pro
funda perturbação da ordem que explodira na Bahia, nada mais 
fez que cumprir o seu dever constitucional, quando attendeu á 
requisição do Governador do Estado e interveio, por intermédio 
do Commandante da Região Militar, para o restabelecimento 
da tranquillidade publica.

Pretende-se, porém, que a intervenção devia ser feita com 
fundamento não no n. 3, mas no n. 2 do art. 6. da Constituição

Por que’ Quaes os factos que attestavam a subversão da 
fôrma republicana na Blhia? Não teriam acaso sido eleitos os 
poderes legislativo e executivo do Estado? Oppunha-se o Gover
nador ao livre exercicio dos outros poderes constitucionaes? Es-

Pela Verdade
10



tava absorvendo-lhes as attribuições, ou recusando execução aos 
seus actos ou decisões? Procurava a Bahia separar-se da União? 
Disputavam-se entre si o poder dois Governadores ou duas as- 
sembléas? Estava o governo do Estado tolhendo aos cidadãos 
o livre exercício dos seus direitos?

Antes da eleição de 29 de Dezembro, nunca da Bahia se pe
dira a intervenção do Governo Federal, sob essas ou quaesquer 
outras allegações. O governo do Sr. Antonio Moniz estava prestes 
a findar e a opposição, durante esses quatro annos, uma só vez 
não se apercebera de que a fórma republicana federativa deser
tara do Estado. Assumi o governo. Os adversários da situação 
local, nas repetidas conferencias que commigo tiveram, jámais 
me fallaram de intervenção nem me apontaram factos que a au
torizassem com fundamento no n. 2 do art. 6.°: limitavam-se a 
dizer-me, em termos vagos e com evidente exagero — do qual 
era prova a incontinência de linguagem da sua imprensa, levada 
aos maiores excessos — que no Estado não havia garantias para 
os opposicionistas, cujos direitos eram desconhecidos, cujas liber
dades eram vilipendiadas.

Foi só depois da eleição de Governador que se começou a 
fallar em intervenção. Foi, portanto, o pleito que occasionou a 
subversão da ordem republicana federativa no Estado.

E como a occasionou?
Impedindo o governo o exercício do direito de voto, oppondo- 

se pela fraude e pela violência a que o povo escolhesse livremente 
o seu Governador e introduzindo assim na organização política do 
Estado, contra a natureza do regimen republicano, um poder 
executivo sem origem na vontade popular. Sirva de exemplo a 
eleição da Capital, onde a opposição dispõe de elementos muito 
superiores aos do Governo e este se desandou em violências in
qualificáveis.

Era esta a linguagem da opposição. *
Mas onde a prova desses factos? Sim, porque o Governo 

da União não póde intervir num Estado, sob o fundamento de se 
achar ahi subvertida a fórma republicana federativa, sem se 
apoiar em factos concretos e comprovados. «Essas intervenções, 
diz Ruy Barbosa, para se autorizarem, teem de exhibir os títulos 
constitucionaes em que se apoiem.»

Não basta que a opposição se proclame victima, vaga e inde- 
terminadamente, de fraudes e violências; do contrario, a inter
venção ficaria á mercê dos seus caprichos. E’ indispensável que
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aponte os factos, que os particularize e os prove perante o poder 
interventor, o qual nesse caso, como diz ainda aquelle illustre 
Senador, «é o juiz das circumstancias pelas quaes se determina 
a opportunidade e a competência na interposição da sua autori
dade».

Ora, esses factos nunca m’os individualizaram; essas provas 
nunca m’as forneceram. Quando eu as pedia, invocavam os oppo- 
sicionistas a sua palavra honrãda, como si o Governo pudesse 
fundar nessa palavra, embora muito respeitável, mas por outros 
contestada, o decreto de intervenção.

O Commandante da Região, pessoa inteiramente estranha á 
política do Estado e cuja integridade é de todos conhecida, dizia 
o seguinte, em telegramma dirigido ao Ministro da Guerra sobre 
a eleição da Capital:

«Bahia, 30 de Dezembro de 1919. Communico-vos 
que a eleição de Governador nesta cidade correu sem 
perturbação da ordem geral, em plena liberdade, haven
do, comtudo, á tarde e á noite alguns tiros nas ruas, 
dados a esmo e para o ar, por indivíduos desclassifica
dos de ambos os partidos.»

Os professores das Faculdades Superiores do Estado, cida
dãos da mais alta respeitabilidade, telegraphavam-me logo após 
a eleição:

«Bahia, 29 de Dezembro de 1919. Pedimos permis
são para levar ao conhecimento de V. Ex., como ba- 
hianos e sob nossa responsabilidade pessoal, que a eleição 
hoje realizada nesta Capital, para Governador do Estado, 
dando grande maioria ao Dr. Seabra, correu em ordem, 
em plena calma, mantida a liberdade nas urnas e o res
peito ao direito de cada eleitor. Foram attendidos os 
reclamantes não incluídos nas listas de chamada. Nesse 
sentido foram as ordens do Exm. Sr. Governador, que 
tem evitado qualquer perturbação da ordem. Houve um 
incidente no collegio eleitoral do districto de Nazareth, 
que cessou após o comparecimento do Chefe de Policia. 
Respeitosas sanações. — Antonio Carneiro da Rocha, 
Director da Faculdade de Direito; Salvador Mattos 
Souza lente da Faculdade de Direito; Dr. Freire de Car-
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valho Filho, professor da Faculdade de Medicina; Dou
tor A. Baptista dos Anjos, professor da Faculdade de 
Medicina; Dr. Alexandre Cerqueira, professor da Facul
dade de Medicina; Dr. Menandro Meirelles Filho, profes
sor da Faculdade de Medicina.»

Representantes da imprensa desta Capital, para alli enviados 
com o fim especial de testemunharem as peripécias do pleito, 
transmittiam-me a seu turno as seguintes informações:

«Bahia, 31 de Dezembro de 1919. Cumpro o pa
triótico dever de levar ao conhecimento de V. Ex., com 
toda a imparcialidade e como representante da imí- 
prensa carioca, que o pleito para governador do Es
tado correu na melhor ordem, havendo inteira liberdade 
de voto. O Governador do Estado garantiu a ordem. 
Só depois da apuração, houve exaltação de alguns par
tidários no largo do Theatro, sem graves consequências.

Respeitosas saudações.
Rozendo de Almeida.»

«Bahia, 31 de Dezembro de 1919. Os jornaes abaixo, 
da imprensa carioca, com representantes especiaes na 
Bahia, affirmàm a V. Ex., com o seu testemunho, que 
a eleição para Governador do Estado correu animada 
e na melhor ordem. Entretanto, depois de apurada a 
eleição, ao entardecer, deram-se incidentes entre grupos 
diversos, resultando num delles a morte de um guarda 
civil em um dos districtos suburbanos. Continuam os 
jornaes da opposição a circular livremente e com a 
mesma incontinência de linguagem. A cidade mantém- 
se na melhor ordem e o governo prestigiado pelas auto
ridades constituidas e pela opinião publica. — Rio Jor
nal, Gazeta de Noticias, A Razão, O Paiz, A Rua, À Tri
buna, O Jornal, A Noticia, A Actualidade, A. B. C. 
e A Mundial.»

Pelas noticias aqui publicadas e não contestadas, funcciona- 
ram na Capital todas as secções urbarfas e suburbanas. Pertur
bação da ordem só houve no districto de Nazareth; deduzida 
a votação deste districto, a maioria seria ainda do candidato go-



vernista. Mesmo não computando sinão as eleições cujos boletins 
foram assignados pela opposição, ainda assim o candidato da si
tuação apresentava uma superioridade de 20%, em relação ao seu 
competidor: 3.397 por 2.614 votos.

Eis ahi o valor real das arguições formuladas contra a eleição 
da capital.

Quanto ás eleições do interior, informaram-me os opposicio- 
nistas que seu candidato possuia declarações de innumeros elei
tores, acompanhadas dos respectivos titulos, provando a falsi
dade daquellas eleiçõés.

Nunca me fizeram ver essas declarações nem esses titulos.
Ao Presidente da Republica, portanto, não foi presente ne

nhuma prova de que o governo do Estado tolhera ao povo o di
reito de voto e declarava eleito quem fôra de facto repellido pela 
vontade popular. Ao Governo Federal trazia-se apenas a affir- 
mação pura e simples de que o eleito fôra o candidato opposi- 
cionista.

Imagine-se o que seria a autonomia dos Estados, e com ella 
todo o apparelho federativo, si o Governo da União tivesse o ar- 
bitrio de considerar violada a fórma republicana em um Estado 
e nelle intervir sob a égide do art. 6.°, n. 2, da Constituição, 
sempre que o candidato da opposição allegasse que fora elle e 
não o seu competidor o victorioso nas urnas.

O Estado, diziam-me ainda, por effeito do movimento ar
mado que alli rebentou, tornou-se presa da anarchia, e a anar- 
chia é a negação de todas as fôrmas de governo; não ha, pois, 
mais fórma republicana federativa na Bahia. João Barbalho en
sina que «si a ordem constitucional está de tal modo compro- 
mettida que o Estado se vê absolutamente sem governo, cam
peando a anarchia, sem ter sido reclamada a intervenção federal, 
a União não ha de assistir quêda e impassível á anniquilação desse 
Estado; e o caso, desde que não ha ahi governo, nem autoridade 
legitima, nem ordem, nem lei, é o do art. 6.°, n. 2*.

Mas um simples facto mostrava que não era esta, como se 
pretendia, a situação do Estado; uma simples observação tornava 
evidente que a Bahia não estava «absolutamente sem governo, 
sem autoridade, sem ordem e sem lei,, e é que os tres poderes 
constitucionaes, legalmente organizados, continuavam a funo-

C10nContra esta observação encheram-se columnas e columnas 
dos jornaes para demonstrar esta coisa tao sabida: que o que



caracteriza a fórma republicana não é só a existência dos tres 
poderes constitucionaes, pois estes são communs a outras fôrmas 
de governo.

Mas ninguém affirmou o contrario. De minha parte, o que 
eu disse no telegramma dirigido ao presidente do Superior Tri
bunal da Bahia foi que em um Estado (de uma republica fe
derativa) onde existem os tres poderes constitucionaes legal,- 
mente organizados e em funcção, é um contrasenso dizer que não 
existe a fórma republicana federativa.

Allegava-se que a fórma republicana federativa desappa- 
recera da Bahia; por isto mesmo é que se pedia a intervenção do 
Governo Federal para restabelecel-a. Mas a Bahia é um Estado do 
Brasil; o Brasil é uma republica federativa. Ora, si os poderes 
constitucionaes da Bahia estão legalmente organizados e em func
ção, é evidente que estão organizados e funccionam de accôrdo 
com a Constituição do Estado federado, que, por sua vez, terá 
sido votada de harmonia com a Constituição da Republica (ar
tigo 63). Isto significa que aquelles poderes estão organizados e 
funccionam nos moldes republicanos federativos, e dizer que não 
ha fórma republicana federativa em um Estado constituído em 
moldes republicanos federativos, é affirmar simplesmente um 
dispauterio.

O que caracteriza a fórma republicana federativa, diz-se, é 
o facto de procederem do voto popular os poderes legislativo e 
executivo. Mas si na Bahia, que ninguém contesta ser um Estado 
republicano, regido por uma Constituição republicana e perten
cente a uma nação republicana, eu digo que os poderes legisla
tivo e executivo estão legalmente organizados, ipso facto tenho 
dito que estes poderes estão constituídos de conformidade com 
a lei republicana e, portanto, emanaram da eleição popular.

Eis aqui, tal qual foi escripto e expedido, o texto do tele
gramma que enviei ao presidente do Superior Tribunal da Bahia:

«Como V. Ex. sabe, os casos de intervenção do Go
verno Federal em negocios peculiares aos Estados, estão 
enumerados no art. 6.° da Constituição. Excluída a hy- 
pothese da invasão, que evidentemente não occorre, só 
nas outras hypotheses poderia o Governo Federal, em 
vista dos acontecimentos que ahi se desenrolam, intervir 
nesse Estado. Mas, quanto ao caso do n. 2 (manuten
ção da fórma republicana federativa) á parte as ques-
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tões doutrinarias que se teem suscitado, quer em relação 
ao orgam do governo, a quem compete ’autorizar a in
tervenção, quer no tocante aos requisitos que caracte- 
rizam a fórma republicana federativa, é fóra de duvida 
que se não póde considerar subvertida essa fórma em 
um Estado onde existem legalmente organizados e em 
funcção os tres poderes constitucionaes — o legislativo, 
o executivo e o judiciário.»

Como se vê, o telegramma refere-se ao Governo Federal do 
Brasil, aos Estados do Brasil, á Constituição do Brasil, á inter
venção na Bahia, que é um Estado do Brasil. Ora, todo o mundo 
sabe que o Brasil é republica federativa. Logo, todo o mundo 
conclue que, si o Estado federado da Republica Federativa do 
Brasil tem os seus poderes constituídos legalmente, é que estes 
poderes • estão organizados de conformidade com a lei da fórma 
republicana federativa, e, portanto, razão tinha o telegramma em 
dizer que nesse Estado tal fórma não se podia considerar sub
vertida.

Os argumentos com que se pretendia que o Governo Federal 
interviesse no Estado da Bahia, de accôrdo com o n. 2 do art. 6.° 
da Constituição, não eram de molde, acabamos de vel-o, que 
autorizasse essa medida. Eu não podia apoiar-me em fundamentos 
dessa ordem. O meu acto deixaria então de ser uma defesa da 
fórma republicana federativa para constituir justamente uma 
violação dessa fórma de governo.

«O que iria directa e violentamente de encontro á 
garantia da fôrma republicana federativa que a nossa 
Constituição pretende assegurar, ensina Ruy Barbosa, é 
a hypertrophia dos poderes da União pelo opportunismo 
das concessões successivas á sua tendencia absorvente, 
mediante as quaes se imagina converter o Governo Fe
deral em interventor continuo na vida constitucional dos 
Estados, a pretexto de sanear os males que nos gover
nos estaduaes se produzem. Não se concilia nem com o 
caracter nem com a Constituição do regimen esse papel 
attribuido ao Congresso Nacional e ao Presidente da Re
publica, de reparadores geraes dos erros e desvios occur- 
rentes na administração dos Estados.



Na administração nacional não são menos graves 
esses desmandos e enormidades. Sobrecarregal-a com a 
missão de tutelar a gerencia dos interesses dos Estados, 
seria apenas transferir dos governos destes para a au
toridade, já immensa, daquella, a facilidade nos abusos. 
Si, porém, o que se quer é que mudemos de systema 
politico, façamol-o então leal e abertamente, reformando 
a Constituição actual, para substituir a Federação, com 
o seu principio essencial da autonomia dos Estados, pela 
centralização administrativa. Mas emquanto não che
garmos, por esse modo regular, transformados os mol
des republicanos, á fórma unitaria centralizada, e man
tivermos Estados autonomos na adopção e execução das 
suas leis constitucionaes, não podemos converter o Go
verno da União em instancia revisora dos actos dos po
deres estaduaes no exercício de sitas naturaes attribui- 
ções.

Não é forjando theorias accommodaticias para cada 
embaraço constitucional que havemos de consolidar a 
situação do nosso difficilimo regimen. Não é desnatu
rando-o, sem o reformar, que o havemos de escoimar dos 
seus defeitos.»

Pretendeu-se também que o Governo da União interviesse na 
Bahia para assegurar a execução da lei federal que alli estava 
sendo violada.

Essa lei era a Constituição, na parte em que define os direitos 
e liberdades dos cidadãos. Mas quaes os factos? Ninguém m’os 
disse. As allegações não eram por fórma alguma comprovadas.

Foi-me attribuida a affirmação de que «o art. 6.°, n. 4, sò 
autoriza a intervenção para assegurar a execução das sentenças» 
e não também das leis federaes. Não é exacto. O que eu disse é 
que, si a lei violada na Bahia era a que define e protege os di
reitos individuaes, como se affirmava, a intervenção devia ser 
pedida ao Poder Judiciário e não ao Executivo.

Eis aqui a confirmação no telegramma que passei ao Pre
sidente do Superior Tribunal:

«Pelo que diz respeito ao caso n. 4 (execução de 
leis e sentenças federaes) si as leis ahi desrespeitadas * 
são, como se allega, as que garantem os direitos e li-
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berdades do cidadão, a intervenção compete ao Poder 
Judiciário, que é aquelle a quem a Constituição confiou 
a protecção desses direitos e liberdades, e, portanto, a 
execução coerciva de taes leis, cumprindo apenas ao 
Poder Executivo assegurar pela força, si fôr necessário, 
o cumprimento das sentenças respectivas.»

Não ha duvida que o Executivo póde intervir no Estado para 
assegurar a execução de leis federaes. Si, por exemplo, o Estado 
se oppõe á applicação no seu território de uma lei de impostos, 
o Presidente da Republica deve intervir para fazel-a cumprir. Do 
mesmo modo, si o Estado vota uma Constituição contraria á da 
União.

Mas, tratando-se de um direito individual offendido, não é o 
Executivo e sim o Judiciário que deve ir em seu soccorro. Si a 
autoridade local prende um eleitor adversário para evitar que elle 
vote, não ha de ser o Presidente da Republica que lhe abra as 
portas da cadeia para pôl-o em liberdade. Certamente só o poderá 
fazer em cumprimento de uma sentença judicial. Tenta-se contra 
a vida do adversário, ataca-se-lhe a propriedade, tolhe-se o com- 
mercio, amordaça-se a imprensa... A lei indica o caminho a 
seguir: o appello aos tribunaes, em alguns casos aos tribunaes 
federaes, directamente ou por via de recurso, para restabeleci
mento do direito e punição dos criminosos.

Forçar o Presidente da Republica a intervir nestes casos será 
muitas vezes converter o principio constitucional da autonomia 
dos Estados em uma coisa inconsistente e ridícula. Um inspector 
de quarteirão prende sem culpa formada um opposicionista, vio
lando assim um preceito expresso da Carta Constitucional. Qua 
o remedio para esse attentado? O remedio é simples: o Governo 
Federal, obrigado a fazer observar a Constituição, «a lei das leis, 
a lei magna, a lei maxima, a lei fundamental da Naçao», intervirá 
no Estado, por meio de um interventor, que, «juntando nas suas 
mãos aos poderes da administração central os da admimstraçao 
estadual necessários ao desempenho da sua missão extrao 
naria e á gravidade extraordinária das suas responsabilidades», 
deponha o governadçr que.não soube ou não quiz punir o inspe
ctor criminoso! . . .  . . . .

Felizmente a Nação Brasileira sabe que nao e isto o que
dispõe a sua Carta Política.



Decretada a intervenção, o Governo fez seguir immediata- 
mente para o Estado da Bahia as forças necessárias ao restabe
lecimento da ordem, que se operou sem que as forças federaes 
tivessem necessidade de recorrer uma só vez ao emprego das 
armas.

Um mez depois da intervenção, a 24 de Miarço, o General 
Cardoso de Aguiar communicava ao Governo a inteira pacificação 
da Bahia.

A intervenção não me fizera desistir do proposito de esta
belecer um accôrdo na politica do Estado. Durante um mez ten
tei todos os esforços para chegar a este resultado. Nada infeliz- 
mente consegui.

Resulta claro, de tudo quanto até aqui expuz, que tão in
justos foram para commigo os que filiaram a intervenção na Ba
hia, não a convicções de ordem juridica mas a sentimentos de so
lidariedade partidaria, quanto aquelles que me accusaram de ha
ver sacrificado a esta mesma solidariedade, quedando-me indif- 
ferente sinão hostil diante de todas as suggestões de uma poli
tica de apaziguamento e de accôrdo, os legitimos interesses de 
um grande Estado da Federação.



Gestão financeira

I Origem das accusações. II — Os emprés
timos. III — o empréstimo de 50 milhões de dol
lars; a) sua applicação; b) suas despesas prelimi
nares. IV — O empréstimo do café; as clausulas 
do contracto. V — A letra de quatro milhões. VI — 
O empréstimo de 25 milhões de dollars. VII — 
Baixa do cambio. VIII — Recursos deixados ao 
novo Governo. IX — Desperdícios, emissões, defi
cits. X ■— Augmento da divida externa e interna: 
empréstimos, apólices, obrigações do Thesouro. XI 
— Divida fluctuante. XII — O activo do Governo 
passado.

I

Origem das accusações

O ponto mais atacado de minha administração foi sem du
vida a gestão financeira.

Vou lealmente reproduzir aqui todas as accusações a este 
respeito articuladas pelos meus adversários e, depois das expli
cações que lhes opporei, a Nação julgará de sua procedência.

As accusações teem como fundamento quasi exclusivo decla
rações feitas em varias épocas pelo Governo actual sobre o es
tado financeiro do paiz.

A primeira série dessas declarações se encontra n’uma Ex
posição apresentada ao Presidente da Republica pelo seu pri
meiro Ministro da Fazenda, em 30 de Novembro de 1922, quinze 
dias apenas depois de terminado o meu governo.

Nessa Exposição o seu autor, com espantosa leviandade, pin- 
' tava a nossa situação como dns mais desgraçadas: empréstimos 

insolitamente gravosos, os recursos do paiz lamentavelmente des
pendidos, os cofres do Thesouro inteiramente vasios, em summa.
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impossibilidade quasi absoluta para a novo Governo de salvar o 
Brasil da mais completa e vergonhosa fallencia.

E’ certo que, poucos dias depois, a 24 de Dezembro, o Diário 
do Congresso publicava o parecer do Sr. Cincinato Braga sobre 
o orçamento da receita, no qual encontrava eu este juizo a res
peito dos denegridores das coisas nacionaes e das condições, em 
que o meu governo deixára a Nação:

«Ha uma corrente de espíritos sempre dispostos a 
denegrir as coisas nacionaes. Em materia financeira, 
esses críticos produzem males de alcances incalculáveis. 
Agora, por exemplo, percorrem a praça os commenta
ries de que é quasi irremediável a situação financeira 
da União. Taes commentaries são fantasias de maus 
ou de ignorantes. Ao contrario, a situação financeira da 
União é relativamente boa. Comparada lealmente com 
a da grande maioria das nações do mundo, ella é mesmo 
optima, ao sahirmos do decennio de 1912-1922, desas
troso para todas as nações da terra.»

Esta explicação, porém, nãò bastou para dissipar no meu 
espirito de homem publico, injustamente ferido, e de patriota, 
profundamente revoltado diante de um documento official que, 
assim, compromettia no estrangeiro o credito do Brasil, a im
pressão que me causara a Exposição do Ministro da Fazenda.

Com effeito, quando, em Janeiro de 1923, a li em Roma e 
notei o extranho mutismo que ella mantinha quanto ao emprego 
dos recursos que dizia esbanjados — todos, entretanto, despen
didos em serviços e obras de interesse publico, circumstancia 
que, uma vez declarada, teria evitado que a palavra official ser
visse, durante mezes, de base ás mais violentas aggressões pes- 
soaes contra mim — julguei achar-me em frente de um destes 
casos de abyssinismo tão frequentes em nossa vida política, ou 
em presença de um expediente, pobre de verdade e rico de im
previdência, com o qual o Ministro, por uma destas ambições 
que empolgam ás vezes os espíritos estreitos, preparava ter- ■ 
reno para impôr-se mais tarde á gratidão nacional como salva
dor do Brasil. Pobre de verdade, digo, porque varias das suas 
asserções, como ulteriormente fiêou demonstrado, não tinham 
a minima procedência. Rico de imprevidência, porque só a mais 
descuidosa irreflexão explicava o facto inaudito de «vir o pro-
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prio Governo para a porta do Thesouro proclamar aos quatro 
ventos a fallencia do paiz». Era além disto a primeira vez, n’um 
século de vida independente, que se via um Ministro de Estado 
correr pressuroso á imprensa para, em documento official, atas
salhar e denegrir a administração anterior.

Quando assumi o governo em 1919, era tal o estado dos 
cofres do Thesouro que, ao aproximar-se o fim do primeiro mez, 
verifiquei com terror que não tinha com que pagar a tropa e o 
funccionalismo publico. Presa da maior angustia, enviei um 
emissário ao Presidente do Estado de S. Paulo, que era devedor 
á União de avultada somma, proveniente da segunda valorização 
do café, e logo em seguida, n’uma segunda carta, lhe expuz mais 
minuciosamente a situação, que opprimia o Governo.

A 25 de Agosto o Dr. Altino Arantes respondia-me:

«O nosso amigo Alvaro de Carvalho, portador da 
carta de V. Ex., de 22 do corrente, poz-me ao corrente 
da situação financeira da União e dos ponderosos mo
tivos que determinaram e plenamente justificaram a 
solicitação constante de sua alludida» carta e da outra 
anterior, a que eu já havia respondido naquella mesma 
data.

Sinceramente empenhado em corresponder ao ap- 
pello de V. Ex., no sentido de facilitar quanto me fôr 
possível a sua benefica acção governamental, tenho 
dado providencias para que, até o dia 31 deste mez 
de Agosto, seja remettida ao Thesouro Federal, por 
conta do nosso Estado, a quantia de seis mil contos 
de réis, a accrescer aos outros dois mil, de que foi por
tador o Sr. Bormann, emissário do Ministro da Fa
zenda, Dr. Homero Baptista...»

Foi o que nos valeu. Até o fim do anno vivemos nas maiores 
difficuldades, adiando sob pretextos vários os pagamentos, até 
receber a renda diaria da Recebedoria e da Alfandega.

E ninguém soube disto. E não vim para os jornaes annunciar 
ao estrangeiro esse estado de penúria de minha Patria, nem pro
vocar contra o meu illustre antecessor como sendo o respon
sável por elle, as queixas ou a odiosidade da Naçao.

Foi, portanto, de justa revolta a impressão que me causou 
a Exposição de 30 de Novembro de 1922; mas, logo depo ,

'Mw



eu nos jornaes nada menos de tres discursos successivos de so
lidariedade com a minha administração, pronunciados pelo lea
der da Camara em nome do Governo; ao mesmo tempo amigos 
do Rio me communicavam ter ouvido ao Presidente e ao Minis
tro reiteradas declarações de que não haviam tido, como pare
cera, nenhuma intenção de expor-me aos ataques dos meus ad
versários, e em Julho de 1923, pouco antes do meu regresso ao 
Brasil, recebia do proprio Ministro da Fazenda uma carta de 
que extráio estes topicos:

«Venho pedir alguns minutos da preciosa attenção 
de V. Ex. para estas linhas, que visam uma justa re
consideração, de que faço muito empenho.

Gonstou-me que V. Ex. se mostrara maguado com 
a exposição que fiz ao assumirmos o governo. Essa 
noticia incommodou-me muito, porque, sinceramente, 
eu havia tido uma preoccupação meticulosa de expôr 
os factos pura e simplesmente, sem molestar o meu pre
claro amigo. Com essa preoccupação, eu estava tam-. 
bem interpretando o pensamento do meu eminente 
chefe e nosso prezado amigo Dr. Arthur Bernardes.

Em reunião ministerial ficara resolvido que não se 
poderia deixar de expôr ao Congresso Nacional a si
tuação financeira do paiz, não sómente para nos ha
bilitar a pedir as medidas necessárias e consentâneas 
com tal situação, como também para justificar a ri
gorosa economia que iamos impôr â administração.

Cumprindo essa deliberação, tratei de expor os 
factos e procurei fazel-o com a maxima singeleza. Si 
alguma expressão ou omissão escapou a esse critério 
— posso affirmar que não houve nisso a mais leve 
intenção de melindrar. Conservo os mesmos sentimentos 
de respeito e admiração pela pessoa de V. Ex. Nem se 
poderia comprehender que um paulista de certa res
ponsabilidade alimentasse outros sentimentos a res
peito de V. Ex.»

Que pensar da Exposição de 30 de Novembro de 1922 á 
vista do tom e dos termos desta carta£

Homem leal e sem refolhos, não tendo razões para presumir 
má vontade da parte de um governo pela ascensão do qual, em-



bora no cumprimento de um dever, eu sacrificara a minha 
popularidade e esterilizara um terço do meu periodo, acreditei 
que o Ministro da Fazenda não estava de má fé, e escrevera 
todas aquellas coisas sem bem lhes apprehender o alcance.

Accresce ainda que o Ministro havia sido, até ao ultimo 
dia, solidário com a minha administração, e a condemnação 
desta, a taes horas, valia por inqualificável felonia, de que o não 
julgava capaz.

Acceitei, pois, a explicação no que dizia respeito á minha 
pessoa.

Em Agosto de 1923 voltei ao Brasil. Receberam-me repre
sentantes do Chefe do Estado e de todos os ministros, inclusive 
o da Fazenda. Este se fez representar mesmo por dois auxiliares, 
que me procuraram em occasiões differentes para excusar o 
seu chefe de não comparecer em pessoa, devido a um compro
misso anterior que o chamára a Campos. De volta dessa cidade, 
o Ministro teve a bondade de deixar-me o seu cartão no hotel e, 
embora não voltasse em hora de encontrar-me, como ficára de 
fazer, não deixei de ver nessas attenções outras tantas provas da 
cordialidade dos seus sentimentos a meu respeito.

Por outro lado, na visita de cortezia que fiz ao Presidente 
da Republica no dia immediato ao da minha chegada, fui tra
tado (como aliás o tenho sido sempre) com taes e tantas mani
festações de apreço, que do meu espirito desappareoeram todas 
as duvidas.

Assim, quando em Setembro do mesmo anno um redactor 
da Gazeta de Noticias me pediu explicações sobre ar Exposição 
de 30 de Novembro anterior, foi com inteira sinceridade que con
testei os intuitos malevolentes que os meus inimigos lhe attri- 
buiam.

E assim procedi, apezar ainda de um facto que teria posto 
de sobreaviso outro espirito menos confiante.

Na visita que fiz ao Presidente, manifestei-lhe o proposito 
em que estava, á vista da insistência com que a imprensa se 
apoiava na Exposição do Ministro para atacar-me, de explicar 
os actos de minha administração a que esta Exposição se re
ferira .

S. Ex. approvou a minha deliberação e espontaneamente de
clarou-me que iria dar ordens aos seus ministros, para que me 
fornecessem com urgência todos os dados e elementos de que eu
carecesse.



Animado por esta promessa, o Dr. Homero Baptista, a meu 
pedido, escreveu ao Ministro da Fazenda:

«. . .  Venho rogar a V. Ex., para o fim de habilitar- 
me á opportuna defesa da administração passada, sir
va-se de determinar me sejam fornecidas as informa
ções de que trata a nota appensa, e outras de que possa 
necessitar, todas ellas referentes ao período de minha 
gestão.»

(A nota appensa versava sobre as despesas feitas com o 
nordéste, sentenças judiciarias, Lloyd Brasileiro, encampações, 
material bellico e sobre a emissão e collocação de apólices.)

O Ministro respondeu que prestaria promptamente as in
formações solicitadas e queria mesmo ter o prazer de leval-as 
elle proprio; mas, entregue a 6 de Setembro, o pedido do Dou
tor Homero Baptista não tinha ainda sido satisfeito no dia 30, 
data em que, não sendo possivel demorar mais a entrevista da 
Gazeta, foi ella publicada com os elementos que possuíamos.

Na minha bôa-fé attribui a tardança a motivos superiores; 
mas, alguns mezes depois, dizia-me o Dr. Homero Baptista que 
as informações, fornecidas com presteza pelos empregados com
petentes, tinham ficado esquecidas na gaveta do M inistro...

Outros actos do Ministro da Fazenda, posteriores áquella 
entrevista, vieram mostrar-me que eu fôra realmente ingénuo. . .  
D’elles traiarei mais longe.

Da Exposição de 30 de Novembro de 1922 originaram-se 
as primeiras accusações contra a gestão financeira do meu go
verno .

Vieram depois: a Exposição lid^, pelo Presidente da Re
publica, em 20 de Outubro de 1923, perante as Commissões 
de finanças do Congresso, na qual se encontram algumas ar
guições a proposito da baixa do cambio e de certas clausulas 
do empréstimo contrahido para a valorização do café; a Ex
posição de motivos do Ministro da Fazenda, de 5 de Novembro 
do mesmo anno, relativa ás despesas preliminares do emprés
timo de 50 milhões de dollars, e as suas repetidas, incongruentes 
e maldosas declarações, feitas pela hnprensa, a respeito da letra 
de quatro milhões esterlinos, emittida para saldar as promissó
rias restantes da valorização.
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Foram principalmente estes documentos, explorados com 
rancor pelos meus inimigos, que nelles apontavam, sem a menor 
contestação do Governo, as mais offensivas insinuações contra 
a minha probidade pessoal; foram principalmente estes do
cumentos, logo enaltecidos com ruidoso enthusiasmo pelo côro 
interessado dos abyssinios e dos thuriferarios dos novos deten
tores do poder, que geraram esse juizo apaixonado e injusto com 
que alguns espiritos menos avisados apreciaram a gestão fi
nanceira do periodo transacto.

A partir de 30 de Novembro de 1922 o leit motiv da palavra 
official, a proposito ou sem proposito, com ou sem opportuni- 
dade, passou á ser este: O Governo está empenhado e absorvido 
na obra urgente e inadiavel “da nossa restauração financeira”, 
“da rehabilitação do nosso credito”, “do reerguimento da Na
ção», que a administração anterior havia deixado desmoralizada 
e fallida. Desde aquella data, o Ministro da Fazenda parece não 
ter tido outro pensamento sinão o de annunciar ao mundo, aliás 
falsamente, a ruina do Brasil. Não houve documento official — 
discursos, exposições, relatórios, varias — em que a imminen- 
cia de uma“débacle financeira completa” não fosse descripta com 
as côres mais impressionantes, afim de dar ao paiz a sensação 
de que só á capacidade extraordinária desse homem phenomenal 
devia o não ter ainda desapparecido do mappa das nações. Foi 
esta a sua linguagem até ao ultimo momento, até ao discurso 
com que passou a administração ao seu substituto, discurso que 
um alto e competente funccionario de Fazenda logo expoz ao 
publico como um tecido de artifícios e falsidades C1).

.-'vi

í1) Outra idéa fixa teve o Ministro da Fazenda durante a sua admi
nistração — a de que foi elle quem imaginou, criou, organizou e pra
ticou a Contadoria Central da Republica, com a qual agora, segundo pre- 
linde se pôde saber em alguns segundos tudo ?u » to  se arreeada e se 
desDende Dor mez, dia ou hora, em todas as repartições da Republica, desde 
o Thesouro Nacional até ás collectorias de Ponta Porã ou de Maues

Os trabalhos de melhoramentos dos nossos processos de contabilidade 
datam freto “  do ministério Rivadaria. A este ministro eu proprlo pro- 

’ , . ’ j anmvpitar nãra o ensino das partidas dobradas no
Thesouro S fo m p e te K e C ta b U is ta , ctue ias hoje parte do Senado^ No

P O A j .  one —
pletaram. Com e ’Dezembl^ de 1919, com instrucçoes para o serviço 
mero 13.746 de 3 de Dezemmv) Governo que organizou as m-
geral de contabilidade Publica, por partidas dobradas nas diver-
«  Í S S t I í S í l S S .  deT de Dezembro de 1919). esor.pm ,ue. sôdepois

Pela Verdade
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Pelo diapasão da Exposição de 30 de Novembro de 1022 
afinou desde logo, com persistência e compuncção calculadas, a 
1’arandola ignóbil dos aduladores, para quem o novo Governo, 
tocado de uma virtude sobrenatural, estava a olhos vistos desen
terrando c resuscitando o Thesouro, e, dahi em diante, na im
prensa, no Congresso, nos meetings, nas inaugurações, em do
cumentos de toda sorte, officiacs ou não, o estribilho tornou-se 
obsessão e não tardou a degenerar em mania. Cada espirro do 
Governo era apontado como effeito do seu esforço sobrehumano 
em pról da «renascença financeira do Brasil». Com este am
biente, radicou-se no espirito publico a convicção de que ani
mavam o novo Presidente propositos hostis contra o seu ante
cessor. Citavam-se factos. Davam-se motivos. A ambição e a 
covardia fizeram côro com a lisonja. No Senado pediu-se a minha 
responsabilidade criminal. Na imprensa, jornaes que me haviam 
apoiado, do primeiro ao ultimo dia, com incansável constância 
e nunca arrefecido enthusiasmo, já não se animavam a fazer 
a minima referencia lisonjeira, amavel ou apenas justa ao meu 
Governo: mais do que isto, attribuiam, a outros, serviços notorios 
deste, pensando com isto agradar á nova situação. Inquiria-se 
dos candidatos a funcções políticas oii administrativas si eram 
pelo Governo anterior ou pelo actual. E toda esta miséria moral 
buscava justificativa na palavra official, que atirava ao Governo 
transacto a exclusiva responsabilidade dos males que affligiam a 
Republica.

Entretanto, a prova de que as diffieuldades que eu deixara, e 
eram expostas ao paiz em termos intencionalmente tão exagera-

desses actos e da designação de funccionarios competentes, teve e£fe- 
ctiva realização; foi o meu Governo que promoveu a instituição do em
penho da despesa (lei n. 3.991 de 7 de Janeiro de 1920); foi o meu Go
verno que criou a Contadoria Central da Republica e lhe nomeou todo 
o pessoal (dec. n. 15.210 de 28 de Dezembro de 1921); foi o meu Governo 
que promoveu a approvação do Codigo de Contabilidade e o sanccionou 
(lei n. 4.536 de 28 de Janeiro de 1922); foi o meu Governo que elaborou, 
logo após essa lei, novas instrucções para o serviço de contabilidade pu
blica (portaria de 25 de Outubro de 1922); finalmente, foi o meu Governo 
que preparou o Regulamento Geral de Contabilidade Publica, moldado pelo 
Codigo (dec. n. 15.783 de 8 de Novembro de 1922). O Governo actual, por
tanto, encontrou a Contadoria Central organizada e em pleno funcciona- 
mento. E’ possível que a tenha aperfeiçoado n’um ou n’outro ponto se
cundário; não duvido; mas por aperfeiçoamentos successivos teem pas
sado a polvora, a imprensa e a locomotiva, e nem por isto os aperfeiçoa- 
dores procuraram substituir os seus nomes aos de Schwarz, Gutenberg e 
Stephenson.
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(los, emanavam de phenomenos naturaes e não de erros da admi
nistração, é que são decorridos dois annos e meio e nada attesta 
que a situação financeira tenha melhorado ou que o nosso 
credito se haja fortalecido de 1922 para cá, e, não ob
stante os profundos cortes de despesas e as muitas centenas 
de mil contos de augmento das rendas, a cada instante apregoa
das pelo primeiro Ministro da Fazenda do Governo actual, não 
ha meio de safar-se a Nação do clássico e pavoroso cairel do 
abysmo. Pelo contrario, nunca o paiz atravessou crise tão alar
mante; o cambio, que deixei a 7, foi descendo de modo tal que, 
um anno depois, cahia a 4 21/ 32, a mais forte depressão a 
que se precipitou desde a data da nossa independencia politica, 
e até hoje não pôde emergir da casa dos 5; o mundo dos ne
gócios como que se paralyzou; as contas não se pagam; as obras 
se suspendem; milhares de empregados e operários são despe
didos; augmentou-se a circulação com 753.000 contos de papel 
moeda inconversivel, inflação que, apezar das retiradas ultima- 
mente feitas pelo Banco do Brasil, monta ainda a G13.000 con
tos (*); a vida torna-se cada vez mais cara; a Commissão in
cumbida recentemente de rever o orçamento, constituilda em 
sua totalidade de amigos do Governo, não duvida reconhecer 
no seu relatorio que «a situação financeira do paiz, que em 
1923 iá era precaria, em 1924 se tornou ainda mais embara
çosa»; e o Brasil (como dóe confessal-o!) não tem credito para 
levantar um vintém nos mercados estrangeiros, nem mesmo de
pois do vexame a que nos sujeitámos com as perquisiçoes da 
Commissão ingleza, aqui vinda, sob a impressão sombria das 
palavras alarmantes do Governo, verificar si podia ou nao, sem 
perigo, acudir ao novo appello que se fazia aos seus capita s.

Dir-se-á que é isto devido á intranquillidade, a desordem, 
á falta de confiança causadas pelos movimentos revolucionários. 
Não porque o Governo teve diante de si vinte^mezes de tranqu 
lidade (o primeiro levante rebentou em Julho de 1924) e, du
rante esse largo espaço de tempo, as suas medidas salvadoras 
n o d L iT em  ter attenuado ou pelo menos impedido que se ag- 
gravassem as consequências dos erros ou dos crimes do meu

período. #

A n  q rip Maio de 1925; pags. 18*19. (*) M ensagem  de 3 ae ívmiu

jm

m

i;f$T !



E’ que esses males, maldosamente exagerados, não resul
taram, como disse, ha pouco, de crimes ou de erros, mas de 
causas universaes, que só podem ser removidas por processos 
continuos e medidas de effeitos rnais ou menos demorados —  
o fomento da producção, a pontualidade e o desenvolvimento 
dos transportes, a conquista dos mercados, a applicação repro- 
ductiva dos dinheiros públicos, etc., que foi o programma do 
meu Governo.

O trecho da Exposição de 30 de Novembro de 1922, que 
deu lugar ás accusações repetidas contra a gestão financeira 
do Governo passado, é o seguinte:

«Todos os recursos extraordinários, representados 
pelos empréstimos externos — cincoenta milhões de 
dollars, nove milhões esterlinos, vinte e cinco milhões 
de dollars e as grandes emissões de apólices, parte já 
emittidas, parte autorizadas e presas a contractos — fo
ram totalmente despendidos, nada absolutamente res
tando do seu producto, nem mesmo para continuar os 
serviços iniciados e dar começo a serviços contractados.»

Além disto, o Ministro fazia allusão a empréstimos con- 
trahidos em condições «insolitamente gravosas», ao augmento 
da divida publica e á cifra aterrorizadora de uma divida flu- 
ctuante superior a 700.000 contos.

Passo a examinar cada um destes pontos.

Os EMPRÉSTIMOS

Foram tres os empréstimos levantados pelo meu Governo;
1. ° —  o de 50 milhões de dollars — typo de emissão 97 1/2 

e liquido 90 — juros de 8% — prazo 20 annos — e amortização 
a 105;

2. ° — o de £ 9.000.000 — typo de emissão 97 1/2 e liquido
92 ly^ — juros 7 1/2 — prazo 30 annos — garantido por
4.535.000 saccas de café; 9

3. ° — o de 25 milhões de dollars — typo de emissão 96 1 /2  
e liquido 91 — juros 7% — prazo 30 annos — resgate á 102



nos primeiros quinze annos, e ao par, isto é, a 100, nos quinze 
annos restantes.

As condições de um empréstimo dependem da situação dos 
mercados financeiros, da somma pedida e do credito do paiz 
no momento em que o solicita. Taes condições são dictadas pelos 
prestamistas sob a inspiração destes factores; não são nem podem 
ser impostas por quem se constitue devedor. E’ uma arte de 
triumphos fáceis, a dos architectos de obras feitas, para quem 
não entram em linha de conta as circumstancias do momento 
em que foram construídas.

Occupando-se das mencionadas operações, o Jornal do Com- 
mercio de 17 de Novembro de 1922 assim se externou:

«Os empréstimos realizados' pelo Brasil no go- 
„ verno que terminou a 15 de Novembro, foram uma 

prova do credito não só do paiz como de sua adminis
tração financeira.

Quando se effectuou a primeira quota do emprés
timo norte-americano de 50 milhões de dollars, na im
portância de 25 milhões, a situação mundial era ainda 
de incertezas. Havia receios, duvidas, e o publico norte- 
americano se mantinha um tanto desconfiado diante de 
todas as operações de credito para o exterior. Entre
tanto, quando a casa Dillon & Read annunciou a aber
tura do nosso empréstimo, em poucas horas elle foi 
coberto. Foi um successo sem precedentes na praça de 
Nova York para empréstimos estrangeiros.

A segunda quota teve igual exito.
O mesmo aconteceu no empréstimo de 25 milhões 

de dollars para melhoramentos ferro-viarios.
O empréstimo realizado em Londres pela casa Ro

thschild, no valor de nove milhões de libras, para con
solidação das dividas contrahidas para defesa do café, 
teve igual exito, tendo sido lançados dois milhões em 
Nova York, a pedido dá casa Dillon & Read.

Durante todo o periodo governamental não falta- 
6 ram offerecimentos. O Governo só teve, quando pre

cisou appellal" para o credito nó exterior, o embaraço 
da escolha, porqut as offertas vinham de todos os 
lados. Isto provou a confiança nas possibilidades do 
Brasil, na nossa honestidade; mas provou também a



confiança no governo do Sr. Dr. Epitacio Pessoa e na 
sabia administração financeira do seu Ministro da Fa
zenda, Dr. Homero Baptista.»

Já antes, em 5 de Maio do mesmo anno, se manifestara 
assim a mesma folha sobre o empréstimo da valorização do café:

«Foi muito honrosa para o nosso credito a ma
neira com que os capitalistas inglezes e norte-america
nos cobriram hontem varias vezes, e em poucos minutos, 
o empréstimo brasileiro de nove milhões de libras, do 
qual uma quota de sete milhões foi lançada em Lon
dres e outra, de dois milhões, em Nova York. Poucas 
vezes se verificou successo igual nessas grandes praças.

O empréstimo, que hontem foi subscripto de um 
modo tão significativo, é mais uma prova do credito e da 
riqueza do paiz e da confiança dos capitalistas inglezes 
na administração financeira do Brasil. Os últimos acon
tecimentos politicos, o luxo com que se tem procurado 
exagerar certos factos na realidade sem a importância 
que se lhes quer emprestar, os boatos que se lançam 
de proposito todos os dias, a violência sem base de 
certa opposição poderiam ter repercutido lá fóra, e dar 
a falsa impressão de instabilidade e receio.

A attitude correcta do Governo e as condições ge- 
raes do paiz dissiparam, porém, sem necessidade de 
nenhum esforço, todo o éco que acaso essa zoada pu
desse ter; e, depois da solemne prova dos Estados Uni-* 
dos, acabamos de ter a da Inglaterra.

Sabe-se como depois da guerra tem sido prudente 
o lançamento de empréstimos estrangeiros. De modo 
que o enthusiasmo, com que o nosso foi recebido, honra 
as nossas tradições e deve ser consignado como um 
penhor da consideração em que é tido o nosso Governo.

O Brasil bem merece essa confiança, mas sem ad
ministração segura não ha credito para os maiores pa
trimónios. Assim, o successo da siíbscripção de hontem 
é devido, principalmente, á politica financeira do Se
nhor Presidente da RepuKica e do Sr. Ministro da Fa
zenda. Os Srs. Drs. Epitacio Pessoa e Homero Ba
ptista devem estar satisfeitos com a sua consciência.
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porque o exito da subscripção é a melhor demonstração 
da correcção do seu governo. Os grandes centros finan
ceiros não se illudem, e com a sua secular experiencia 
só consagram assim as administrações dignas de ex- 
cepcional confiança.

O nosso empréstimo de 50 milhões de dollars foi 
subscripto no anno passado de uma maneira sem pre
cedente nos Estados Unidos para as operações estran
geiras. Agora, o empréstimo de nove milhões de libras 
esterlinas foi hontem simultaneamente coberto em Lon
dres e Nova York de uma maneira muito lisonjeira 
para o Brasil.

Em Nova York, foi coberta tres vezes a quantia 
de dois milhões de esterlinos a cargo da casa Dillon 
Read & C., e em Londres os sete milhões restantes foram 
subscriptos em poucos minutos.

A’s 11 e 50 da manhã a subscripção já estava en
cerrada com grande successo para o Brasil, para o nosso 
Governo e para os nossos banqueiros.

As condições do emprestimó são excellentes.
O capital é de libras 9.000.000, o prazo é de 33 an 

nos, o resgate ao par e os juros a vencer serão de 
7 1 /2%. Os titulos foram offerecidos ao typo de 97, que 
é dos melhores para o periodo de transição e de crise 
que todo o mundo atravessa.

Percorrendo os últimos empréstimos para O' es
trangeiro em Londres e em Nova York, não se encontram 
condições melhores de typo, juro, resgate e prazo. Isto 
demonstra como é seguro e justo o bom renome que 
desfrutamos e ao mesmo tempo documenta como se 
houve o Governo na defesa dos nossos interesses.

Os offerecimentos que o Governo recebeu e con
tinua a receber, a rivalidade cordial entre as praças de 
Londres e Nova York, que ambas queriam participar 
da operação, a presteza com que fomos attendidos e as



propostas quo de todos os grandes centros nos chegam, 
as condições que conseguimos, maiores e melhores do 
que velhos paizes — tudo isso corrobora a affirmação 
de que o actual Governo só tem sabido augmentar, ro
bustecer e consolidar o nosso credito e a nossa boa repu
tação de fieis pagadores, que nunca faltaram aos seus 
compromissos.

A opinião esclarecida do paiz não póde deixar de 
felicitar o Sr. Presidente da Republica e o seu digno 
Secretario da pasta da Fazenda pelo exito da operação, 
cujo resultado feliz é a melhor contraprova da segu
rança de sua politica financeira.»

O que o Jornal do Commercio não disse é que no mesmo 
anno de 1921, em que o Brasil contrahiu o empréstimo de 50 mi
lhões de dollars, a França levantou também em Nova York dois 
empréstimos de 100 milhões, um em Janeiro a prazo de 25 annos, 
typo 94 1/2, juros de 8% e resgate a 110, e o outro no mesmo 
mez (Maio) do empréstimo brasileiro, a prazo de 20 annos, typo 
de emissão de 95, juros de 7 1/2% e resgate a 110, isto é,.a 
grande e rica nação franceza não obteve condições tão favoráveis 
como as nossas. Também não lograram iguaes vantagens, para 
os empréstimos tomados na mesma data e na mesma praça, nem 
a Bélgica (prazo 20 annos, juros 8%, resgate 107 1/2), nem o 
Ghile (prazo 20 annos, juros 8 1/2, resgate 105).

O que o Jornal do Commercio não disse é que, apezar de 
terem sido os nossos empréstimos de £ 9.000.000 e dollars
25.000.000 contrahidos no periodo mais agudo da agitação po
litica de 1922 e nas vesperas da revolução de Julho, as suas 
condições foram melhores do que as de outros levados a effeito 
na mesma época, como os da Tchecoslovaquia, Bolivia, Yugo
slavia, Chile (segunda vez), etc., sem fallar nos empréstimos le
vantados por províncias ou municipalidades.

Como, pois, affirmar a Exposição de 30 de Novembro de 
1922 que os empréstimos contrahidos pelo meu Governo foram 
insolitamente gravosos? Tel-o-iam sido, sem duvida, si, antes, 
para inculcar-me por salvador da Patria ou exculpar de antemão 
a minha incompetência, eu vivesse a «atroar os ares com o bordão 
invariável, incansável e imperdoável, de que o paiz se encon
trava em estado de completa bancarrota.
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Eu desejara saber sob que condições, mesmo depois de to
dos os reclamos repetidos e estridentes com que o autor daquella 
Exposição levou a gabar a sua capacidade e os seus triumphos, 
poderia o Brasil contrahir hoje um novo empréstimo...

Não; não desejara sabel-o; amo bastante o meu paiz para 
não querer vel-o submettido a semelhante prova...

E mpréstimo de 50 milhões de dollars

Sua applicação

A accusação principal formulada a proposito do emprés
timo de 50 milhões de dollars é que delle não encontrou o Go
verno actual um vintém no Thesouro e nunca se soube em que 
foi despendido.

A primeira affirmação é do Ministro; a segunda é dos que, 
sem nenhuma contestação do Governo, cuja palavra era invo
cada como prova da perfidia, lhe commentaram a Exposição.

O empréstimo de 50 milhões de dollars foi contrahido em 
duas séries de 25 milhões, uma em Maio, a outra em Setembro 
de 1921. Rendeu, liquido, 45.627.208 dollars, que, ao cambio 
de 7$491 por dollar, em Maio, e 7$980 em “Setembro, produziram
352.949:267$484.

Nada ha de singular em que o empréstimo de 50 milhões 
tenha sido inteiramente consumido antes do advento do Governo 
actual. Quando se contrae um empréstimo, e precisamente para 
gastal-o, para applical-o ás necessidades publicas que o deter
minaram; não é para aferrolhal-o nos cofres do Thesouro. Mo
tivo de censura haveria si elle não tivesse sido despendido no 
interesse do paiz, e é isto o que não provam nem podem provar
os accusadores.

O empréstimo de 50 milhões não foi tomado exclusiva-
mente para às seccãs do nordeste ou outros determinados
serviços, como falsamente se disse, mas para quaesquer ne

CESSIDADES DO PROGRAM MA líb GOVERNO.
Antes de dar-lhe destino, o Governo retirou delle 1.000.000 

de dollars para pagamento, pela Delegacia em Londres, de des-
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pesas no exterior; 2.525.110.03 para obras no encouraçado São 
Paulo, contractadas no periodo que me precedeu; 2.633.061.83 
para pagamento dos juros e amortização do proprio empréstimo, 
e 215.064.47 para pagamento em Nova York a Humberto Sa- 
boia & C., de obras contra as seccas.

A informação official, de onde extráio estes dados, é de Fe
vereiro de 1922. Havia ainda nessa época um saldo de 
1.952.971.85 dollars, que ficou em mãos dos banqueiros e foi 
depois aproveitado no serviço de juros e amortização do em
préstimo. Somma tudo 8.326.208.18 dollars, ou 64 .744:594$807, 
ao cambio medio official de 7$776 por dollar.

O resto do empréstimo foi entregue ao Banco do Brasil, 
que o creditou, em moeda nacional, em conta de movimento com 
o Thesouro.

Eis o debito dessa conta por despesas effectuadas no e s t r a n 
geiro , em cada ministério, segundo a mesma informação official:

Em 1921

Ministério da Viação — dollars 8.854.177,29 — pesetas 56.711,60 
— £ 1.699.491-8-2 — réis-ouro 1.015:656*248 — 
pesos argentinos 34.405,13 — francos belgas 6.931.318,16 
frs. francezes 2.360.130.89;

Ministério da Agricultura — dollars 203.700 — pesos uru- 
guayos 750 — réis-ouro 36:000*000 — frs. suissos 
132.027,75 — frs. francezes 121.000;

Ministério da Justiça — £ 98 — marcos 431.625 — dollars 
13.888.47 — frs. francezes 164.500;

Ministério da Fazenda — dollars 118.662,55 — frs. suissos 
90.000;

Ministério da Guerra — frs. francezes 17.128.901,50 — réis- 
papel 2.300:000*000 para remetter em francos fran
cezes, quantia que, ao cambio medio de 500 réis, pro
duz frs. 4.600.000 — £ 1.253-10-3 — pesos argen
tinos 300;

Ministério da Marinha — dollars 3*728.536,03 — £ 75.098-11-9 
liras 2.951.162.54 — réis-ouro 141:111*508 — frs.



dollars 200.000Ministério da Marinha — liras 2.300.000 
£ 5.254-10-0;

Ministério da Guerra — frs. francezes 20.000.000 — frs. belgas 
3.500.000;

Ministério da Agricultura — dollars 56.043;
Ministério da Viação — £ 362.075-11-5 — dollars 1.081.725 — 

pesetas 12.666,75;
Ministério da Fazenda — dollars 45.018,84.»

Resumindo, temos as seguintes quantias pagas no estran
geiro por conta do empréstimo de 50 milhões: 20.674.987,51 
dollars; 2.143.271-11-7 libras esterlinas; 39.783.532,39 francos 
francezes; 10.431.318,16 francos belgas; 222.027,75 francos suis- 
sos; 5.251.162,54 liras; 431.625 marcos; 69.378,35 pesetas; 
34.705,13 pesos argentinos; 750 pesos uruguayos; 1.192:767$756 
ouro nacional e 2.300:000$000 papel, empregados na acquisição 
de 4.600.000 francos, como ficou dito acima.

Isto importa, em 215.184:563$716, aos câmbios médios de 
cada moeda em 1921 e 1922 í1); com os 64.7.44:594$807 das
primeiras despesas ha pouco mencionadas, temos réis..............
279.929:158$523.

Faltam 73.020:108$96.1.
Em que foram gastos estes 73.000 contos?
Estes 73.000 contos, á parte algum pagamento posterior 

aos dados que acabo de citar e que são, como disse, de Feve
reiro de 1922, foram absorvidos nas despesas communs, que as 
omissões do orçamento de um lado e, do outro, as deficiências 
da arrecadação, não permittiram satisfazer com os recursos or
dinários.

Para umas e outras não é demais chamar ainda uma vex 
a attenção do paiz.

fran
peso

fran
peso



Os meus censores, com a sua má fé habitual, querem fazer 
acreditar que eu tive orçamentos equilibrados, que todas as des
pesas ordinárias do meu governo puderam ser pagas com as 
rendas ordinários e, assim, não é verdade que algumas dessas 
despesas tivessem que ser satisfeitas com os recursos extraor
dinários do empréstimo de 50 milhões.

Nada mais falso. Vou mostrar, com algarismos, que a re
ceita ordinaria do meu triennio foi inferior em mais de 300.000 
contos á despesa ordinaria.

O Governo passado teve quatro orçamentos. Pela execução 
do primeiro, o de 1919, a minha responsabilidade é muito limi
tada. Subi á presidência a 28 de Julho, quando o exercício ia 
em mais de meio. Um mez depois, a 3 de Setembro, informava 
eu ao Congresso que, sem fallar numa emissão de papel-moeda 
de 30.000 contos e noutra de igual importância de letras do The- 
souro, por antecipação da receita, com juros a vencer no valor 
de 1.800 contos, o Tribunal de Contas já  registrara créditos 
extra-orçamentarios em somma sujperior a 150.615 contos e, 
pelos créditos em andamento no Congresso e os que o estado das 
verbas naquelle momento indicava como indispensáveis, o or
çamento de 1919 tinha que ser accrescido de 212.621 contos 
papel, e 2.292 contos ouro. São responsabilidades essas que não 
podem ser levadas á minha conta. Nada obstante, inelúo na de
monstração a seguir todo o exercício de 1919.

Também os 45 últimos dias do anno de 1922 e o seu período 
addicional não correram sob a minha gestão. Figuram, apezar 
disto, integralmente no meu calculo.

Creio não ser possível maior fidalguia na argumentação.
Durante o meu governo, os orçamentos nunca foram vo

tados com saldo real. O de 1922 chegou mesmo a confessar um 
deficit de mais de 80.000 contos. Nem siquer eram realmente 
equilibrados, pois todos Sabem que o equilíbrio das cifras não 
correspondia á verdade dos factos. A prova é que a receita arre
cadada no meu tempo foi inferior á orçada em mais de 400.000 
contos, ao mesmo passo que a despesa foi accrescida de 758.000 
contos de gastos extraorçamentarios obrigatorios.

Dessa insinceridade dos orçamentos deu-nos o Governo 
actual uma prova logo na sua primeira proposta (de 1924), por
quanto, reduzindo o mais possível as despesas e dando á receita 
uma estimativa razoavel, não pôde, ainda assim, evitar a confis
são de um deficit real de 238.000 contos. Defesa melhor não po-



dia eu pretender para justificar os deficits orçamentarios veri
ficados no meu triennio, ainda que outras razões não os expli
cassem cabalmente. Si, com estimativas exactas, não foi possível 
evitar um deficit de 238.000 contos, como podia eu evitar os 
meus com avaliações fantasticamente majoradas?!

Ora, a despesa ordinaria votada para os quatro exercícios 
de que me estou occupando, foi, em algarismos redondos, de 
314.916 contos ouro e 2.649.749 contos papel, ou, convertido o 
ouro em papel pelo valor medio do mil réis ouro em cada exer
cício, 3.691.194 contos. Mas a receita effeçtivamente arrecadada 
foi de 380.613 contos ouro e 2.174.226 contos papel, ou, tudo 
em papel, 3.369.177 contos. A receita ordinaria foi, portanto, 
inferior á despesa ordinaria em 322.017 contos C1).

Como supprir esta enorme falta?
O Governo precisava destes 322.000 contos para pagar as 

despesas que o Congresso, contando com elles, incluirá nas tabel- 
las, e desde que as rendas criadas não os produziram, só podia eu 
encontral-os ou na reducção de outras despesas, meio por mim 
empregado, mas^ evidentemente insufficiente, ou na emissão de

í 1) Eis como se discrimina a despesa:

Ouro Papel

1919 — 80.953
1920 — 72.372
1921 — 75.660
1922 — 85.931

504.483
599.578
714.495
831.193

314.916 contos.

A receita arrecadada foi esta:

2.649.749 contos.

Ouro Papel

1919 — 86.372
1920 — 141.539
1921 — 77.305
1922 — 75.397

445.693
554.538
520.520
653.475

. Estes dados 
mensagens apres< 
Maio de 1923 e M

O valor medio uu ------------
em 1921, 4$247, e em 1922, 4$228.
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papel-moeda, expediente nefasto, de que me não quiz servir, ou 
nos recursos extraordinários.

Indiquem os que me accusam outro meio de saldar essas 
despesas, ou então sustentem, si sao capazes, que ellas, apezai 
de orçamentarias, não deviam ser pagas.

Mas não é só isto. Ao passo que a receita diminuiu nas pro
porções que acabo de assignalar, a despesa inevitável augmen- 
tou em proporções ainda maiores. Dei-me ao trabalho de rever 
toda a legislação, de 28 de Julho de 1919 a 14 de Novembro de 
1922, periodo total do meu governo, e encontrei de despesas 
forçadas, fóra do orçamento, constantes de decretos espe- 
ciaes (x), nada menos de 458.244:306$853, papel, 15.501:302$996,

(l ) Eis aqui os numeros destes decretos:

1010: ns. 13.708-11, 13.727, 13.735-6, 13.738, 13.743, 13.758-9,
13.761-4, 13.767, 13.771-3, 13.776-7, 13.782-91, 13.798-7,
13.805-6, 13.808-10, 13.812-14, 13.817, 13.819-22, 13.826,
13.828-9, 13.836, 13.838-9, 13.841-5, 13.849-50, 13.853-4,
13.859, 13.861-2, 13.864-5, 13.867, 13.869-71, 13.873,
13.881, 13.887, 13.889-92, 13.900, 13.903-5, 13.907,
13.914, 13.917-20, 13.922-3, 13.927, 13.934-5, 13.941-2,
13.944-5, 13.948, 13.952, 13.955-6, 13.958.

1020: ns. 13.961, 13.964-5, 13.965 A, 13.966 A, 13.967, 13.970-1,
13.974-3, 13.978 A, 13.980-2, 13.985, 13.985 A, 13.936 A,
13.987-8, 13.991-5, 13.999, 14.000, 14.003-4, 14.008 9,
14.012-13,, 14.015-20, 14.023-4, 14.052-3, 14.059,
14.064-5, 14.070, 14.072-3,. 14.087, 14.097, 14.099-100,
14.122*3, 14.125-6, 14.128, 14.139, 14.146, 14.154-5,
14.170, 14.197, 14.208, • 14.216-17, 14.232-4, 14.274,
14.277-9, 14.287, 14.289, 14.291-7, 14.314-8, 14.320-1,
14.324, 14.328-9, 14.335, 14.340, 14.346-8, 14.357-9,
14.362-3, 14.366-7, 14.371-4, 14.380-1, 14.387-9, 13.993,
14.403, 14.410-12, 14.415, 14.419, 14.422-25, 14.428-9,
14.432, 14.440, 14.442-3, 14.445, 14.449, 14.466-8,
14.472-6, 14.485, 14.494-5, 14.502, 14.505, 14.515,
14.527-8, 14.538, 14.540-1, 14.557-60, 14.564, 14.569,
14.571, 14.575-6, 14.579-81, 14.586-7, 14.597-8.

1021: ns. 14.602-3, 14.606-7, 14.609-10, 14.613-4, 14.616, 14.619-21,
14.625, 14.628, 14.634, 14.644, 14.661, 14.673-4,
14.686, 14.690-1, 14.702, 14.720-1, 14.743, 14.747,
14.749, 14.759, 14.762, 14.772, 14.802, 14.809, .
14.812, 14.819-20, 14.826, *1.833, 14.847, 14.853,
14.862, 14.865-6, 14.872, 14.880-1, 14.890, 14.892,
14.894, 14.896, 14.901-2, 14.910, 14.913, 14.922,
14.927, 14.936, 14.941, 14.943-4, 14.952, 14.957.
14.960, 14.972-3, 14.975-6, 14.986, 14.989-90, 14.995-9,
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ouro, 140.351.046 francos franeezes e £ 359, ou, tudo reduzido 
a papel, de accôrdo com o cambio medio de cada anno, réis 
587.807:167$046.

Note-se que neste total, como se poderá ver dos decretos ci
tados em nota, só inclui d e s p e s a s  o b r ig a t ó r ia s , i m p r e s c i n d í v e i s ,
QUE NÃO DEPENDIAM DO ARBÍTRIO DA ADMINISTRAÇÃO, taes COmO
sentenças judiciarias, dividas de guerra, de vencimentos mili
tares e civis, de subvenções, de contractos, de prémios, de monte
pio, compromissos internacionaes, restituições, prorogações do 
Congresso, Centenário (só 30.000 contos), recenseamento, cala
midade publica, etc.; ahi não figura uma só apólice nem tão 
pouco um ceitil das despesas feitas com melhoramentos ferro
viários de qualquer especie; ahi não se comprehendem as obras 
do nordéste nem outras despesas, desde que sejam facultativas, 
igualmente necessárias ao melhor aproveitamento das nossas ri
quezas ou a outros fins de utilidade publica; ahi não se consi
gnam os créditos supplem ental de material, ainda que nelles 
se computem, em somma superior, despesas de pessoal; ahi não 
se contemplam os créditos destinados a saldar despesas de go
vernos anteriores desde que abranjam também despesas do meu 
governo; ahi não tiveram ingresso nem mesmo as despesas des
tinadas á defesa nacional.

Sei que isto não é razoavel nem justo; mas quero tirar todos
os pretextos aos meus detractores, para quem podem ser de

15.007,
15.043-6,
15.077,
15.107,
15.147-8,
15.177,
15.205-7,

1022: ns. 15.239-43, 
15.278-82, 
15.305-8, 
15.339-40, 
15.414, 
15.462-3, 
15.566-7, 
15.636-7, 
15.667, 
15.703, 
15.743-4,

15.010,
15.051,
15.083,
15.111-12,
15.160,
15.180-1,
15.212-17,

15.251,
15.285-6,
15.310-2,
15.354,
15.423,
15.468,
15.607,
15.643, a
15.677,
15.710-12,
15.749,

15.015, 15. 019,
15.059, 15. 061,
15.086, 15. 089,
15.124, 15. 125,
15.163, 15. 165-6,
15.186-7, 15. 191,
15.222-4, 15. 226.

15.259, 15. 261,
15.290, 15.,292-4,
15.315, 15 .323-4,
15.363-4, 15 .367-9,
15.427, 15.,437,
15.472, 15.478,
15.609, 15.624,
15.652, 15.654-5,
15.681, 15 .685,
15.721, 15.730,
15.761, 15.769,

15.028-30, 15.041,
15.064, 15.071,
15.101, 15.103,
15.139-42, 15.144,
15.169-70, 15.175,
15.194-5, 15.197,

15.272, 15.275-6,
15.296-7, 15.301,
15.326-31, 15.334-7,
15.389, 15.391-2,
15.441, 15.447,
15.494, 15.526,
15.629, 15.631-4,
15.658, 15.662,
15.692, 15.701,
15.735, 15.738-40,
15.778, 15.838.



somenos valor até as razões que se inspiram no progresso da 
Nação e na defesa da Patria.

Ao total de 587.807:167$046, acima encontrado C1), addi- 
cioné-se agora a despesa feita com a recepção dos reis da Bél
gica __  12.252 contos —, com a acquisição de combustivel e
outros materiaes indispensáveis e urgentes para a manutenção 
do trafego de certas estradas de ferro, o qual não podia ser sus
penso sem damnos irreparáveis, como a Central, a Oeste, a Rêde 
Cearense, etc. — 55.592 contos — (2) e com o Lloyd Brasi
leiro, que também não podia parar os seus navios — 101.581 con
tos — (3) em liquidação de compromissos do meu tempo e de 
períodos anteriores, e chegamos a este resultado verdadeiramente 
alarmante: o governo que expirou a 15 de Novembro de 1922, 
com uma receita desfalcada em 322.017 contos, teve ainda que 
pagar, por fóra do orçamento, obrigatoriamente, forçadamente, 
757.233 contos!

E ainda não é tudo. Varias disposições orçamentarias revi
goraram saldos de créditos da natureza dos acima referidos, vo
tados em datas anteriores ao meu governo (4). Estes credito» 
elevaram-se a muitos milhares de contos. A quanto terão subido 
os saldos revigorados? Fallecem-me os meios de verifical-o; mas, 
qualquer que tenha sido a sua importância, ella representa mais 
um onus forçado que pesou sobre a minha administração e serve 
para mostrar que a formidável cifra de 757.233 contos de des
pesa obrigatória, para a qual os orçamentos não me deram o 
primeiro vintém da receita correspondente, está ainda longe de 
exprimir a verdade. * (*)

(i) — Na entrevista que concedi á Gazeta de Noticias em Setembro 
de 1923 figurei como não applicados 25% das despesas forçadas.

Os créditos, porém, agora indicados são sómente d’aquelles que não 
comportam reducção — sentenças judiciarias, vencimentos, restituições 
etc. etc. — conforme se diz no texto.

(»)— Decs. ns. 13.830, 13.834, 13.876, 14.257, 14.404, 14.509, 14.510, 
15.110, 15.304, 15.332 e 15.800, relativos ás estradas Central do Brasil, 
Caxias, Rêde Cearense, Oéste, Goyaz e Formiga. Só a Central do Brasil 
consumiu a mais 48.734:784$013 de combustivel.

(*) — Relrospecto Administrativo, do Dr. Homero Baptista, pags. 35 a 40.
(4) — Por exemplo: lei n. 3.674 de 7 d§ Janeiro de 1919, arts. 17 e 47; 

lei n. 3.991 de 5 de Janeiro de 1920, arts. 23 e 60; lei n. 4.242 de 6 de 
Janeiro de 1921, arts. 20 e 39; lei n. 4.555 de 10 de Agosto de 1922, ar
tigos 50 e 106, etc.



Fiquemos, todavia, nesta cifra, e não prosigamos sem deixar 
aqui exarado que, destes 757.233 contos, nada menos de 
140.320.546 francos, 359 libras, 10.488 contos ouro e 146.779 
contos papel, ou sejam, ao todo, 258.000 contos papel, repre
sentam responsabilidades de administrações anteriores que eu 
tive que pagar C1).

Tresentos vinte e dois mil e dezesete (322.017) contos a 
menos na receita e, a mais 757.233 contos de despesa inevitável 
— eis ahi mais de um milhão de contos, de gastos inilludiveis, 
aos quaes eu havia de attender e  p a r a  o s  q u a e s  n ã o  m e  fô ra  

DADO O MÍNIMO RECURSO NO ORÇAMENTO DA RECEITA!

í1) — Eis aqui, entre outros que em rigor poderíamos invocar e ele
variam sensivelmente este algarismo, os numeros dos decretos que jus
tificam a minha affirmativa:

101D: ns. 13.708-11, 13.727, 13.735-6, 13.738,
13.761-4, 13.767, 13.771-2, 13.777,
13.805-6, 13.808-10, 13.812-14, 13.819,
13.828, 13.836, 13.838-9, 13.841-5,
13.864, 13.867, 13.869-71, 13.881,
13.904-5, 13.907, 13.917-20, 13.922,.
13.948, 13.955-6.

1020: ns. 13.961, 13.964-5, 13.965 A, 13.966 A,
13.974-8, 13.978 A, 13.980-2, 13.985,
13.987-8, 13.991-5, 13.999, 14.000,
14.012-3, 14.015-20, 14.023-4, 14.052-3,
14.064-5, 14.070, 14.072-3, 14.087,
14.100, 14.122-3, 14.125-6, 14.128,
14.154-5, 14.170, 14.197, 14.208,
14.274,
14.320-1,

14.277-9,
14.328-9,

14.287,
14.335,

14.289,
14.346-7,

14.366-7, 14.371-4, 14.380-1, 14.387-91,
14.410-12, 14.415, 14.419, 14.422-5,
14.440,
14.485,

14.442-3,
14.494-5,

14.445,
14.502,

14.449,
14.505,

14.538, 14.540-1, 14.557-60, 14.564,
14.575-6, 14.579-81 , 14.586-7, 14.597-8.

1021: ns. 14.602, 
14.826,

14.625,
14.865-6,

14.686,
14.880-1,

14.721,
14.901,

14.972-3,
15.111,

14.986,
15.169,

14.995-6,
15.181,

14.998-9,
15.191,

1022: ns. 15.239, 
15.292-4, 
15.329, 
16.567,

-15.242,
15.296,
15.340,
15.629,

15.251,
*15.305-6,

15.363,
15.637,

15.261,
15.308,
15.414,
15.655,

15.681 e 15.739.

13.743, 13.758-9,
13.782-91, 13.796-7,
13.821-2, 13.826,
13.849-50, 13.861-2,
13.889-92, 13.900,
13.927, 13.934-5,

13.967, 13.970-1,
13.985 A, 13.986 A,
14.003, 14.008-9,
14.055, 14.059,
14.097, 14.099,
14.139, 14.146,
14.216, 14.232-4.
14.291-7, 14.314-8,
14.358-9, 14.362-3,
14.393, 14.403,
14.428-9, 14.432,
14.466-8, 14.472-6,
14.515, 14.627-8,
14.569, 14.671,

14.747, 14.812,
14.927, 14.936,
15.007, 16.029,
15.216-7, 16.224.

15.281, 15.286,
15.323-4, 15.327,
15.427, 15.494,
15.667, 15.677,

12
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Como fazel-o sinão com os recursos extraordinários?
E que valem os 73 mil contos restantes do empréstimo de 

50 milhões contra essa massa colossal, quinze vezes superior? 
E como querer que desse empréstimo ainda ficassem sobras para
o Governo actual?

Não era possível. O mais elementar sentimento de justiça 
ha de reconhecer, á vista do exposto, que as responsabilidades 
deixadas pelo meu Governo podiam ter sido ainda maiores, e não 
o foram, graças a outros recursos que felizmente tive á minha 
disposição, e ainda ao espirito intransigente de economia que 
dominou a administração passada.

b)

D espesas preliminares do empréstimo

Quando o Governo passado levantou o empréstimo de 50 mi
lhões de dollars, teve, como acontece com todos os governos e 
com todos os empréstimos, que pagar desde logo a primeira 
amortização, os juros do primeiro semestre, a coinmissão sobre 
estes juros, os telegrammas da negociação e a impressão e assi- 
gnatura dos titulos. Para effectuar esta despesa, que montou 
a 4.856 contos, o Governo não pedfu autorização especial ao 
Congresso, não só porque esta autorização estava evidentemente 
comprehendida na autorização geral que lhe outorgara a facul
dade de contrahir o empréstimo, e, portanto, de fazer o neces
sário para realizal-o, como porque não ha banqueiro que, de
pois de longa e penosamente ajustadas as clausulas de uma avul
tada operação dessa ordem, consinta em esperar semanas ou 
mezes que o Poder Legislativo vote o credito preciso para pagar- 
lhe despesas preliminares, previstas e imprescindíveis da trans- 
acção.

Ora, em 5 de Novembro de 1923 o Ministro da Fazenda 
apresentou ao Presidente da Republica, e este enviou ao Con
gresso, uma Exposição de motivos sobre o assumpto, na qual 
mostrava a necessidade da abertura de um credito daquella im
portância para regularizar as contas da referida despesa. Nessa 
Exposição, que, dizia o Ministro, se «inspirava unicamente na ne
cessidade de regularizar as contas, achou elle, todavia, meio de 
salientar:
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1. ® — que a despesa «fôra feita sem autorização 
do Congresso Nacional»;

2. ° — que a despesa representava «um compromisso 
urgente, que naquelle momento (no momento em que 
o meu governo a effectuou), não devia ser discutido, já 
porque podia demorar as negociações entaboladas, ac- 
crescendo-se os juros, já porque era necessário evitar 
commentarios em torno dessa operação.»

Como era de prever, e fôra sem duvida calculado, os jornaes, 
que me hostilizavam, aproveitaram-se pressurosos dessa phrase 
refalsada e tocaram o realejo das aggressões do costume. «O Go
verno passado, vociferavam, gastou sem autorização milhares de 
contos de réis para evitar commentarios em torno do emprés
timo de 50 milhões, tão immoral e escandalosa foi esta operação. 
Quem o diz não somos nós, é o Governo actual.»

Era, com effeito, tão transparente o proposito do Ministro 
da Fazenda de criar para o governo anterior um ambiente de 
prevenções e suspeitas, que a Comimssao de Orçamento da Ca
mara, composta de amigos do novo governo, no parecer que e a- 
borou sobre a mensagem do Presidente, nao se limitou a com 
ceder o credito pedido, mas, revoltada de certo contra a insd 
da Exposição de motivos, demorou-se em destru,r-lhe uma por

Um% yo r r t n g o f " s o  parecer os seguintes conceitos:

«A despesa ndo podia deixar de .ser feita no mesmo 

eX" 7 L t l Z 1̂  a que se refere o credito pedido .foi
destinada aos seguintes pagamentos: oi primeira ,> -
tização do empréstimo; b) juros do 1 semestre, c) co 
missão de 1% sobre este ultimo ^ « " V e s t i m o  fi-

«Como ^ e C m m a s ,
guram apenas as que e outras> todas arro-
Í X ^ r p o r ^ r c e W o ,  no conto apresentada pelos

oPer
então»;



«A autorização para levantar o empréstimo con
tinha implícita a autorização para pagamento da amor
tização e juros, consequências forçadas de qualquer 
empréstimo. Para esse pagamento, tratando-se de um 
empréstimo contrahido em Maio de 1921, só podia haver 
na lei uma autorização implícita, jámais uma autori
zação expressa, porque não se pôde pretender que o 
Congresso Nacional, autorizando o empréstimo em lei 
que tem a data de 31 de Dezembro de 1920, houvesse, 
ao mesmo tempo, na lei do orçamento da despesa para 
o exercício de 1921, autorizado e fixado desde logo o 
pagamento de despesas futuras com um empréstimo 
que ainda não existia e que podia ser realizado ou não*;

«O Governo passado cumpriu apenas um dever, 
honrando os compromissos e o nome da Nação; rea
lizou uma operação da qual só resultaram benefícios 
para o Thesouro, e a lisura dessa operação ainda se 
torna notável, si se attentar a qtíe os banqueiros pa
garam os juros de 8%, os mesmos do empréstimo, pelas 
sommas que detinham em seu poder, emquanto não 
entregues ao governo, juros que importaram em 
734.967,50 dollars, mais que sufficiente para attender 
ao pagamento da primeira amortização do empréstimo, 
que se elevou apenas a 656.250,00»;

«Estando assim justificadas, por todos os modos 
e á luz dos critérios mais rigorosos, as despesas feitas 
com o empréstimo de 50 milhões de dollars, e não 
havendo como recusar a autorização, aliás já implici
tamente concedida, para uma despesa feita no sentido 
de acautelar os melhores interesses da Nação, a Com- 
missão de Finanças recommenda à approvação da Ca
mara a concessão do credito pedido.»

Este parecer, assignado por toda a Commissão de Finanças, 
foi approvado pela Camara sem observações.

Ficou assim desfeita a segunda* e ultima accusação formu
lada contra o meu governo, a proposito do empréstimo de 50 mi
lhões de dollars.
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IV

O EMPRESTIMO DO CAFÉ. As CLAUSULAS DO CONTRACTO

O empréstimo de nove milhões de libras esterlinas, desti
nado á valorização do café, «foi totalmente despendido, nada 
absolutamente restando do seu producto», — affirmou o Mi- 
nistrd da Fazenda na sua Exposição de 30 de Novembro de 1922.

Aos olhos vesgos de odio dos meus diffamadores, esta dis
paratada falsidade tomou fóros de verdade inconcussa e assu
miu proporções de innominavel escandalo.

Vejamos, entretanto, o que ella vale.
Em Março de 1920 o preço do café havia cahido a 9$300 

por Arroba, o typo 7 do Rio, e a 7$500 por unidade de dez 
kilos, o typo 4 de Santos, com accentuada tendencia para maior 
declinio.

A situação da lavoura era das mais alarmantes. A quéda 
simultânea do cambio, com o encarecimento da massa total da 
importação, augmentava cada vez mais o desequilíbrio da ba
lança do commercio exterior. A economia geral do paiz começava
a resentir-se profundamente.

O Governo entendeu que lhe cumpria acudir ao nosso prin
cipal producto.

Valorizar o café, como tive occasião de dizer mais tarde
em S. Paulo, é valorizar a nossa exportação, de que elle repre
senta mais de 50%; valorizar a nossa exportação é canalizar 
ouro para o paiz; canalizar ouro para o Brasil é fazer pender 
para o nosso lado a balança mercantil, é dar valor á nossa 
moeda, é elevar o nosso cambio, é preparar o bem estar e a pros
peridade da Nação. _

Tratava-se, portanto, de uma questão nacional e nao de uma
questão de Estado. . ,

Pensando assim, como ainda hoje penso, -resolvi intervir no
mercado de café. s

Os effeitos salutares dessa opportuna mediaçao nao se j 1- 
' zeram esperar: os preços foram accusando rapidas melhoras, 

a situação geral dos negocios modificou-se promptamente; a la- 
íoura aufeHu avultados hjcros .  a baiana commercial e eco-
nomica colheu dessa transformação bfneflcos frU‘0S- de i0 

Basta notar que, só nos primeiros dose -  *  *  »
official, a exportação feita pelos portos do Rio de Jane ro

1H
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(2.784.922 saccas) e Santos (8.785.000) em vez de 498.000 
contos, produziu mais de um milhão de contos de réis, ou seja 
uma differença superior a 500.000 contos. Por seu lado, o café 
adquirido pelo Thesouro se valorizou no mesmo periodo em
170.000 contos, de sorte que a intervenção official fez entrar, só 
no primeiro anno, na economia nacional perto de 700.000 . 
contos. Tendo em vista o algarismo da exportação e os preços 
correntes nos quatro annos decorridos, esta cifra sobe hoje a 
quatro milhões de contos, sinão mais.

Ao dar execução ao plano de valorização, procurou o go
verno conciliar os interesses da lavoura e do commercio na- 
cionaes de café com o interesse publico em geral, representado 
pelos dinheiros do Thesouro necessários á execução do dito 
plano. E, assim, esforçou-se por cercar a operação de todos os 
requisitos práticos de segurança e exito financeiro que a expe- 
riencia suggeria. Nesse proposito, resolveu conservar nas praças 
de Santos, Rio de Janeiro e Victoria o stock de café adquirido, 
pois não lhe era licito perder de vista os factos occorridos du
rante a guerra com os cafés do Estado de S. Paulo nas praças 
de Hamburgo, Bremen, Antuérpia e Trieste. Apenas uma pe
quena parte embarcou para Londres.

Esta solução, além disso, teve o alcance de premunir a ope
ração contra um inconveniente que não escapará aos que co
nhecem a extrema sensibilidade das cotações dos productos sobre 
os quaes se fazem transacções em larga escala: o da coexis
tência, em praças estrangeiras, de vultosos stocks da valori
zação ao lado das disponibilidades ordinárias do mercado, sobre 
as quaes viriam, pelo simples facto da presença, exercer cons
tante acção depressiva.

Conseguiu assim o Governo a vantagem, sem precedente nas 
anteriores valorizações, de conservar o seu stock nas praças do 
Brasil.

Persistente no- empenho de cercar o plano de todos os ele
mentos de exito, já imprimindo ao mercado de café a estabili
dade e confiança necessárias, já forrando o Thesouro á even
tualidade de quaesquer exigências de ordem financeira, já re
solvendo a collocação do stock por fórma que não determinasse 
abalo nos mercados consumidores, contractou o Governo, em 
1922, o empréstimo de £ 9.000.000 para consolidar os pequenos 
empréstimos parciaes que contrahira e applicára á compra do
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ouO producto liquido da operação foi de 8.325.000 libras, 
278.587:800$000 ao cambio médio de 33$464 por libra.

Do empréstimo de nove milhões, posso dizer que o meu 
GOVERNO NÃO DESVIOU UM SÓ VINTÉM; DEIXOU-O INTEGRAL E IN- 
TACTO AO SEU SUCCESSOR.

Si eu retiro do Thesouro dez contos de réis e compro para 
o fundo de resgate, como fiz tantas vezes, uma barra de ouro 
de valor igual, não ha quem possa estar sinceramente conven
cido de que eu tenha privado o Thesouro do valor de dez contos 
de réis, visto que esta quantia se transformou em metal e se acha 
agora exactamente representada pelo ouro adquirido.

E’ o caso do café. O governo precisava comprar café; não 
tinha dinheiro; tomou pequenos empréstimos e adquiriu
4.535.000 saccas; levantou em seguida um grande empréstimo 
de nove milhões esterlinos, pagou as dividas parciaes e guardou 
o café, para vendel-o opportunamente e liquidar o empréstimo. 
Como dizer que o producto do empréstimo de nove milhões 
esterlinos foi esbanjado, si elle está ahi integralmente concre
tizado no café em deposito?

Dir-se-á que o actual governo não recebeu do seu antecessor
4.535.000 saccas de café, mas apenas 3.705.362. Neste caso o 
esbanjamento teria sido sómente do valor correspondente ás 
829.638 saccas vendidas por mim e não de todo o empréstimo, 
como se affirma; mas nem isto é verdade, pois o preço do café 
que o governo passado vendeu foi todo depositado em Londres,
DÉ ACCÔRDO COM AS CLAUSULAS DO CONTRACTO, E APPLICADO A
acquisição de títulos do empréstimo. O meu governo, portanto, 
não se utilizou nem podia utilizar-se desse preço.

Houve quem sussurrasse no Senado que os lucros da ope
ração é que foram dissipados. Chegou-se mesmo a precisar a 
cifra: tres milhões esterlinos.

Não quero qualificar este boquejo.
Todo o producto da operação, por força do contracto, tinha 

que ser empregado no resgate dos títulos, como já se t e r á  com 
o producto das 829.638 saccas vendidas, e nao podia ter outro 
destino emquanto o empréstimo não fosse definit.vamente liqui
dado. «Só depois de liquidados os nove milhões esterlinos do em 
préstimo (disse pelo Jornal do de 25 de Outubio
de 1923, o Ministro da Faienda, que não podia ser suspeito aos 
seus porta-vozes do Senado) só depois de liquidados os nove 
milhões esterlinos do empréstimo é que se pode verificar o saldo



disponível». Assim, sem estar terminada a liquidação do café, 
que só veio a ser concluída em 1924, não se podia verificar si 
houvera lucro e a quanto montara. Ora, a 15 de Novembro de 
1922 a liquidação realizada não attingia a um quinto do em
préstimo: como é possível ter-se a coragem de affirmar que na- 
quella data já  eram conhecidos os lucros totaes da operação, que 
estes lucros montavam a tres milhões esterlinos, e o governo os 
dissipara todos?!

Assim, o empréstimo de nove milhões, destinado á valori
zação do café, deixei-o. inteiro em poder da nova administração — 
representado pelo preço de 829.638 saccas depositado em 
Londres e por 3.705.362 saccas em especie recolhidas a arma
zéns geraes aqui, em Santos, Victoria e Europa, devidamente 
seguradas e com os respectivos titulos guardados em bancos 
inglezes do Rio e de Santos.

Este empréstimo «póde ser considerado a melhor operação 
financeira que já se fez no Brasil» (*). Por effeito delle, a eco
nomia nacional, como disse, já ganhou até hoje quatro milhões de 
contos, sinão mais (2).

Quanto ás responsabilidades financeiras impostas ao paiz, 
foram apenas apparentes: o producto do café adquirido pelo 
meu governo, apezar da precipitação da revenda, deu para pagar 
os nove milhões do empréstimo, mais quatro milhões de uma 
promissória de que mais adiante me occuparei, e ainda deixou 
ao Thesouro avultado lucro, que tenho ouvido avaliar em mais 
de dois milhões de libras.

- Não tem, pois, motivos o Brasil para mal dizer o governo 
que promoveu o empréstimo do café.

E não o maldiz, estou certo. As criticas feitas a esta ope
ração como tal, traduzem quasi sempre má fé ou despeito dos 
censores.

(l) t)r. Jacob Cavalcanti, Historico da Divida Externa, pag. 86.
Leio n'uma publicação recente que as exportações do Brasil 

renderam, em 1924, £ 95.000.000, tendo o café contribuído para este total 
com £ 72.000.000. Si não fosse o peso desta contribuição ouro, pergunta 
o articulista, onde estaria o nosso cambio^ Como teria o Governo pago os 
juros dos seus empréstimos? Qual seria também a situação dos governos 
estaduaes, das industrias, dos capitaes estrangeiros aqui invertidos em 
toda sorte de empresas e serviços?



Passo agora a examinar as arguições que se formularam a 
proposito de certas clausulas do contracto.

A Exposição lida pelo Presidente da Republica, em Ou
tubro de 1923, ás Commissões de finanças do Congresso, depois 
de alludir a um emissário que o governo resolvera mandar á Eu
ropa, afim de assentar meios de conjurar o mal resultante do 
desêquilibrio da nossa balança de commercio, accrescentou:

«Esse emissário levou também a incumbência de 
promover duas modificações no contracto de 9.000.000 
esterlinos, para o café. Feito para liquidar as operações 
de menor prazo destinadas á compra do café, tal con
tracto encerrava duas clausulas que ao governo pare
ceram onerosas. Uma delias prohibia em absoluto e em- 
quanto houvesse um titulo da divida em circulação, isto 
é, por dez annos, toda e qualquer operação de defesa 
do café que não fosse feita por intermédio do Comité, 
ou, antes, de uma casa commissaria que o representava. 
A outra clausula estabelecia que só depois dos dez annos 
podia o empréstimo ser resgatado, ficando o producto 
das vendas do café depositado em poder dos banqueiros 
para ser applicado ao resgate de divida em 1932, pa
gando o Brasil durante esse tempo os juros de 7% ao 
anno, quando recebia apenas 3% de juros do deposito 
do dinheiro proveniente das vendas. Taes cláusulas não 
podiam subsistir, por prejudiciaes aos interesses do paiz, 
e o emissário foi a Londres pleitear também uma alte
ração contractual nesses dois pontos... Hoje o Bra
sil está livre para cuidar por si da defesa do café e ha
bilitado a liquidar, sem a demora dos dez annos, o em
préstimo de nove milhões, que até o fim deste anno po
deremos resgatar. Fpi, sem duvida, uma victoria alcan
çada.»

Logo que veio a publico a Exposição presidencial, o Se
nhor Custodio Coelho, que fôra o delegado do Governo no Co
mité da valorização, contestou-a.

A primeira clausula acoimada de prejudicial aos interesses 
do paiz era a clausula 12“, V e> n0 dizer da Exposição, «prohibia 
em absoluto e emquanto houvesse um titulo da divida em 
circulação, isto é, por dez annos, toda e qualquer operaçao de



defesa do café que nào fosse feita por intermédio do Comité, 
ou, antes, de uma casa commissaria que o representava».

O Sr. Custodio Coelho, pelo Jornal do Commercio de 23 de 
Outubro, esclareceu este ponto nos seguintes termos:

«Não é exaeto também que o governo passado se 
tenha obrigado a nào fazer outra valorização. O que o 
contracto diz na clausula 12a é que o governo brasileiro 
empregará os seus melhores esforços no sentido de evi
tar que seja criado um novo plano de valorização do 
café. Não é uma obrigação jurídica, mas o emprego de 
bons officios, tão em uso nos contractos do governo fe
deral, quando se trata de actos da alçada dos Estados 
ou Municipios, e o fim era não expôr a valorização pro
movida pelo governo a um desastre fatal, como acon
teceria si outro grande stock se formasse ao lado da- 
quelle que tinha sido adquirido e garantia o empréstimo 
levantado.»

Surgiu então em campo o Ministro da Fazenda, em defesa 
da informação que prestára ao Chefe do Estado, e, pelo Jornal 
do Commercio de 26 de Outubro, depois de transcrever o trecho, 
que acabo de copiar, da contestação do Sr. Custodio Coelho, 
affirmou em tom categórico:

«Ora, essa clausula absolutamente não diz seme
lhante coisa. Eis a integra da clausula 12a: — Em- 
quanto existir em circulação qualquer das ditas obri
gações e salvo o disposto na clausula 9." do presente 
instrumento, o governo abster-se-á de comprar directa 
ou indirectamente, sem o prévio consentimento do Co
mité, dado por escripto, qualquer café, assim como não 
autorizará qualquer novo plano de valorização ou de
fesa relacionada com o café. . . »

Esta linguagem imperativa era, com effeito, para os homens 
de bôa fé, a prova de que o meu governo não se obrigára sim
plesmente a empregar os seus esforços no sentido de evitar 
que fosse criado novo plano de valorização, como pretendia o 
Sr. Custodio Coelho, mas assumira formalmente o compromisso 
de não autorizar novo pl,ano, emquanto existisse em circulação



qualquer das obrigações do empréstimo, como affirmaya o Mi
nistro.

Por felicidade, porém, eu conservara grande parte da cor
respondência trocada entre o Governo e os banqueiros a propo- 
sito do contracto da valorização. Por estes documentos já se via 
que era o Sr. Custodio Coelho quem estava com a verdade.

Delles constava, de facto, que, a 5 de Março de 1922, o 
meu governo, a proposito da sobredita clausula, fizera saber ao 
grupo financeiro com quem discutia o empréstimo o seguinte:

«O governo brasileiro comprehende o ponto de vista 
dos banqueiros sobre a cessação de novas operações 
de CAFÉ no caso da elevação do empréstimo; mas não 
pode concordar com a imposição de restricções termi
nantes sobre novas operações, exceptuadas as compras 

. necessárias ás margens.»

A 18 de Abril, enviavam os banqueiros a minuta do con
tracto. Nella figurava a clausula prohibitiva. O Dr. Homero • 
Baptista escreveu-me então a seguinte carta:

«Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. 
as minutas dos contractos para o empréstimo externo 
de £ 9.000.000-0-0, com um grupo de banqueiros in- 
glezes. O exame desses dois documentos leva-me aos 
seguintes reparos: No contracto principal: «Clau
sula 12". Esta clausula prohibe qualquer novo plano de 
valorização ou defesa do café. Ora, isto escapa á 
competência do Executivo, pois o Congresso poderá 
legislar sobre o assumpto de modo contrario. Deve- 
se, portanto, pedir a suppressão dessa condição, po
dendo o governo affirmar que envidará os seus bons 
officios para que não seja feita nova operação de valo
rização.»

Em consequência, o Governo propoz aos banqueiros esta 
alteração:

«Na c l a u s u » a 12", o periodo — assim como não 
autorizará qualquer novo plano de valorizaçao ou de
fesa relacionada com o café -  será subst.tu.do pelo se-



guinte: — assim como o governo brasileiro empregará
OS SEUS MELHORES ESFORÇOS NO SENTIDO DE EVITAR QUE 
SEJA CRIADO UM NOVO PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CAFÉ.»

A 24 de Abril, o Dr. Homero Baptista recebia a seguinte 
carta dos representantes dos banqueiros nesta capital:

«Sr. ministro. Confirmando a nossa carta de 22 
do corrente, temos a honra de communicar a V. Ex. 
a resposta recebida dos banqueiros: Contracto principal:
— l.° — OS BANQUEIROS CONCORDAM COM Â ALTERAÇÃO
na redacção da clausula 12*, ficando o período em 
questão redigido como V. Ex. resolveu: «assim como o
GOVERNO BRASILEIRO EMPREGARÁ OS SEUS MELHORES ES
FORÇOS NO SENTIDO DE EVITAR QUE SEJA CRIADO UM NOVO 
PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CAFÉ.»

Em taes condições, não era possível que a clausula 12* fi
gurasse no contracto nos termos constantes da publicação offi
cial; a clausula reproduzida pelo Ministro, por mais espantoso 
que isto parecesse, devia ser, não do contracto definitivo, mas 
da proposta que o meu governo repellira.

E para liquidar de vez a pendencia, reclamei a publicação 
do texto authentico do contracto.

No dia l.° de Novembro veio afinal a publico a integra do 
contracto. Verificou-se então que o Ministro não dissera a ver
dade: o que o contracto dispunha é que o Governo «empregaria 
os seus melhores esforços no sentido de evitar a criação de hm 
novo plano de valorização do café», tal qual affirmara o Se
nhor Custodio Coelho.

Não era, pois, exacto que o contracto tprohibia em absoluto 
e emquanto houvesse um titulo da divida em circulação, isto 
é, por dez annos, toda e qualquer operação de defesa do café», 
como dissera a Exposição lida perante as Commissões de fi
nanças do Congresso.

Apanhado assim nessa equivoca posição, explicou o Ministro 
que a differença da redacção entre a falsa clausula por elle di
vulgada e a clausula verdadeira do contracto, «não alterava a sub
stancia das prohibições. . .  porque, com uma ou outra fôrma, 
bem ponderou o honrado ex-Ministro da Fazenda, Dr. Homero



Baptista, isso escapa á competência do Executivo, pois o Con
gresso poderá legislar sobre.o assumpto de modo contrario».

Mas, em primeiro lugar, não se tratava de duas prohibições; 
a clausula falsa, editada pelo Ministro, esta, sim, continha real- 
mente uma prohibição; mas a outra, a authentica, esta não, cogi
tava apenas de bons officios. Em segundo lugar, si, «com uma 
ou outra fórma», o assumpto escapava á competência do Exe
cutivo e a clausula podia ser alterada ou revogada por deli
berações ulteriores do Congresso, por que é então que o novo 
governo se julgava preso indissoluvelmente por esta clausula, 
a ponto de mandar um emissário a Londres para obter-lhe a 
abrogação, e delia fazia carga ao governo anterior?! Do facto 
de ser a materia da alçada do Poder Legislativo, o que se devia 
deduzir é que o contracto não podia conter a clausula prohi- 
bitiva, como de facto não continha; concluir, porém, ser indif- 
ferente que a contivesse com esta ou aquella fórma, porque, de 
qualquer modo, seria nulla, por exorbitante das faculdades do 
Poder Executivo, isto não, pois nenhum membro do Congresso, 
medianámente zeloso dos melindres do Brasil, desautoraria em 
casos taes a palavra do seu governo: poderia responsabilizar cri
minalmente o Presidente da Republica, mas não exporia* a sua 
Patria á vergonha de fugir a um compromisso contrahido sole- 
mnemente pelo seu primeiro magistrado.

A promessa feita pelo meu Governo de se esforçar por que 
novo plano de valorização não fosse criado, era um acto de sim
ples lealdade e de prudência elementar, porque é evidente que 
a constituição de novo stock, ao lado daquelle que garantia o em
préstimo, diminuiria o valor desta garantia, com grave risco para 
os banqueiros, interessados em ter os seus capitaes amparados 
por penhor sufficiente, e com risco igual para o Thesouro, em
penhado em tirar do café adquirido o necessário para solver o
seu compromisso.

São tão intuitivas estas consideráções que, quando os ban
queiros, cedendo aos rogos do emissário (os quaes muito os 
deviam ter surprehendido), assentiram na modificação da clau
sula 12*, logo declararam que o governo só poderia intervir no 
mercado de café com a condição «de não vender o novo stock, 
que porventura formasse, sinão depois de liquidado o stock do 
CONTRACTO DE NOVE MILHÕES».
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Quem nos dá esta preciosa informação é o proprio Mi
nistro da Fazenda, em carta dirigida ao Jornal do Commercio e 
publicada a 30 de Outubro, nestas palavras:

«Em face das ponderações justas e dos esforços 
do emissário, os banqueiros reunidos, depois de succes- 
sivas conferencias, resolveram annuir aos desejos do 
governo, isto é, levantar a prohibição constante da clau
sula 12a (já vimos que tal prohibição é pura fantasia), 
ficando o governo livre de intervir no mercado do café 
para defendel-o, apenas (este apenas é adoravel) ape
nas com a restricção de não vender o novo stock que 
porventura formassê sinIao depois de liquidado o 
«stock» DO CONTRACTO DE NOVE MILHÕES».

Ora, era justamente este proposito de garantir a liquidação 
do stock do contracto de nove milhões, evitando a formação de 
outros stocks destinados também á venda, o que constituia, como 
observei ha pouco, a unica razão de ser da clausula 12a; de sorte 
que, na realidade, o emissário do Ministro não conseguiu ne
nhuma concessão dos banqueiros, porquanto, mesmo sem a al
teração material obtida, os banqueiros, uma vez vendido todo o 
«stock» do empréstimo, ou uma vez compromettido o Governo a 
não vender os novos cafés que adquirisse, nenhuma razão mais 
teriam para se oppôr a outra valorização.

Depois disto, só nos resta imaginar o sorriso ironico dos 
banqueiros ante os júbilos triumphaes do M inistro...

•

Temos interesse em deixar este ponto inteiramente esclare
cido, e, por isto, não ficará sem resposta nenhum argumento.

O Paiz do l.° de Novembro de 1923, n’urna publicação de 
procedência evidentemente official, oppoz-me a seguinte ob- 
jecção:

«Pelas condições anteriores á intervenção do emis
sário, o governo não podta comprar café sem a auto
rização, por escripto, do Comité. . .  depois das modifi
cações do emissário, o governo fica livre de comprar 
café como e quando quúftr. Como é possivel considerar 
mera questão de fórma as modificações obtidas pelo 
governo actual?»
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A resposta é simples.
Antes da intervenção do emissário, o Governo não podia 

comprar calé, porque ficaria armado da faculdade de vendel-o, e 
a offerta nos mercados de outro café que não o do empréstimo 
enfraqueceria evidentemente a garantia deste; depois das mo
dificações do emissário, o Governo ficou livre de comprar café 
còmo e quando quizesse, mas com a condição de não poder ven
del-o, isto é, com a condição de não poder fazer concurrencia 
nos mercados ao café que servia de garantia ao empréstimo.

Como é possível affirmar que não ha ahi uma simples 
questão de fórma? O resultado é absolutamente o mesmo. Não 
comprar para não vender e comprar com a condição de não 
vender — onde a differença para quem não tem em vista outra 
coisa sinão evitar a venda?

No espirito do contracto, a ideia de compra estava ligada 
á ideia de venda, contidas ambas no «novo plano de valorização 
do café», de que falia a clausula; o Governo não podia comprar 
café para não vender café, pois a venda do café extranho ao 
stock da valorização acarretaria a baixa do preço deste stock e, 
portanto, diminuiria o valor da garantia dada ao empréstimo; 
desde, porém, que se obrigasse a não vender, o Governo poderia 
comprar quanto café quizesse; os banqueiros só tinham a ganhar 
com isto, porque quanto mais café o Governo retirasse do mer
cado, tanto mais valorizado ficaria o mencionado stock. Eis a 
razão porque, quando o emissário pediu aos banqueiros a liber
dade de comprar café, os banqueiros não tiveram duvida em 
concedel-a, «desde que o governo se compromettesse a não vender 
o novo café adquirido sinão depois de liquidado o stock do con
tracto de nove milhões».

Ora, si era o receio da venda que levara o contracto a pio- 
hibir a compra, é intuitivo que, mesmo com o contracto nos seus 
termos primitivos, os banqueiros não teriam duvida eni auto
rizar o Governo a comprar café, si o Governo se obrigasse a 
não vendel-o, como ficou estatuído «depois das modificações do
emissário». _ .

A preoccupação dos banqueiros era, e não podia deixar de
ser, impedir ou evitar tudo quanto pudesse contribuir para o en
fraquecimento do seu penhor. Dahi as clausulas que pro 1 em 
ao governo a adopção de qualquer medida restrictiva a expor 
tação do stock (12a do contracto principal e 10a do supplementar) 
e as que só permittem a acquisição de novos cafes si for para



reforçar o dito stock (5.a e 9.a do contracto principal): manter 
livre a exportação para o penhor do empréstimo e não fazer 
concurrencia, nos mercados de venda, aos cafes constitutivos, 
desse penhor, eis tudo quanto interessava aos prestamistas.

Mas, visto que o Governo se obrigava a não embaraçar a 
exportação do stock e a não vender os novos cafés, que adqui
risse, sinão depois de alienado integralmente o dito stock, que 
importaria aos banqueiros que o governo comprasse todo o café 
do Brasil? Pelo contrario, quanto mais comprasse tanto mais 
valorizados ficariam, como já observámos, os cafés destinados 
ao pagamento do empréstimo.

Assim, não são propriamente de louro as folhas com que, 
por esse motivo, o Ministro da Fazenda se engrinaldou a fronte.

Alludiu também a Exposição, com extranheza, neste mesmo 
lance em que a estou analysando, ao facto de terem ficado as 
operações do café dependentes da intervenção do Comité ou, 
antes, de uma casa commissaria que o representava.

Nada mais natural que assim se estipulasse.
Si alguém empresta dinheiro mediante a garantia de certo 

objecto, é de simples justiça que seja ouvido sobre a venda desse 
objecto, do contrario a garantia poderá converter-se numa 
mystificação. No caso do café, o dinheiro foi emprestado 
com a garantia do stock: é claríssimo que a alienação desse stock 
não1 se deve fazer sinão com audiência dos banqueiros (que não 
querem vêr malbaratada a sua garantia), e com audiência do 
governo (cujo interesse está em que o stock seja vendido pelo 
maior preço possivel). Assim, banqueiros e governo devem, de 
commum accôrdo, promover a collocação do café adquirido. Ora, 
o governo e os banqueiros são representados pelo Comité. Mas 
o Comité, com séde em Londres, não póde occupar-se da venda 
do producto existente aqui. Ha necessidade de um agente. Dahi 
a designação de uma casa còmmissaria. Esta casa commissaria 
actúa sob a direcção do Comité, constituído, como disse, de dele
gado do Governo e dos banqueiros.

Eis ahi como as coisas olhadas com isenção teem expli
cação simples e natural.

E’ bom saber-se agora que não foi outro o mecanismo ado- 
ptado pelo Estado de S. Paulo na valorização por elle promovida; 
também as vendas do café eram effectuadas por uma casa com
missaria, sob a inspecção do Comité. A unica differença é que
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no Comité da valorização paulista o delegado brasileiro não tinha,
como tinha na valorização federal, o direito de veto nas questões
attinentes ás vendas. E o Ministro da Fazenda, a que me tenho
referido, sempre achou maravilhoso o mecanismo acceito por São 
Paulo ...

Aliás, a affirmação de que o meu Governo entregou a sorte 
dos mercados de café em Santos a uma firma commissaria (a 
Caixa Registradora), attenta contra a verdade dos factos, por
quanto, «desde que o Comité da Defesa do Café iniciou as suas 
operações, todos os negocios a termo, na Bolsa de Santos, gy- 
raram em torno da Caixa Official do Estado de S. Paulo, na pro
porção de 97 a 98%, e só na proporção de 2 a 3% na Caixa Re
gistradora», conforme a explicação dada pelo Sr. Custodio Coelho 
em artigo transcripto no A. B. C. de 14 de Outubro de 1923:

«Desde que assumi o cargo de representante do Go
verno brasileiro no Comité da Defesa do Café, diz ainda 
o conhecido banqueiro, foi o meu primeiro cuidado 
apresentar-me ao eminente Sr. Dr. Washington Luis, 
illustre Presidente do Estado de S. Paulo, não só para 
ouvil-o e receber as suas impressões sobre a situação 
do café, mas ainda para suggerir a S. Ex., de accôrdo 
com o Governo F ederal, uma fórmula capaz de con
centrar todos os negocios a termo, da praça de Santos, 
na Caixa Official do Estado de S. Paulo, a qual ficaria 
com a inteira responsabilidade na direcção do movi
mento especulativo naquella Bolsa, o que importa no 
desapparecimento da Caixa Registradora. Até o pre
sente momento nada ainda sobre isso resolveu o Go
verno paulista.»

A outra arguição feita ao contracto pela Exposição presi
dencial é que a clausula 7“ «estabelecia que só depois dos dez 
annos podia o empréstimo ser resgatado, ficando o producto das 
vendas do café depositado em poder dos banqueiros para ser 
applicado ao resgate da divida em 1932 e pagando o Brasil du
rante esse tempo os juros de 7 % ao anno, quando recebia ape
nas 3% de juros do depositado dinheiro proveniente das vendas».

Também estas duas asserções foram impugnadas pelo Se
nhor Custodio Coelho na publicação já referida.

Pela Verdade 13



«E* inexacto, disse elle, que o Governo esteja obri
gado a conservar em mão dos banqueiros, mediante o 
juro annual de 3%, os saldos que apurar com as vendas 
effectuadas. Pelo contrario, é-lhe facultado, por clau
sula expressa do contracto, comprar, com os referidos 
saldos, os proprios titulos do empréstimo, que rendem 
V/2%. Adquirindo-os mesmo pelo preço actual de £ 109 
a £ 110 cada um, ainda assim o Governo lucraria desde 
logo com o resgate antecipado.

Ainda pelo contracto, está o Governo autorizado a 
retirar dos banqueiros as sommas provenientes das ven
das do café, e applical-as ou na compra de novas quan
tidades do producto ou na compra de titulos britan- 
nicos, que, todos sabem, rendem mais de 3% ao anno.

Finalmente, si o juro do empréstimo foi de 7 Vá %, 
sem a faculdade do resgate ao par sinão decorridos 
10 annos, isto constituía regra commum dos emprés
timos contrahidos em Londres desde o fim da guerra, 
por circumstancias aliás bem conhecidas e oriundas de 
exigências do proprio Thesouró Britannico, o qual re
servava a vantagem da emissão de bonds a curto prazo 
para as necessidades do governo inglez.

O Governo brasileiro, porém, não ficou inhibido de 
adquirir no mercado, antes de decorrido aquelle prazo, 
os titulos que quizesse, e, em todo o caso, findo o de: 
cennio, os poderia resgatar ao preço de £ 102. Peiores 
foram as condições acceitas pelo Estado de S. Paulo, 
que, no empréstimo que contrahiu em 1921, na praça de 
Londres, mediante a garantia da sobre-taxa ouro do 
café, recolhida semanalmente em bancos estrangeiros, 
com os mesmos banqueiros com que o Governo da 
União realizou o empréstimo de libras 9.000.000, obri
gou-se ao pagamento do juro annual de 8%, não po
dendo fazer o resgate antecipado e devendo resgatar o 
empréstimo, findo o seu prazo, por preço superior ao 
do valor nominal dos titulos (£ 105).»

i
Diante desta contestação, o Ministro abandonou a affirma- 

ção de que o contracto obrigava o Brasil a pagar 7 Vá % de juros
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pelo empréstimo, emquanto recebia apenas 3% pelo deposito do 
dinheiro proveniente das vendas, reconhecendo assim que le
vara o Presidente da Republica a fornecer ás Commissões de fi
nanças do Congresso mais uma informação absolutamente falsa; 
mas insistiu no outro ponto, a _saber, que, pelo contracto, «só 
depois de dez annos podia o empréstimo ser resgatado».

Pois ainda aqui se trata de uma arguição infundada. O que 
diz a clausula 7.a do contracto, séde do assumpto, é que só de
pois de dez annos o Governo terá o direito de resgatar, ao preço 
de 102 por cento, as obrigações então existentes; mas não pro- 
hibe que, antes desta data, o governo adquira, pelos preços do 
mercado, os titulos que quizer.

Eis a clausula 7.*:

«A contar do 1.” de Outubro de 1932, inclusive, o 
Governo terá a faculdade — mediante um aviso prévio, 
publicado pelo menos em dois diários de Londres, de 
seis mezes do calendário, que expirarão em uma das 
datas fixadas para o pagamento dos juros — de res
gatar o principal da totalidade das ditas obrigações 
então em circulação, ao preço de 102 por cento, accres- 
cido dos juros vencidos.»

Tanto ahi ficou resalvada a liberdade do Governo de resgatar 
titulos antes do l.° de Outubro de 1932, que a clausula só se 
refere ao resgate das obrigações então em circulação, o que 
mostra a toda a evidencia que ella presuppõe que outros titulos 
já tenham sido resgatados antes dessa época.

E, com effeito, o mecanismo do contracto é este: antes de 
1932 o Governo será livre de comprar os titulos do empréstimo 
pela cotação das praças; depois daquella época, terá o direito de 
exigir a entrega de todos elles ao preço de 102; si antes de 
decorrido o decennio, o Governo quizer e puder resgatar todo 
o empréstimo, nada no contracto lh’o impede; expirado o decen
nio, é seu direito pagar os titulos a 102, ainda qúe estejam por
maior preço. , ,

Não é. pois, exacto que só depois de dez annos pudesse o
empréstimo ser resgatado.

Destruídas assim, de modo fulminante, todas as arguições 
formuladas contra as clausulas do contracto de nove milhões, o

W

i

/



Ministro nem por isto se deu por vencido e, pelo Jornal do Com- 
mercio, adduziu mais os seguintes argumentos em apoio das suas 
arguições:

1. ° O stock do café tinha forçosamente que levar dez annos 
a ser liquidado, «porque a clausula 2.a do contracto supple- 
mentar confere ao Comité poderes irrevogáveis para vender
453.500 saccas por anno», exactamente a decima parte do stock;

2. ° Pela engrenagem do contracto, «o producto das vendas 
não podia ser applicado na compra de obrigações do emprés
timo», e, assim, «tinha que ficar em poder dos banqueiros por 
dez annos».

São razões que não valem um caracol.
Quanto á primeira, o que a clausula 2.a do contracto supple- 

mentar dispõe é que o Comité terá plenos poderes irrevogáveis 
«para vender, dentro de cada período de doze mezes, no mínimo ,
453.500 saccas de café». A mesma explicação se encontra na 
clausula 5." do contracto principal: «O governo, pelo presente in
strumento, annue em que se vendam, durante cada período de 
doze mezes, contados da data do presente contracto, por inter
médio do Comité, no mínimo 453.500 saccas do café». Isto era 
o minimo. Nada impedia, porém, que se vendesse mais, si cir- 
cumstancias propicias o aconselhassem. Estava nisto o interesse 
dos banqueiros, que seriam mais cedo reembolsados do seu ca
pital, e o interesse do paiz, mais cedo exonerado de uma grande 
responsabilidade.

Tanto isto é verdade, que os banqueiros não se demoraram 
em annuir aos desejos do governo actual, de liquidar de vez o 
empréstimo com a venda immediata de todo o stock: si não cria
ram difficuldades á alienação de todo o stock, por que haveriam 
de oppor-se á venda de um quinto, um terço ou outra fraeção 
mais forte?

Aliás, a prova, por assim dizer material, de que as vendas não 
estavam sujeitas á proporção de um decimo do stock para cada 
anno do contracto, é que, ao sahir eu do governo, decorridos 
apenas cinco mezes do primeiro periodo de doze, já se haviam 
vendido 829.638 saccas, quasi o dobro das 453.500, que repre
sentam aquelle decimo.

Deduzir, portanto, daquella clausula a consequência de que 
o empréstimo não podia ser resgatado antes de dez annos, é 
um flagrante attentado á lógica e ao bom senso.



Também não é exacto que «o producto das vendas do café 
não podia ser applicado na compra de obrigações do emprés
timo».

Tal affirmativa só pôde impressionar o espirito publico em- 
quanto se conservou em segredo o texto authentico do contracto; 
publicado este, logo se viu que ella também não correspondia á 
verdade.

Em carta, que escrevi ao Jornal do Commercio a 28 de Ou
tubro de 1923, mostrei que, na discussão do contracto, um dos' 
pontos de que o meu governo fizera questão, fora precisamente 
o de poder applicar á compra dos títulos do empréstimo o pro
ducto das vendas do café.

A 12 de Janeiro de 1922, o Governo recebeu, com effeito, 
dos Srs. J. Henry Schroeder & C. as «linhas geraes» do emprés
timo de nove milhões. Ahi o emprego do producto do café era as
sim previsto:

«O producto do café vendido, além do minimo es
tipulado (de 453.500 saccas), será empregado na com
pra dos titulos do empréstimo até o par ou com agio, 
conforme fôr o typo do empréstimo, e, quando não seja 
possível adquirir taes titulos, será admissivel a substi
tuição do café vendido por outras quantidades de café, 
podendo também ser as sobras de fundos empregadas 
em titulos inglezes denominados Trustee Securities.»

A 19 de Janeiro, o Governo fez esta contraproposta, na qual 
exclue a restricção expressa pelas palavras — além do minimo 
estipulado — e suggere o emprego das sobras na compra de ti
tulos dos dois fundings brasileiros, mas persiste em considerar 
como applicação precipua do producto do café a acquisição de 
titulos do empréstimo:

«O producto do café vendido será empregado na 
compra dos titulos do empréstimo até o par ou com agio, 
conforme fôr o typo do empréstimo e, quando não seja 
possível adquirir taes titulos, será admissivel, a juizo 
do Governo, a substituição do café vendido por outras 
quantidades de cífé, podendo também ser as sobras de 
fundos empregadas na compra de titulos dos dois fun
dings brasileiros.»



Os banqueiros responderam assim no dia 25:

«Nenhuma vantagem existe para o Governo Fe
deral na substituição indicada — titulos fundings — e 
não seria acceitavel para os banqueiros nem para os to- 
madores.»

A razão invocada pelos banqueiros, em justificação de sua 
resposta, era «o facto de não se poder offerecer em substituição 
de garantia real — café — titulos de fundings, que representam 
titulos de divida do proprio devedor.

A 17 de Fevereiro, o Dr. Homero Baptista insistia, em te- 
legramma dirigido aos Srs. Rothschild, por que ficasse «livre o 
Governo de adquirir 11a praça os iitulos e, desde que seja pos
sível antecipar o resgate dos titulos, essa operação poderá ser 
realizada até 102».

A 16 de Março, os banqueiros declaravam-se «de accôrdo» 
com a clausula redigida nestes termos:

«O producto das vendas do café, além do que foi 
estipulado na clausula antecedente (pagamento de juros 
e despesas) deverá ser empregado principalmente em 
titulos do presente empréstimo, ou em substituição de 
café, si fôr approvado pelo Comité, ou ainda em titulos 
britannicos denominados Trustee Securities, conforme
RESOI..VER O GOVERNO BRASILEIRO.»

A 21 de Março, os mesmos banqueiros, recapitulando as ne
gociações, ratificavam a sua approvação.

Finalmente, a 25 de Abril, uma semana apenas antes da 
assignatura do contracto, o representante do grupo financeiro 
communicava ao Ministro da Fazenda o seguinte telegramma:

«Queira informar ao Governo brasileiro que, ha
vendo os banqueiros attendido ao Governo brasileiro em 
todos os pontos, os banqueiros esperavam ter recebido 
uma resposta immediata.»

E o Dr. Homero Baptista respondia áquelle representante:
O

«Em resposta á carta de V. Ex., de hoje datada, e 
que acabo de receber, peço-lhe se sirva de telegraphar
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aos banqueiros o seguinte: «O Governo Brasileiro con
sidera virtualmente fechado o empréstimo de libras
9.000.000, visto como todas as alterações que propoz 
ao contracto principal e ao do «Comité» foram acceitas 
pelos banqueiros...»

E de facto, a clausula 5.a do contracto, como se viu quando 
afinal foi publicado o seu texto authentico, depois de providen
ciar sobre o pagamento das armazenagens, seguros, etc. com o 
producto das vendas do café, reza:

«O saldo que porventura se apurar será pelos ban
queiros empregado na compra de titulos do governo 
inglez, préviamente approvados pelo Governo, ou então 
de obrigações do dito empréstimo...»

Ha mesmo desta applicação do saldo apurado um facto con
creto, que é o golpe de misericórdia na increpação ministerial.

A 17 de Outubro de 1922, cinco mezes e meio depois de as- 
signado o contracto em Londres, recebeu o Dr. Homero Baptista 
o seguinte telegramma dos Srs. Rothschild:

«Temos a honra de lembrar a V. Ex. a clausula do 
art. 5.° do contracto do empréstimo de 1XA%, sobre o 
café, de 2 de Maio de 922. Estamos firmemente con
vencidos de que é do interesse do Governo brasileiro 
autorizar os banqueiros a comprar titulos de 5% do 
empréstimo de guerra do governo inglez, venciveis em 
prazo curto.»

O Dr. Homero Baptista respondeu a 19:

«O Governo brasileiro deseja que os saldos apu
rados nos cafés vendidos do stock, que garante o em
préstimo de £ 9.000.000, sejam applicados na compra 
de obrigações do referido empréstimo, mesmo com agio 
até 10 libras. O Governo brasileiro prefere adquirir as 
obrigações do empréstimo de £ 9.000.000, porque estão 
ao par e, ainda a M0, dão o juro de quasi 7%, ao passo 
que os titulos do governo inglez estão acima do par 
e dão juros inferiores a 5%.»



E assim se fez.

,
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Que resta da tessitura de falsidades e sophismas com que o 
Ministro da Fazenda queria mostrar a seu modo que conservava 
por mim os mesmos sentimentos de respeito e admiração, como 
dizia em sua carta transcripta no começo deste capitulo?

Ah! resta ainda uma coisa lamentável.
Na carta dirigida ao Jornal do Commercio, em 26 de Ou

tubro, o Ministro, para apresentar a malsinada «casa com- 
missaria» do Comité, como cumulada de favores exagerados do 
Governo, transcreve entre aspas a seguinte clausula:

«Na venda do dito café, o Comité terá direito ás 
< informações e ao auxilio de que necessitar da parte da 

Brazilian Warrant Company Limited, a qual, nos ter
mos dos ajustes com o governo, tem direito a uma com- 
missão de tres por cento sobre o preço da venda do 
dito café, commissão esta que é pagavel pelo respectivo 
producto, á medida que se tornar disponivel. O governo 
pagará á Brazilian Warrant Company Limited uma 
commissão de um por cento sobre o preço da compra 
de todo o café adqúirido em execução das disposições 

; da clausula quinta, alinea E, do contracto principal:»

Ora, nesta transcripção foi supprimido um trecho substan
cial, aquelle em que se declara que a commissão de tres por 
cento, abonada á Brazilian Warrant, será dividida em duas partes 
iguaes, uma para a Companhia e a outra para os membros do 
Comité.

Eis, com effeito, o que na realidade diz a clausula:

«Na venda do dito café, o Comité terá direito ás 
informações e ao auxilio de que necessitar da parte da 
Brazilian Warrant Company Limited, a qual, nos ter
mos dos ajustes em vigor com o governo, tem direito 
a uma commissão de tres por cento sobre o preço da 
venda do dito cafe, commissão esta que é pagavel pelo 
respectivo producto á medida que se tornar disponivel; 
desta commissão a Brazilian ^Warrant Company Limi
ted CONSERVARÁ PARA SI UM E MEIO POR CENTO, sendo 
os outros um e meio por cento divididos em proporções



iguaes entre todos os membros do Comité. O governo 
pagará, e tc ...»

Assim, ao citar o teôr do contracto, o Ministro mais uma 
vez lhe alterou o texto authentico, e quando se pensa na sua má 
vontade, tantas vezes expressa nos documentos já transcriptos, 
contra a «casa commissaria» do Comité e contra o governo trans- 
acto, chega-se a duvidar de que tenha sido casual essa alteração, 
que assim representava a Companhia como tendo sido benefi
ciada, por ajustes com o governo, com uma gratificação escan
dalosa.

V

A LETRA DE QUATRO MILHÕES

Como nãoi tivesse sido sufficiente o empréstimo de £ 9.000.000 
para saldar todos os compromissos resultantes da compra de
4.535.000 saccas de café, que formavam o stock da valorização, o 
governo teve que appellar para outros recursos.

Com este intuito, o Dr. Homero Baptista, depois de se en
tender com o presidente do Banco do Brasil, Dr. J. M. Whitaker, 
dirigiu-lhe a seguinte carta:

«Communico a V. Ex. que fica sem effeito o meu 
officio de 25 de Setembro ultimo e, em consequência, 
a medida que elle consignava. O Thesouro entregará a 
esse Banco uma promissória de £ 4.000.000, que será 
convertida em papel moeda ao cambio de 7% d. por mil 
réis, o que produzirá a somma de 123.870:960$000. 
Esta quantia será applicada nas letras restantes da ope
ração do café, e o saldo creditado na conta corrente de 
movimento. Para garantir a referida promisaoria, 'o 
Thesouro transferirá a esse Banco a importância da 
operação supplementar do café, com segundo penhor. 
Caso essa operação supplementar exceda a importância 
de £ 4.000.000, como é provável, a differença será en
tregue ao Thesouro. Desta operação o governo dará 
sciencia aos barqueiros encarregados da operação de 
valorização do café. Sera feito por correspondência o 

\  ajuste de que aqui se trata.»



O presidente do Banco respondeu a 30 de Outubro:

«Em resposta ao officio reservado que V. Ex. me 
dirigiu em 27 do corrente, communico que desconta
remos a promissória de £ 4.000.000, á taxa de 6% ao 
anno, adoptando para a conversão o cambio de 7% d. 
por mil réis.

O liquido resultante será creditado á conta da va
lorização, a cujo debito se lançará ao mesmo tempo o 
valor das letras restantes da operação do café. O saldo 
apurado na referida conta será levado ao credito da 
conta de movimento.

Ficamos certos, outrosim, de que, para concorrer 
a este resgate, V. Ex. transfere desde já  ao Banco á 
importância que fôr apurada na operação supplementar 
do café, que está sendo encaminhada pelo Governo.

Caso essa importância exceda a £ 4.000.000, como 
V. Ex. julga provável, a differença será entregue ao 
Thesouro, em moeda nacional, ao cambio do dia.

Para tornar effectiva a operação, rogamos a V. Ex. 
o obséquio de mandar expedir o necesssario aviso aos 
banqueiros encarregados da valorização do café, e or
denar a entrega da proipissoria de £ 4.000.000, a qual 
deverá ser emittida a prazo de quatro mezes.»

Na mesma data accusou o Dr. Homero Baptista o recebi
mento desta carta:

«Accuso o recebimento do officio de V. Ex. de 
hoje, e já dei as providencias necessárias para que lhe 
seja remettida a promissória de libras 4.000.000, a 
prazo de quatro mezes, nos termos do meu officio ul
timo.»

Nada mais natural que se procurassem os novos recursos 
na liquidação do proprio stock do café, que o governo previa, 
com justa razão, havia, de deixar, depois de resgatado o emprés
timo, largos remanescentes, sobre os quaes se poderia fundar 
uma operação supplementar. Assim ftambem entendeu o governo 
actual, tanto que se dirigiu aos mesmos banqueiros do émpres- 
timo para obter, precisamente sobre os remanescentes do café,
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o adiantamento de libras 2.000.000, com os quaes, reunidos a 
outros recursos internos, resgatou a mesma letra de quatro mi
lhões. Este adiantamento, que elevou o empréstimo a onze mi
lhões, mostrou então, com a opinião dos proprios prestamistas, 
que tinha razão o governo passado quando presumia que os lu
cros da valorização offereceriam margem para novos compro
missos; e a liquidação final do empréstimo provou que nenhuma 
temeridade houvera no avaliar essa margem em quatro milhões, 
visto que ella foi, ao que me consta, de mais de seis milhões: 
quatro com que o novo Governo pagou a letra e dois que reco
lheu de lucro.

A emissão da letra de £ 4.000.000 serviu de pretexto para as 
mais variadas accusações ao meu governo.

Vou rememoral-as todas, sem excepção, e mostrar a incon
sistência de cada uma. No correr desta exposição, servir-me-ei 
por vezes de elementos já publicados, entre os quaes uma carta 
transcripta no O Jornal de 18 de Maio de 1924, que se occupou 
larga e proficientemente do assumpto.

Eis aqui tudo quanto se tem articulado sobre a letra de 
quatro milhões:

l.° — A sua emissão foi illegal; o governo não estava auto
rizado a fazel-a.

Nada menos de duas leis mostram o contrario.
A primeira é a de n. 4.230 de 31 de Dezembro de 1920, ar

tigo 2.°, n. X:

«E’ o presidente da Republica autorizado a, de 
accôrdo com a lei n. 2.857 de 17 de junho de 1914, fazer 
operações de credito no interior ou no exterior do paiz, 
podendo emittir titulos ordinários ou de natureza es
pecial, com juros em papel ou em ouro, resgatáveis 
como fôr mais conveniente, em prazo curto ou longo, 
assim como empregal-os na liquidação dos compromis
sos do Thesouro, agindo de accôrdo com as necessida
des do paiz e devendo assegurar de modo efficiente o 
ulterior resgate dos titulós que forem emittidos.»

•
A segunda é a lei n. 4.440 de 31 de Dezembro de 1921,



«Continúa em vigor o n. X do art. 2.°, da lei nu
mero 4.230 de 31 de Dezembro de 1920.»

2.° — A letra foi emittida clandestinamente e delia não teve 
conhecimento o novo Governo sinão nas vesperas do vencimento.

A letra foi emittida em virtude da carta de 27 de Outubro, 
que acima transcrevemos, dirigida pelo Ministro da Fazenda ao 
presidente do Banco do Brasil. Esta carta consta dos livros do 
Thesouro, de onde, a 26 de Fevereiro de 1923, foi copiada e pu
blicada em vários jornaes pelo primeiro Ministro da Fazenda do 
governo actual. A circumstancia de estar um documento desta 
natureza registrado nos livros de uma repartição como o The
souro tira-lhe evidentemente todo o caracter de clandestinidade.

A letra não foi nem podia ser sonegada ao conhecimento do 
novo Governo. Não podia sel-o, porque, como vimos, estava lan
çada na escripturação do Thesouro e, além disto, os boletins 
que o Banco do Brasil fornece mensalmente a esta repartição, 
dão noticia de todos os compromissos recíprocos. Não o 
foi, porque da existência da letra, cojn todas as indicações ne
cessárias — valor, juros, taxa de conversão, data de vencimento 
— teve conhecimento o Ministro da Fazenda do novo governo 
no mesmo dia de sua posse, a 16 de Novembro, mais de tres 
mezes antes de vencer-se. Possuo copia da carta dirigida naquella 
data ao Ministro pelo então presidente do Banco,, Dr. Whitaker, 
na qual se contém a communicação. Não a publico, porque trata 
também de assumptos extranhos ao caso; mas no Jornal do 
Commercio de 24 de Fevereiro veio a lume outra carta do Dou
tor Whitaker, escripta ao Dr. Custodio Coelho, na qual aquelle 
declara que «effectivamente, ao communicar, em 16 de Novembro 
de 1922, ao novo Ministro da Fazenda a situação das contas 
do Thesouro, mencionei a nota promissória de quatro milhões...»

O Ministro da Fazenda, na carta que me endereçou em 
Junho de 1923, affirmou que não fôra avisado da existência da 
letra. Acabamos de ver que isto não é exacto.

A letra foi emittida para fins até hoje ignorados e 
consumida em gastos até hoje desconhecidos.

Os fins da letra constam da carta,de 27 de Outubro de 1922, 
que autorizou a sua emissão e ha pouco reproduzimos: «Esta 
quantia (producto da conversão dos quatro milhões) será appli-
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cada nas letras restantes da operação do café, e o saldo creditado 
na conta corrente de movimento».

Em uma exposição dirigida pelo Dr. Homero Baptista á 
Commissão de Finanças do Senado, a 26 de Dezembro de 1922, 
a proposito da valorização do café, lê-se a mesma informação:

«Como, porém, se verificasse a insufficiencia do em
préstimo para resgate de todas as letras da Companhia 
Mecanica Importadora de S. Paulo, existentes no Banco 
e provenientes das compras do café, o Governo auto
rizou o Banco do Brasil a resgatar inteiramente todos 
esses compromissos, correndo as despesas .á conta dos 
lucros que se apurarem na liquidação final da operação, 
feita a venda de todo o stock do café. Para esse fim ,
EMITTIU O THESOURO E ENTREGOU AO BANCO UMA LETRA
de £ 4.000.000.»

Que a letra teve effectivamente a applicação que lhe desti
nava o Governo e estes documentos lhe attribuem, confessou-o 
duas vezes o proprio Ministro da Fazenda, a primeira n’uma cer
tidão que forneceu ao Correio da Manhã em Fevereiro de 1924, e 
na qual declara «que o producto da letra de quatro milhões... foi 
applicado em operações de café, segundo consta da escripturação 
do Thesouro»; à segunda, em varia que escreveu para o Jornal do 
Commercio de 24 de Fevereiro do mesmo anno e na qual se ex
pressou nestes termos: «O Banco do Brasil, de accôrdo com o 
Dr. Homero Baptista, descontou na mesma data essa letra-ouro 
e applicou o seu equivalente em papel no resgate de titulos emit- 
tidos pelo Thesouro para compra de café».

Por conseguinte, quer dos fins, quer da applicação da letra 
a Nação teve inteiro conhecimento.

t

4.®__A letra foi despendida na sustentação do cambio.
Acabamos de ver que isto não é verdade. A letra serviu 

também de garantia de taxas, mas não foi utilizada em sus-
tental-as. ,

Aproveitemos, entretanto, a opportunidade para esclarecer
de vez o caso da sustentação do cambio.

Ao ouvir a grita dos* assanhados patriotas, que me conde- 
mnam por isto, dir-se-ia que era esta a primeira vez que esse 
facto se produzia no paiz.



O ra, o  Sr. C ustod io  C oelho, n a  a sse m b léa  g era l o rd in aria  
d o  B an co  do B rasil rea lizad a  em  26  de A bril de 1924, d á -n o s  
a  este  resp e ito  certos esc la r ec im e n to s  que im p o rta  d iv u lg a r :

«De bôa fé  n ão  se  p ó d e  fazer  a  cr itica  f in a n ce ira  
do G overno p a ssa d o  por ter ord en ad o  a in te r v e n ç ã o  
no m ercado m on etário .

Sem rememorar o que succedeu sob a Monarchia, 
passarei um golpe de vista nas administrações republi
canas.

Depois de ter cortado o cordão umbilical que pren
dia o Thesouro ao Banco do Brasil, o grande Ministro 
Joaquim Murtinho, apezar de não intervencionista e de 
administrar numa phase de relativa calma financeira, 
pois que executava o contracto do funding-loan, julgou 
de indeclinável necessidade a criação da Carteira Offi
cial de Cambio do Banco da Republica para normalizar 
o mercado.

Nesta phase de intervenção a gerencia Pettersen 
occasionou sérios prejuizos.

Na administração Rodrigues Alves-Bulhões, por va
rias vezes recebi instrucções para defender as taxas de 
cambio.

Na administração Affonso Penna-David Campista, 
embora estivesse constituída e funccionando a Caixa 
de Conversão, com um lastro-ouro importante, algumas 
vezes o Banco do Brasil interveio no mercado de cambio, 
sacando a 1/32 e 1 /16 dinheiros acima da taxa da re
ferida Caixa, afim de obstar a que affluissem retiradas 
de ouro, destinadas a remessas no exterior.

Na administração Nilo Peçanha-Bulhões, houve de
cisiva intervenção do Thesouro, que, entregando as no
tas correspondentes da Caixa de Conversão, fez a re
tirada do ouro, com o fim de impedir a quéda do cam
bio; e verificou-se a differença de 19.000:000$000, que 
ainda perdura.

Na actual administração^ quem com isenção de 
animo observar o que nestes quinze mezes se tem feito 
no mercado cambial, não póde deixar de reconhecer a



mais pronunciada intervenção. O mercado de cambio, 
depois de 15 de Novembro até Dezembro de 1922, me
lhorou ligeiramente para depois entrar em franco de- 
clinio  ̂ Durante o primeiro semestre tentou o Banco do 
Brasil o consorcio bancario, visando a sustentação das 
taxas, porém a vida desse consorcio foi ephemera: ape
nas sete dias de execução. Durante o segundo semestre, 
as taxas cahiram de modo brusco, baixando a 4 5/8 di
nheiros, a despeito dos esforços da Carteira Official.

E* o proprio relatorio official que assignala:
«No anno de 1923, mais vezes que em outros annos, 

teve o Banco do Brasil de vender suas letras ouro, em 
avultados valores, pelos mesmos (preços por que as 
comprara: isto para incessantemente defender nas
praças do paiz o valor ouro do nosso meio circulante.»

Ainda é recente a intervenção pronunciada do Banco 
do Brasil, mantendo artificialmente, no mez de Março 
findo e parte de Abril corrente, a taxa de 6 1/2 di
nheiros, quando não havia cobertura e as taxas affixa- 
das nos outros bancos regulavam 1 /4  dinheiros mais 
baixo.»

Ora, as circumstancias em que o meu governo autorizou a 
intervenção no mercado cambial eram muito mais graves do 
que aquellas em que se acharam os governos anteriores.

Desde o começo de 1921, o paiz entrou em extraordinária 
agitação. Vivemos a partir de então em estado qiiasi revolucio
nário.

As divergências relativas á escolha do candidato á vice-pie- 
sidencia da Republica, a principio, e, depois, a luta em torno 
da minha successão, a exploração das cartas falsas, as manifes
tações das forças armadas, as provocações dos jornaes, a propa
ganda da indisciplina militar e dos movimentos subversivos por 
elles feita abertamente, as tentativas de deposição dos governos 
locaes, incidentes e complicações de toda especie — tudo isto criou 
para o paiz um estado d’alma dos mais delicados.

Não ha situação financeira por mais solida que seja (e a 
nossa estava bem longe disto, pois não podíamos constituir uma 
excepção no mundo inteiro) não ha situação financeira por mais 
solida que seja que resista incólume a um anno de desordem.
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O cambio, já deprimido pelas causas geraes que c fizeram 
baixar em todos os paizes do mundo, ainda os de mais resistente 
organização economico-financeira, ia cada vez cahindo mais.

Em Julho de 1922 rebenta a revolta que se propunha a im
pedir a posse do governo actual, desse mesmo governo cujo pri
meiro ministro da Fazenda inscreveu entre as principaes pre- 
occupações de sua gestão a de alimentar a campanha de diffa- 
mação e de descrédito que os fautores da revolta moviam contra' 
o brasileiro que a jugulara!

Como era natural, a quéda do cambio começou a accentuar- 
se de modo alarmante. Todos conhecem os males incalculáveis 
que, para a economia nacional em todos os seus aspectos, resul
tam dessas baixas inesperadas, rapidas e anormaes, e explicam 
as diligencias dos governos em attenual-as

Estavamos, além disto, a poucos dias do Centenário da In
dependência, e póde-se bem comprehender o vexame que sentiria 
a Nação si tivesse que dar aos delegados das potências amigas 
a impressão de haver descido a estado de completa ruina fi
nanceira.

Foi em taes circumstancias que o governo autorizou o Banco 
do Brasil a intervir no mercado monetário até £ 5.000.000, ga
rantindo o Thesouro as differenças de cobertura. A sua resolução, 
autorizada por precedentes criados em situações menos agudas, 
obedeceu ao mais sincero empenho patriótico, o de poupar o paiz 
a maiores prejuízos materiaes e a graves damnos de ordem 
moral.

Attenda-se, porém, desde logo que a garantia do Thesouro 
não comprehendia a cobertura, mas simples differenças de co
bertura das operações, isto é, o Thesouro obrigou-se a pagar ape
nas a differença verificada entre a taxa média em que as ope
rações fossem realizadas e a taxa effectiva pela qual o Banco 
recomprasse no mercado cambial o dinheiro que vendera por 
ordem do Thesouro. Isto attesta a prudência do governo.

Attenda-se ainda e sobretudo que a tão malsinada inter
venção não acarretou nenhum prejuizo nem para o Thesouro 
nem para o Banco do Brasil.

Sei bem que os meus adversários, com entono soberbo, 
affirmam que a intervenção deu ao eThesouro um prejuizo de 
20 ou 30 mil contos. Um delles, de Alagoas, chegou mesmo a 
escrever que o prejuizo foi de toda a importância da letra de
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quatro milhões (como si o Governo não houvesse recebido do 
Banco, por essa mesma letra, 124.000 contos).

Pois bem, o Sr. Custodio Coelho, no discurso proferido por 
occasião da assembléa geral do Banco do Brasil, a que já allu- 
dimos, demonstra que a differença liquida entre a taxa de 6 1 /2, 
vigente ao tempo da emissão da letra, e a de 7 1/4, máximo fi
xado pelo Governo para a sustentação do cainbio, ou entre a 
taxa de 6 1/2 e a de 7 3/4, taxa de conversão da letra, não podia 
exceder de 8.000 a 12.000 contos, e isto mesmo representaria 
para o Thesouro um prejuizo apenas apparente, pois durante o 
segundo semestre de 1922 os lucros da Carteira de Cambio or
çaram em 54.000 contos, dos quaes couberam ao Thesouro, pos
suidor de 260 mil acções, 52%, ou sejam 28.000 contos, lucro este 
que não entraria para os cofres públicos si por acaso o Governo 
houvesse abandonado o cambio aos caprichos da especulação.

Vê-se assim que, longe de ter acarretado qualquer prejuizo 
ao Thesouro, a intervenção lhe preparou um lucro de 16.000 
contos.

Referindo-se a este facto, o Sr. Cincinato Braga, na citada 
assembléa, proferiu as seguintes palavras, que devem ter desco- 
roçoado muita gente:

«Em primeiro lugar, esse acto do Governo não 
significou nem significa uma operação equivoca de lu
cros illicitos para qualquer dos membros do Governo 
ou da Directoria do Banco daquella época. Em segundo 
lugar, semelhante acto não deu ao Banco prejuizo de 
um real.»

E logo em seguida ponderava o então Presidente do Banco 
do Brasil:

«E* bastante um pouco de bôa vontade na analyse 
i dos factos para se verificar que, com a adopção de me

lhor taxa nas tabellas, quem póde ganhar é o com- 
mercio, que tomará cambio á melhor taxa; são os par
ticulares, os negociantes, os directores de empresas, 
para remetterem ao estrangeiro seus dividendos, e so
bretudo o Governo, que também tem seus compromis
sos ex,ternos a soli^r, e o fará então á melhor taxa; — 
quer dizer, em ultima analyse, o lucro é da propria
Nação.»

Pela Verdade
14



E* assim mesmo, em casos taes o prejuízo do Thesouro é um 
beneficio para o publico em geral, para todos quantos compram 
letras ás taxas da sustentação do mercado.

Mas dissemos que a letra não foi empregada na sustentação 
do cambio, e é a verdade.

O Ministro da Fazenda, na varia de 20 de Fevereiro de 1924 
escreveu o seguinte:

«Diante da continua depressão das taxas cambiaes 
no segundo semestre de 1922, o Dr. Homero Baptista, 
ex-Ministro da Fazenda, autorizou o Banco do Brasil a 
agir de maneira que a taxa do cambio se mantivesse em 
nivel não inferior a 7 1/4 dinheiros por mil réis, ga
rantindo o Thesouro qualquer differença de cobertura 
nas operações que não excedessem de cinco milhões de 
libras.

Nesse sentido operou o Director da Carteira de 
Cambio, Dr. Custodio Coelho, e quando attingiu a perto 
de quatro milhões de libras o saldo vendido a maior 
(isto é, o descoberto) o Thesouro Nacional emittiu em 
favor do Banco a letra-ouro de quatro milhões em data 
de 31 de Outubro de 1922.»

Por estas palavras o Ministro, sempre obsedado pelo seu 
odio ao governo anterior, quiz apoiar com a sua autoridade offi
cial os propositos de vingança dos meus adversários. Si o go
verno mandou sustentar as taxas e emittiu uma letra de quatro 
milhões logo que o descoberto attingiu a quasi esta cifra, a con
clusão a tirar é que essa letra foi emittida para liquidar esse 
descoberto.

Mas, tal é a força da verdade que o proprio Ministro da Fa
zenda, nessa mesma varia, acabou confessando que «o Banco 
do Brasil, de accôrdo com o Dr. Homero Baptista, descontou na 
mesma data essa letra-ouro e applicou o seu equivalente em papel 
no resgate de títulos emittidos pelo Thesouro para compra de 
café».

Anteriormente, na certidão fornecida ao Correio da Manhã, 
já elle declarára que «o producto da letra de quatro m ilhões... 
foi applicado em operações de cafê, segundo consta da escriptu- 
ração do Thesouro».
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E’, por conseguinte, o proprio Ministro da Fazenda do Go
verno actual quem confessa que a letra hão foi despendida na 
sustentação do cambio.

Com este testemunho insuspeitissimo estão de accôrdo as 
declarações feitas a 24 de Fevereiro pelo Sr. Custodio Coelho e 
repetidas a 15 de M arço pelo Sr. Whitaker, incontestavelmente 
as pessoas mais autorizadas para dizer do assumpto, visto que 
o primeiro teve a seu cargo as operações destinadas á manu
tenção das taxas, e o segundo era então o presidente do Banco 
do Brasil. '

«Nenhuma relação, affirmou o Sr. Custodio Coe
lho, tem com as operações cambiarias, que o Banco fez 
para a estabilidade das taxas, a responsabilidade da 
União pela tão questionada letra de quatro milhões es
terlinos.»

E o Sr. Whitaker, n’uma entrevista dada em S. Paulo e 
transcripta em vários jornaes do Rio de Janeiro, conclue, por 
sua vez, depois de uma minuciosa exposição dos factos:

«A nota não serviu para cobertura dos saques 
feitos.»

Mas esta não é toda a verdade. Não só a letra de quatro 
milhões não serviu para cobrir os saques feitos como não podia 
servir, pois as cambiaes destinadas á sustentação das taxas fo
ram sacadas entre a ultima quinzena de Agosto e a primeira de 
Setembro; as coberturas foram (nem pdoiam deixar de ser) re- 
mettidas na mesma época; e a emissão da letra é de 31 de Ou
tubro, com vencimento para 28 de Fevereiro seguinte. E’ obvio, 
portanto, que as cambiaes sacadas em consequência da ordem o 
Governo foram acceitas mez e meio antes da emissão da letra e 
pagas dois mezes e meio antes do vencimento, o que mostra de 
modo inilludivel que toda a transacção se concluiu excluswamente 
com os recursos do Banco, que não podia sacar contra um í u o
ainda inexistente. . 0 „ 71 .

Este ponto ficou bem esclarecido na entrevista do Sr. Whi
taker :

«Em Agosto de 1922, alarmado com a baixa per
sistente do cambio, e confiado em uma operaçao sup-



plementar sobre o café, que estava negociando e de cujo 
exito se julgava seguro, resolveu o governo supprir o 
mercado cambial das letras que este não encontrava na 
proporção de suas necessidades.

Durante a ultima quinzena de Agosto e primeira do 
mez seguinte, o Banco do Brasil, attendendo áquella re
solução, vendeu perto de quatro milhões de libras, a 
taxas não inferiores a 7 1/4, sob a responsabilidade do 
Thesouro Federal. Para levar a termo esta operação 
vultosa, valeu-se o Banco dos seus proprios recursos, 
não se tendo nem mesmo utilizado de seus créditos or
dinários, conforme demonstra a persistência de saldos 
credores consideráveis em mãos de seus correspondentes, 
nos seus successivos balancetes.

A nota promissória conservava-se na Carteira do 
Banco ao tempo que delle sahi, tendo sido sempre con
siderada como simples garantia de taxa e jámais como 
cobertura de saques. Quando o governo a emittiu, os 
saques deviam estar acceitos, pois todos se venderam, 
como já disse, durante a ultima.quinzena de Agosto e a 
primeira de Setembro. Ora, não sendo as cambiaes de
bitadas aos sacadores após o pagamento, e sim, por 
occasião do acceite, é forçoso concluir que, para fazel-as 
acceitar, o Banco dispunha, de facto, de outros recursos, 
não lhe sendo possivel sacar contra um titulo que não 
existia e do qual até então nem sequer se cogitara. Tão 
pouco se poderá dizer que o Banco contasse fazer da 
promissória a cobertura de que viria mais tarde neces
sitar. Para essa cobertura o Banco recorreria, ou ao em
préstimo supplementar sobre o café, si porventura se 
realizasse, ou á compra gradual de letras em valor cor
respondente, durante os cinco mezes e meio que me
diaram entre as operações que referi e o vencimento da 
nota promissória.»

o Sr. Whitaker conclue:

«A nota não serviu, nem aliás podia servir, para 
cobertura dos saques feitos.»
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A mesma demonstração faz o Dr. Custodio Coelho, com 
igual clareza, no discurso da assembléa geral do Banco.

5*° — 0 governo transado descontou a letra na casa Ro
thschild com o endosso de dois bancos, tornando assim absoluta
mente improrogavel o seu vencimento e ao mesmo tempo hu
milhando o credito do Brasil.

O ex-director da Carteira Cambial, Dr. Custodio Coelho, logo 
que appareceu esta accusação, contestou-a em termos categó
ricos pelo Jornal do Commercio de 23 de Outubro de 1923:

«O Banco do Brasil, emquanto fui director (isto é, 
até ao fim da administração passada) conservou em sua 
carteira a leira emittida pelo governo. . .  Nem tinha o 
governo transado necessidade de fazer quaesquer ope
rações para pagamento do seu debito ao Banco do Bra
sil, visto que os lucros decorrentes da valorização eram 
mais que sufficientes para o pagamento, e si não fossem 
apurados dentro do prazo do titulo, nada mais facil do 
que obter uma prorogação. Si alguém antecipou, por 
qualquer operação, a liquidação desses £ 4.000.000, 
posso assegurar que não foi o governo passado. O Banco 
do Brasil, quando deixei a carteira de cambio, também 
não precisava de ser pago. O n>eu balanço, feito em 
12 de Novembro de 1922, vesperas de minha exoneração, 
registrado e transcripto no livro de actas da Directoria 
do Banco, accusava saldos de £ 3.000.000 em todos os 
banqueiros, independentemente da letra de £ 4.000.000.»

O Dr. Whitaker depõe, a seu turno, em carta publicada no 
O Jornal de 24 de Fevereiro, confirmada pela entrevista de 15 de 
Março, que a nota promissória «não foi redescontada pelo Banco 
em parte alguma, permanecendo em sua carteira ao tempo da 
minha sahida, em 27 de Dezembro do mesmo anno» (1922).

Até o Ministro da Fazenda, na varia de 20 de Fevereiro de 
1924, forçado a se manifestar sobre o assumpto, não teve re- 
medio sinão confessar que a letra «foi conservada em carteira 
até ao seu vencimento».

♦
Todos os testemunhos são, pois, accórdes em affirmar a fal

sidade da arguição.



A este proposito, entretanto, occorreu um episodio que deve 
ficar aqui consignado.

Nunca se attribuiu ao governo passado, como acto conde- 
mnavel, o haver descontado a letra no Banco do Brasil. Tão 
inepta seria esta accusação que ninguém jámais se lembrou de 
formulal-a.

A razão dos ataques era só o desconto no estrangeiro, com 
endosso de dois bancos, facto que realmente seria humilhante 
para nós.

Em Janeiro de 1924, o Correio da Manhã, querendo provar, 
no processo de calumnia e injuria a que respondia, em virtude de 
queixa dada por mim, que o producto da letra de quatro milhões 
fora empregado em fins desconhecidos, como desde muito af- 
firmava, dirigiu um requerimento ao Thesouro pedindo-lhe cer
tificasse qual a applicação que tivera aquelle producto. Note-se 
bem: o que a dita folha queria saber era apenas a applicação do 
producto da letra. Ao Thesouro, repartição official, que não tem 
o direito de mancommunar-se com as partes, que perante elle 
requerem, para calumniar os governos anteriores do paiz, ao The
souro corria o estricto dever de informar unicamente sobre este 
ponto.

Mas assim não fez: insidiosamente e por uma phrase inci
dente, incluiu na certidão a declaração de que a letra fôra descon
tada pelo governo passado, materia sobre a qual ninguém o in
quirira. Eis a certidão:

«Certifico que o producto da letra de quatro mi
lhões esterlinos, emittida e descontada pelo governo 
passado, foi applicado em operações de café, segundo 
consta da escripturação do Thesouro.»

Era patente o intuito, desleal e pérfido, de reviver e apoiar 
a balela da casa Rothschild, a única accusação de desconto for
mulada e conhecida. Esse intuito se trahiu em mais de um ponto.

nmeiramente, a que vinha o Thesouro fallar em desconto, si 
de tal assumpto não cogitava o requerimento que pedia a cer
tidão? Em segundo lugar, si o Ministro tinha tanto empenho em 
dizer o que lhe não era perguntado, mas sabia que a accusação 
que se fazia ao governo passado era de haver descontado a letra 
na casa Rothschild, e tinha em mãos a prova de que esta accusa- 
çao era falsa, porque, para ser verídico, leal e claro, e não dar
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margem a confusões injustas, não declinou o nome do Banco 
a quem fôra levada a promissória para descontar? Porque tão 
cuidadosamente silenciou sobre este nome?

A razao é simples: o Ministro queria, por uma phrase 
capciosamente omissa, dar força á campanha que se vinha mo
vendo contra mim a pretexto da transacção da casa Rothschild; 
mas, ao mesmo tempo, receiando o meu protesto contra o au
xilio com que elle assim se associava aos meus calumniadores, 
escondia o nome do banco do desconto, para poder dizer a todo 
tempo que o desconto a que alludia era o dos juros que o Banco 
do Brasil se fizera pagar antecipadamente, como prémio da con
versão da letra em moeda papel. O Correio da Manhã bem com- 
prehendeu a intenção carinhosa do seu alliado (a quem pagou 
logo depois com ardentes elogios a obra insidiosa) e deu-se pressa 
em juntar a certidão aos autos, certidão que, si não fôra a refe
rencia ao caso do desconto, jámais figuraria no processo, pois, 
ao contrario do que affirmára aquelle jornal, attestava que o pro- 
ducto da letra não fôra desviado em despesas illicitas, mas rigo
rosamente applicado em proveito do paiz.

Publicada a certidão, que constituía nova provocação ao go
verno anterior (o curioso é que o Ministro se dava sempre como 
provocado), publicada a certidão, o Dr. Custodio Coelho veio á 
imprensa e se comprometteu a esclarecer de uma vez toda a his
toria da letra de quatro milhões. Para isto precisava de alguns 
documentos, que ia pedir por certidão ao Banco do Brasil.

Antes, porém, apressou-se em fazer a seguinte declaração 
pelos jornaes de 9 de Fevereiro:

«Acabam de chamar a minha attenção para um to- 
pico do Correio da Manhã de 5 deste mez (edição es
pecial), onde se diz que o Ministério da Fazenda for
neceu ao mesmo jornal certidão de que

o producto da letra de quatro milhões esterlinos, 
emittida e descontada pelo governo passado, foi 
applicado em operações de café, segundo consta da 
escripturação do Thesouro.

Este topico nao está entre aspas, de maneira que 
não posso saber si as palavras acima sublinhadas —
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d e s c o n t a d a  p e l o  g o v e r n o  p a s s a d o  — são da certidão 
mesma ou do requerimento que a pediu 0 ).

Sejam, porem, de um ou de outro destes documen
tos, affirmo mais uma vez que são absolutamente falsas:
A LETRA DE QUATRO MILHÕES NÃO FOI DESCONTADA PELO 
GOVERNO TRANSACTO: ESTE GOVERNO DEIXOU-A NA CARTEI
RA DO BANCO DO BRASIL A 15 DE NOVEMBRO DE 1922.

Si isto não é verdade, nada mais facil do que 
proval-o com a escripturação do Banco.»

O Banco do Brasil recusou os documentos pedidos, sob a 
invocação do segredo de suas transacções.

O Sr. Custodio Coelho voltou então á imprensa a 19 de Fe
vereiro e, depois de commentar a recusa do Banco, insistiu nas 
suas asseverações anteriores:

«O governo da União, como devedor, não podia 
NUNCA REDESCONTAR A LETRA.

O que affirmei, e desafio a prova em contrario, foi 
que,.ao retirar-me da administração do Banco, deixei 
EM c a r t e ir a , e, assim, NÃO d e s c o n t a d a  pf .lo  B a n c o , essa 
mesma letra de quatro milhões esterlinos.

A a c t a  I)A r e u n iã o  d a  d ir e c t o r ia , em 13 de Novem
bro dê  1922, assignada por todos os administradores 
de então, inclusive o actual director da Carteira Cam
bial, CONTÉM A PROVA DO QUE AFFIRMO.

O REDESCONTO SÓ PODIA TER SIDO FEITO DEPOIS DE 15
d e  N o v e m b r o  d e  1922. A n t e s  n ã o  o f o i , e s i  em con
trario certifica o Thesouro, a certidão não é verdadeira.»

„ y. F°!Çad? aJ!SÍm a se manifestar sobre o objecto do desafio, 
Ministro da Fazenda fez pelo Jornal do Commercio do dia im- 

medmto uma declaração, qne já analyse! em parte, que será 
ainda objecto de apreciações ulteriores e da qual, por agora, 
destaco o seguinte topico: 6

«Essa letra-ouro, descontada assim pelo Banco e 
que cobria as responsabilidades cambiaes, foi conser
vada em carteira até o seu vencimento. . .»

( l ) São da certidão.
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Era afinal o reconhecimento publico e solemne de que o Se
nhor Custodio Coelho dissera a verdade.

Mas o Ministro da Fazenda não se deu por vencido. Contes
tado, desmentido, confundido, elle abandonava uma accusação 
para formular logo outra, ou reeditava as accusações sob uma 
fórma capciosa que lhe permittisse a retirada em caso de neces
sidade, sempre dominado pelo odio aos homens da situação 
passada e pelo empenho de dar ao paiz uma ideia falsa das suas 
condições financeiras para lazer jús mais tarde ás suas bênçãos, 
boi cedendo á pressão da opinião publica que elle confessara 
afinal que, ao contrario do que insinuava e deixava dizer desde 
mais de seis mezes, o Governo actual encontrara a letra de quatro 
milhões na carteira do Banco do Brasil. Mas tal desfecho não lhe 
era tolerável.

O Sr. Custodio Coelho, no seu communicado, fizera uma ob
servação que só por si dava em terra com a balela de haver o 
Governo descontado a letra no estrangeiro: quem leva o titulo ao 
desconto é o credor e não o devedor; ora o credor da letra era o 
Banco e não o Governo.

O Ministro, aproveitando-se da ignorância do publico em 
geral sobre estes assumptos e querendo attenuar os effeitos de 
sua confissão, fez preceder esta das seguintes palavras: «Essa 
letra-ouro, descontada assim pelo Banco...»

Era o meio de manter as duvidas existentes sobre a referida 
transaeção. O publico, ignorante e avido de escândalos, não 
dando o devido valor á circumstancia de ter o governo transacto 
deixado a letra em carteira, acreditaria facilmente que, si não 
fôrav o governo, fora o Banco, ao tempo desse mesmo governo, 
quem levara a letra a desconto.

Foi então que o Dr. Homero Baptista, revoltado contra todas 
estas perfidias, perdeu a calma habitual e publicou no Jornal do 
Commercio de 22 de Fevereiro este artigo, que, apezar de sua 
extensão, não duvido publicar na integra, taes os termos dignos 
e altivos em que está concebido:

«Combalido por demorada enfermidade, que mel 
não permittia acompanhar as occorrencias da imprensa, 
sómente hontem tive*a attenção despertada para a pri
meira varia do Jornal do Commercio, de 20 do cor
rente, sobre a promissória de libras quatro milhões.
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A publicação desta varia, caracterizadamente offi
cial, repisando assumpto já devidamente explicado e 
esclarecido, torna evidente que o governo mantém, com 
pertinácia, o proposito de accusação permanente ao go
verno transacto, cujos actos tem apontado, em mani
festo ambiente de suspeição moral, não como erros, a 
que os governos se não podem eximir, mas como atten- 
tados ao interesse publico, ás bòas normas administra
tivas e ás prescripções legaes. E, desta fôrma, são for
çados os homens que o constituíram, a vir, de continuo, 
a imprensa, conforme o alvedrio do accusador, prestar 
esclarecimentos, rectificar factos, restabelecer a ver
dade emfim.

Taes publicações não trazem indicação de proce
dência. Inadmissível é, porém, que sejam da redacção 
do Jornal do Commercio, visto que este sustentou sem- 
pie a política economica e financeira e a orientação 
geral do governo passado. Pela autoridade que se ar
rogam e pelo caracter de superioridade que assumem, 
denunciam ellas a origem official, o que as não isenta, 
todavia, do anonymato e da irresponsabilidade, para 
determinar o justificado e merecido revide.

Nesse ingrato movimento de tenaz hostilidade ao 
governo passado não são, seguramente, os accusados os 
que mais soffrem, melindrados, embora, em seus senti
mentos e depreciados em seu esforço; porquanto as ar
guições são contestadas, as duvidas desfeitas, os actos 
explicados, resaltando de tudo a nobre intenção de 
acerto é de bem servir o paiz. Este, sim, é tão rude- 
mente attingido no bom nome de sua administração e 
na idoneidade de seus dirigentes, que o abalo, dahi re
sultante, lhe compromette o credito e lhe desmerece a 
confiança por largo tempo.

Sobre o caso vertente da promissória de £ 4.000.000, 
nada mais poderia eu accrescentar ao que consta da 
clara, verdadeira e irretorquivel exposição feita pelo 
Exmo. Sr. Dr. Epitacio Pessôa, e publicada na Gazeta 

e Noticias, de 30 de Setembro do anno proximo findo. '
Nesta exposição demonstrou S. Ex. que a letra fôra 

emittida em virtude de autorização legislativa, com-



municada ao novo Ministro da Fazenda no mesmo dia 
de sua p osse e destinada a operações de café.

Surgiu, então, a balela de que a letra fôra descon
tada na casa  R oth sch ild  com o endosso de dois bancos 
nacionaes. O Governo actual deixava gostosamente que 
se acreditasse nisto. O Sr. Dr. Custodio Coelho, e, pos- 
teriormente, o ex-Presidente da Republica contestaram 
formalmente o facto , provocando prova em contrario, 
que não foi produzida.

Veio depois disto a certidão fornecida pelo The- 
souro ao Correio da Manhã. Nessa certidão, evidente
mente falsa, se diz que a letra foi descontada pelo Go
verno, como si o desconto de letras fosse obra do de
vedor e não do credor. Certidão dessa natureza tem que 
se reportar a lançamentos, livros, paginas, etc. Desafio 
o Thesouro a citar o livro, pagina, teôr do lançamento, 
em uma palavra, o original em que se encontra o que a 
certidão affirmou, isto é, que a letra foi descontada pelo 
governo passado. Garanto que não o fará.

Finalmente, pela varia do Jornal, já o desconto não 
foi feito na casa Rothschild nem pelo Governo: agora 
foi o proprio Banco do Brasil que o fez.

Mas onde?
Em outro instituto de credito?
Então, como é que ella permaneceu no Banco do 

Brasil até d data do vencimento, como diz a varia?
Teria sido a letra, não descontada, como se diz, 

mas redescontada no proprio Banco do Brasil?
Neste caso, como é que o Governo actual se viu 

forçado, como affirma, a pagar a letra no dia do venci
mento, quando, tratando-se do Banco do Brasil, tão 
simples lhe fôra obter a reforma do titulo?

A varia nada diz para esclarecer estas duvidas. As 
arguições continuam a manter-se no estylo sibyllino das
meias palavras.

Mas não vale a pena perder tempo com isto.
As explicações, por mais desenvolvidas, explicitas 

e concludentes que sejam, ainda mesmo firmadas por 
pessoa da responsabilidade e respeitabilidade do ex-Pre
sidente da Republica, de nada valem e não satisfazem a 
quem tem o intento de amesquinhar e de accusar, para
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criar a seu favor uma situação de difficuldades que o 
exonere de critica e exame. Deccorrido algum tempo, 
sob qualquer pretexto, volve-se ao scenario, para re
novar a accusação em tom sempre e cada vez mais irri
tante, maldoso e aggressivo. Pouco importa que tenha 
ella sido cabalmente rebatida com documentação com
provante da verdade e que nada mais haja a esclarecer, 
visto ter sido tudo esmiuçado, declarado e explicado; 
insiste-se, repete-se, volta-se á carga, porque o que se 
tem deliberadamente assentado é manter os cidadãos, 
que exerceram os principaes cargos daquelle governo! 
atados ao poste da critica mordaz e da diffamação vil 
e pérfida.

Isto não é sério. E’ tacanho c revoltante.
Não é admissive], pois, que continue sobre o go

verno passado a humilhante pressão que se lhe impoz, 
mediante varias officiaes ou officiosas, de continuas 
e repisadas accusações.

E’ tempo de terminar situação tão odiosa quão 
injusta.

A opinião publica não póde continuar formando er
rado juizo dos homens que governaram o paiz. Ha meios 
e meios dignos e legaes para tudo esclarecer.

Formule o governo accusações formaes e com
pletas; aponte factos; accumule provas; reuna documen
tos; arrole testemunhas; obtenha nos archivos dos Mi
nistérios os elementos necessários á sustentação dos 
actos ou factos que entenda violadores da lei ou mesmo 
da moral, praticados pelos membros do Governo passa
do, e, assim apparelhado, apresente-se perante um tri
bunal, judiciário ou não, pedindo a punição dos que 
forem culpados.

Nao agir assim é fazer obra mesquinha, illudindo a 
opinião dos concidadãos, que teem o direito de julgar a 
todos nós que temos ou tivemos parcella de poder; é 
fazer obra de perfídia e diffamação, sem, comtudo, as
sumir franca e directamente a responsabilidade delia.»

«j
No dia 27 de Fevereiro o Ministro replicava ao Dr. Homero 

iJaptista nos seguintes termos, que também transcrevemos, para



se possa hem apreciar a que natureza de processos podem o 
e a ambição conduzir certos homens públicos:

«Recebemos a seguinte nota do gabinete do Sr. Mi
nistro da Fazenda:

«De í egresso de sua viagem a Santos, onde fora 
tratar da reconstrucção do edificio da Alfandega, o Mi
nistro da Fazenda tomou conhecimento da publicação 
feita pelo Dr. Homero Baptista a proposito da letra de 
£ 4.000.000.

E extranho e injusto o tom da linguagem contra o 
governo. Essa irritação devia ser contra o Sr. Custodio 
Coelho, seu antigo preposto na Carteira Cambial. Esse 
é que por duas vezes, ultimamente, provocou discussão 
em todos os jornaes, sobre a malfadada letra. O Go
verno havia dado o caso por encei’rado.

Na publicação que fez o Dr. Homero Baptista, des
taca-se a seguinte e grave affirmação:

«Veio depois a certidão fornecida pelo Thesouro ao 
Correio da Manhã. Nessa certidão, evidentemehte falsa, 
se diz que a letra foi descontada pelo Governo, como si 
o desconto de letras fosse obra do devedor e não do 
credor. Certidão dessa natureza tem que se reportar a 
lançamentos, livros, paginas, etc. Desafio o Thesouro a 
citar o livro, pagina, teôr do lançamento, em uma pa
lavra, o original em que se encontra o que a certidão 
affirmou, isto é, que a letra foi descontada pelo governo 
passado. Garanto que não o fará».

E’ profundamente lamentável que um ex-ministro 
da Fazenda desfira tão rude golpe sobre o credito de 
documentos fornecidos pelo Thesouro Nacional. S. Ex. 
declara falsa uma certidão fornecida pelo Thesouro e 
desafia o Governo a que cite o livro, a pagina e o teôr 
do lançamento do desconto da letra de £ 4.000.000.

A opinião publica vae julgar quem faz affirmações 
falsas. Eis a resposta. Eis as provas:

Na contabilidade do Thesouro Nacional, no livro 
n. 3, «Bancos e Correspondentes», anno de 1922, pa
gina 188 (livro que «está á disposição de S. Ex., para 
seu exame pessoal no Thesouro), encontra-se o lança
mento do seguinte teôr:
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«a banco do brasil, c /  Valorização do Café,
valorem 31 de Outubro de 1922:
Desconto de 6% ao anno, em 120 

dias, sobre £ 4.000.000, ven
didas e debitadas ao Banco 
nesta data ............................  2.477:419$280»

Este lançamento foi baseado sobre nota enviada 
pelo Banco do Brasil, nota também constante do archivo 
do Thesouro.

A origem desse desconto consta dos documentos se
guintes :

(E o Ministro transcreve a correspondência trocada 
entre o Dr. Homero Baptista e o presidente do Banco 
acerca da emissão da letra, correspondência que já re
produzimos neste mesmo capitulo.)

Diante de todos esses documentos, vê-se, portanto, 
que a certidão fornecida pelo Thesouro ao Correio da 
Manhã não é falsa. Ella foi extraída dos livros de con- 
.tabilidade do Thesouro Nacional, nos quaes o lança
mento do desconto foi feito de accôrdo com os documen
tos reaes, com assignatura do proprio Dr. Homero Ba
ptista. Falsa, portanto, é qualquer affirmação em con
trario.

De toda a documentação produzida, resulta, in
concussamente, que houve o desconto da letra de 
£ 4.000.000 e que esse desconto foi ajustado e rea
lizado entre o governo passado e o Banco do Brasil, aos 
31 de Outubro de 1922.»

No mesmo dia em que os jornaes publicaram esta lamen
tável escapatória, a Nação, folha absolutamente insuspeita em
tudo que de qualquer modo me pudesse ser favoravel, desmas
carou-a desta fórma:

«Ha nesta questão geral duas outras perfeitamente 
distmctas: uma é a do desconto da letra pelo Thesouro 
no Banco e a outra é a do redesconto da mesma letra 
por esse estabelecimento,,de credito, no estrangeiro.

A primeira nunca esteve em causa. Ninguém nunca 
contestou que o referido desconto se tivesse verificado.



O que sempre o governo passado contestou foi o re- 
desconto.

O que sempre contestou o Sr. Epitacio Pessoa é 
que a letra tivesse de ser paga no estrangeiro, houvesse 
sahido da Carteira do Banco.

Desafiado pelo ex-presidente, pelo Sr. Custodio 
Coelho e pelo ex-ministro da Fazenda a provar o que 
foi allegado, isto é, que o Banco redescontou a letra no 
estrangeiro, o Ministro da Fazenda sahiu, hoje, a provar 
em longa varia, não aquillo que não foi contestado, mas 
que a letra foi descontada pelo Thesouro no Banco, 
o que ninguém contestou.»

O Sr. Homero Baptista não demorou também em denunciar 
ao publico a manobra do Ministro. Fel-o pelo Jornal de 27 de 
Fevereiro:

«O Sr. Ministro da Fazenda voltou de S. Paulo dis
posto a não fallar sério e a continuar no terreno das 
duvidas e subterfúgios.

O Governo de que fiz parte não foi accusado por 
ter descontado a letra de quatro milhões no Banco do 
Brasil.

Isto nunca foi objecto de accusação.
A grave accusação feita ao Governo passado foi de 

haver descontado a letra na casa Rothschild com o en
dosso de dois bancos, o que, de um lado, forçava o Go
verno actual a pagal-a com o maior sacrifício no dia do 
vencimento, e, de outro, humilhava o credito do paiz.

Este é que é o facto, realmente da maior gravidade. 
Esta é que é a accusação. Delia é que se tem defendido 
o Sr. Epitacio Pessoa. Como allusiva a ella é que todos 
entenderam a certidão do Thesouro, fornecida ao Cor
reio da Manhã, certidão que — numa simples phrase in
cidente — declara que a letra foi descontada pelo Go
verno, sem que isto houvesse sido requerido e sem de
clarar o nome do banco em que se fizera o desconto, 
trahindo assim o inyiito de dar corpo áquella impu
tação.

Foi isto o que provocou o meu desafio.
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finalmente, explique as razões por que, tendo ficado a 
letia na carteira do Banco, do qual tão facil era obter 
uma reforma, se viu forçado, como diz, a resgatal-a no 
dia do vencimento.»

Pouco tenho que accresccnUu- ás palavras do Dr. Homero 
Baptista.

A discussão entre este e o Dr. Custodio Coelho de um lado e 
do outro, o Ministro da Fazenda, deixou patente que a letra não 
fôra descontada no estrangeiro e ficara na carteira do Banco 
do Brasil quando deixei o governo. O Ministro, na certidão offi- 
ciosa em que se acamaradou com o Correio da Manhã, não de
clinou o nome do banco do desconto, para ter livre a retirada 
isto é, para responder, si fosse contestado, que o desconto de 
que fallava eiam os juios de 6r/é que o Banco do Brasil cobrara 
antecipadamente pela conversão ímmediata da letra em papel 
moeda, de accôrdo com a carta de 27 de Outubro de 1922, diri
gida pelo Dr. Homero Baptista ao Dir. Whitaker («O The- 
souro entregará a esse Banco uma promissória de £ 4.000.000, 
que será convertida em papel moeda...») facto que fôra eu o 
primeiro a divulgar e nunca constituirá materia de accusação 
contra o meu governo.

Mas si essa operação constava com todas as minúcias da 
escripturação' do Thesouro, por que, na certidão dada ao Correio 
da Manhã, não a explicou o Ministro tal qual figurava nos livros? 
Por que a ella alludiu sem que ninguém lh’o houvesse pedido? 
Por que truncou o proprio lançamento e occultou o nome do 
banco em que se operara o desconto, sabendo que a accusação 
articulada contra o governo passado é que a operação se reali
zara no estrangeiro? Pois não é patente a má fé que inspirou a 
certidão?! Pois não é evidente o proposito insidioso de dar visos 
de verdade á imputação que se repetia contra o governo anterior?

Antes de passarmos a outros pontos, examinemos os demais 
topicos da varia de 20 de Fevereiro, escripta pelo Ministro da 
Fazenda.

Começa o Ministro por estas palavras:

«Em torno da genese e da applicaçao do producto da 
letra de quatro milhões esterlinos tem o Dr. Custodio

P ela  Verdade



Coelho procurado criar uma atmosphera de confusão, 
com o fim evidente de fazer pairar esta duvida no es
pirito publico: si esses quatro milhões foram despen
didos pela administração anterior ou pelo Governo 
actual.»

Isto não é verdade. Nunca o Sr. Custodio Coelho, nem nin- 
gUem, procurou criar duvidas a este respeito. Pelo contrario, 
todos os membros e auxiliares do meu governo sempre declararam 
que a letra fôra despendida por este na liquidação das letras 
restantes do café. O Dr. Homero Baptista, o Dr. Custodio Coelho, 
o Dr. Whitaker e eu levámos mezes a repetir esta affirmação, 
precisamente para rebater o aleive acoroçoado pelo Ministro de 
que a letra fôra gasta em despesas desconhecidas.

Continúa a publicação ministerial:

«Por delicadeza e attenção para com o Governo 
anterior, tem a administração actual evitado discussão 
sobre o assumpto.»

O meu governo dispensa cordialmente a delicadeza e attenção 
da administração actual ou de quem quer que seja no tocante 
ao exame de seus actos; ao envez disto, deseja que esses actos 
sejam esmerilhados em todos os seus aspectos: será o meio de 
confundir os intrigantes e calumniadores.

Vamos adiante:

«Entretanto, como essa discussão tem sido reitera- 
damente forçada por um dos membros mais graduados 
da administração anterior (por isso que o Director da 
Carteira de Cambio é da confiança do Presidente da 
Republica) estamos agora autorizados a dar ao publico 
os seguintes esclarecimentos:»

Não é verdade. As provocações não partiram do Sr. Custodio 
Coelho nem de qualquer outra pessoa do governo passado: as 
provocações, dissimuladas e hyfócritas, partiram sempre do 
Ministro da Fazenda. Ahi estão, para proval-o, a Exposição de 
30 de Novembro de 1922, as informações prestadas ao Presi-



—  2 2 7  —

dente da Republica para a Exposição lida ás commissões de fi
nanças, a Exposição relativa ás despesas preliminaes do em
préstimo de 50 milhões de dollars, as affirmações referentes ao 
empréstimo do café, e ainda outras que mais adiante analysa- 
remos, nenhuma das quaes foi antecedida de qualquer palavra 
ou gesto do governo anterior.

Proseguindo nas suas declarações, o Ministro, depois de con
fessar afinal que a letra «foi conservada em carteira até o seu 
vencimento», accrescenta:

« .. .  data em que o actual Governo a resgatou no 
meio das maiores difficuldades, oriundas não só da si
tuação cambial, como da situação geral das finanças da 
União.»

O governo actual resgatou a letra de quatro milhões no 
meio das maiores difficuldades... por que?

Por actos do governo passado?
Absolutamente não.
Não ha no Brasil quem desconheça as relações existentes 

entre o Thesouro e o Banco. Póde-se dizer que aquelle é uma 
dependencia deste. O Thesouro possue mais de metade das acções 
do Banco e é quem lhe nomeia o Presidente e os directores.

Nestas condições, é claro que, si a letra permanecesse livre 
na carteira do Banco, qual a deixára o governo passado, si o 
Banco a não houvesse compromettido posteriormente em outras 
operações, o governo actual não se teria visto obrigado a pagal-a 
no dia do vencimento «em meio ás maiores difficuldades», pois 
facilimo lhe fôra obter do Banco a reforma do titulo.

Por que não a obteve?
Porque o Banco realizara operações para cuja liquidação se 

tornaram desde então imprescindíveis os recursos da letra.
Quem o diz é o ex-Ministro da Fazenda no Jornal do Com- 

mercio de 25 de Outubro de 1923:

«Essa letra, acceita pelo Thesouro Nacional, não 
podia deixar de ser paga no vencimento, por isso que, 
contando o Banco jlo Brasil com os recursos em ouro 
do seu resgate, confiava em taes fundos para liquidação 
de operações que havia realizado.»
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Por sua vez, o actual Presidente da Republica, na Exposição 
que leu naquella época ás cominissões' de finanças do Con
gresso, declarou que

«o Banco do Brasil, contando com o resgate da letra 
no vencimento, sobre ella fizera saques para o exterior.»

Ora, o meu Governo, conforme se vê da carta de 27 de 
Outubro de 1922, transferira ao Banco, em garantia da letra, os 
remanescentes do café, no presupposto de que, si a liquidação 
do stock se fizesse dentro do prazo do titulo, o Banco entraria 
no gozo da garantia e se pagaria immediatamente; no caso con
trario, o vencimento da letra seria prorogado, o que não offe- 
recia nenhuma difficuldade pelos motivos expostos.

Mias, para isto, era indispensável conservar a letra em car
teira, como a deixara o governo passado, livre de operações 
novas. Si assim não se fez, a culpa não cabe de certo á minha 
administração, que em nada contribuiu para que a sua orien
tação fosse abandonada.

A questão póde ser ainda encarada por outra face, como fez 
o Sr. Custodio Coeiho na assembléa geral do Banco do Brasil, 
a que mais de uma vez nos temos referido.

O governo actual só podia ter-se achado em difficuldades, 
no pagamento da letra, ou para conseguir dinheiro, ou para 
obtel-o na especie contractada — ouro.

Na primeira hypothese, convém notar que a letra repre
sentava uma operação de venda de cambio. O Governo, ou o 
Banco por elle, tinha recebido o equivalente dos quatro milhões 
vendidos. Para recompor os mesmos quatro milhões, portanto, 
bastar-lhe-ia juntar ao dinheiro recebido a differença verificada, 
o que significa que a importância real a desembolsar consis
tiria apenas nessa differença.

Ora, seria essa simples differença somma tão considerável 
que o Banco não pudesse, sem risco, esperal-a por algum tempo?

Todos sabem o que era o Banco do Brasil nessa época e 
depois delia. Basta lembrar que, no decorrer de 1923, com o 
lastro apenas dos seus proprios recursos, pôde emittir 138.000 
contos pela Carteirà de Redescontfs e 389.000 pela nova Car
teira de Emissão — ao todo 527.000 contos, que não foram em
prestados pelo Governo.
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Quanto á difficuldade de obter dinheiro ou ro , a propria 
va ria  ministerial refere que o Governo autorizou o Banco a vender 
até £ 5.000.000, g a ra n tin d o  o T h eso u ro  q u a lq u e r  d iffe ren ça  de  
c o b e r tu ra , e não a propria cobertura. O Governo assumia por 
esta fôrma a obrigação de resgatar a letra n ão  em  ou ro  e s im  em  
p a p e l, ao cambio do dia.

Mas, sendo assim, em que é que essa liquidação com  o B an co  
do  B r a s il  podia collocar o Governo em difficuldades, si em diffi- 
culdades nao o collocava a liquidação do restante de sua divida 
ao m e sm o  B anco, divida que o proprio Ministro, com extranha 
facilidade, já affirmara uma vez ser superior a 600.000 contos?!

Dir-se-á que o Banco necessitava, em todo o caso, de co
bertura para cerca de quatro milhões, e o Governo tinha obri
gação de ajudal-o nessa emergencia.

Mas o Banco, em verdade, não precisava de auxilio algum, 
pois, ao tempo do vencimento da letra de quatro milhões, h avia  
d o is  m e ze s  e m e io  qu e liq u id a ra  as o p era çõ es cam biaes.

Já fizemos sentir que as cambiaes para a sustentação das 
taxas foram sacadas entre a segunda quinzena de Agosto e a 
primeira de Setembro; nessa mesma época foram, nem podiam 
deixar de ser, remettidas as coberturas; a letra foi emittida a 
31 de Outubro com vencimento para 28 de Fevereiro seguinte; 
é certo, portanto, que as cambiaes foram acceitas mez e meio 
antes da emissão da letra e pagas dois mezes e meio antes do 
vencimento.

Segue-se assim, evidentemente, que toda a transacção se 
concluiu e x c lu s iva m en te  com  os recu rso s  d o  B an co  d o  B ra s il; 
e não foi, por conseguinte, qualquer necessidade que porven
tura este sentisse de auxilio do Thesouro, que forçou o Governo 
actual a resgatar a letra em meio das maiores difficuldades.

Da importância dos recursos do Banco ter-se-á noção ex- 
acta sabendo-se que, para realizar tão vultosa operação, elle 
nem siquer lançou mão dos seus créditos no estrangeiro e con
tinuou a manter, nos últimos mezes de 1922 e nos primeiros 
de 1923, grandes saldos credores em mão dos seus correspon
dentes, conforme attestam os seus balancetes.

Onde, pois, as difficuldades em que o Ministro affirma 
ter-se encontrado? •

Não se está vendo que tudo obedece ao plano de inculcar- 
se como salvador da Nação?



O que temos exposto ate aqui serve taiubem para mostrar 
como estão divorciados da verdade os que aífirmam que o Banco 
vendera cambio para Fevereiro e Março de 1923 com a garantia 
da letra, e foi isto o que collocou o Governo actual na obrigação 
de saldal-a impreterivelmente no dia do vencimento.

E’ completamente infundada esta affirmação.
O balancete da Carteira de Cambio do Banco do Brasil, de 

7 de Novembro de 1922, que o Sr. Custodio Coelho publicou com 
o seu artigo de 24 de Fevereiro de 1923, prova que para todos 
os saques feitos pelo Banco se adquiriram logo as respectivas 
coberturas com recursos do proprio Banco. A letra de quatro 
milhões conservou-se inteiramente livre. Além disto, repetimos 
ainda uma vez, e é o que se póde verificar no citado balancete» 
os saques do Banco foram vendidos entre Agosto e a primeira 
quinzena de Setembro, a 90 dias de vista, isto é, com venci
mento para Novembro e principio de Dezembro, e não para Fe
vereiro e Março.

Por que então se viu o novo Governo forçado a pagar a 
letra no dia do vencimento?

Unicamente pelo facto de havel-a compromettido em saques 
que sobre ella fez para o exterior, como confessaram o Ministro 
no Jornal do Commercio de 25 de Outubro de 1923 e o Presi
dente da Republica na Exposição que leu ás commissões de fi
nanças do Congresso.

Conclue a varia do Ministro:

«E’ sabido nos meios financeiros que os proprios 
responsáveis, que criaram essa situação, absolutamente 
não acreditavam que o Governo actual pudesse resgatar 
essa letra ouro dentro do prazo prementissimo de menos 
de quatro mezes — honrando assim o credito da Re
publica e as responsabilidades do Banco do Brasil.»

N’este terreno, do mexerico e da intriga, não -nos é licito 
acompanhar o Ministro da Fazenda...

Vejamos as demais accusações aventadas contra o meu go
verno a proposito da letra de quatro milhões.

6.° — A emissão da letra refiresentou para o Thesouro um 
prejuízo de quatro milhões esterlinos.

A accusação não tem sequer senso commum.
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O Governo emittiu e depois resgatou a letra, isto é, o Go
verno vendeu quatro milhões e depois comprou quatro milhões: 
é evidente que não perdeu quatro milhões, mas sómente a diffe- 
rença, si houve, entre o preço da venda e o da compra.

Accresce que a letra foi garantida com os remanescentes do 
stock do café; ora o paiz está farto de saber que esse stock deu 
para pagar todos os compromissos do café, quer os do emprés
timo de nove milhões quer os da letra de quatro, e ainda deixou 
avultado lucro.

7." — A letra foi convertida a 7 3/4 em vez de 6  1 /2, que 
era a taxa do dia, para dar-se ao Banco, de que o Presidente da 
Republica era um dos maiores accionistas, um presente de 24.000 
contos.

A letra foi convertida a 7 3/4, porque 7 3/4 era a taxa média 
official da safra do café (x) taxa adoptada pelos usos commer- 
ciaes para os negocios de café, como o de que se cogitava, e, 
tratando-se de uma transacção commercial entre o Thesouro e o 
Banco, a este não podia convir a conversão, por um cambio tãp 
baixo como 6  1 / 2 , de uma letra que só se venceria d’ahi a quatro 
mezes (ou d’ahi a muito mais tempo, si fosse reformada, como 
tudo fazia prever) quando a alta em ouro do preço do café 
era esperada com segurança, como realmente se deu. Por outro 
lado, servindo também a letra, como ponderou o Dr. Whitaker, 
de garantia de taxa, é claro que a conversão não podia ser feita 
á taxa do dia, mas á taxa média das vendas de cambiaes rea
lizadas, accrescida de uma pequena differença correspondente 
ás despesas das operações de cobertura, e esta taxa media, assim 
accrescida, era 7 3/4.

A affirmação de que, pela differença das taxas, se fez ao 
Banco um presente de 24.000 contos, visou apenas impressio
nar o publico. Si a letra ficou em carteira, ao expirar o Governo 
passado, si nao foi immediatamente negociada ao cambio de 
6  1/2 ou a qualquer outro, como dizer que o Banco teve o lucro

(i) N0 Relatorio do Centro do Commercio de Café, de 19 de Setembro
de 1922, annexo n. 8, lê-se: *

“Médias annuaes periódicas e por safras de 1910-11 a 1921-22 Safra 
de 1.» de Junho de 1921 a 30 de Junho de 1922, cambio mais baixo 6 7/8, 
cambio mais alto 8 9/16, cambio médio 7 3/4.
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immediate) de 24.000 contos, differença entre a taxa de 6 1 / 2  e
a de 7 3/4? ,

Só depois do resgate da letra e que se podia sabei quanto
o Banco apurara em papel com os quatro milhões esterlinos 
recebidos e, portanto, si tivera lucro e qual a importância deste. 
Mas o resgate da letra não se deu no meu governo nem tinha 
que se effectual’ no meu governo, visto que o titulo só se ven
ceria tres mezes e meio depois de expirado o meu governo. 
Para que o Banco tivesse immediatamentc aquelle lucro, seria 
mister que, logo depois de pagar a letra a 7 3/4, elle a '\cndesse 
a 6 1/ 2 ; mas tal não aconteceu, pois a promissória ficou em 
carteira até 28 de Fevereiro e alli permaneceria por muito mais 
tempo si o Banco, no governo actual, nao houvesse «íealizado 
operações» e «saques no exterior», como nos informai am o Mi
nistro da Fazenda e o Presidente da Republica, para pagar com 
o producto da promissória, cujo resgate se tornou assim in
adiável.

Finalmente, ao tempo da emissão da letra (31 de Outubro 
de 1922) e do seu vencimento (28 de Fevereiro de 1923) eu não 
era dos maiores accionistas do Banco do Brasil.

A’ primeira vez que veio a lume esta miséria, eu a contestei 
em termos peremptórios. Os meus despreziveis detractores re
correram então ao Banco, aos seus relatórios, a vários dos seus 
empregados, na ansia de confundir-me: só encontraram a prova 
de sua torpeza. Pois, não obstante, continuaram a insistir nella, 
com a serena consciência de estarem commettendo uma infamia.

Em outro capitulo deste trabalho explicarei como fui levado 
a tornar-me accionista do Banco do Brasil, e provarei, com 
documento authentico, que, ao tempo da emissão, assim como 
na data do vencimento da letra de quatro milhões, eu não pos
suía e ainda hoje não possúo sinão 2 0 0  acções, das 500.000 que 
constituem a emissão total.

Os lucros líquidos do Banco do Brasil regularam naquelle 
tempo 48% dos lucros apurados, como se póde ver do «Retros- 
pecto da Administração» do Dr. J. M. Whitaker, pag. 10. Adinit- 
tido que o Banco houvesse apurado na letra de quatro milhões, 
com a differença entre as taxas de 6 1/2 e 7 3/4, o lucro de
24.000 contos, de que tanto se falia, o lucro liquido seria de 
11.520 contos. Calculada em 37,380%, que foi a quota do segundo 
semestre de 1922, o dividendo a distribuir, tocariam ás minhas 
acções 1:722$400!
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Haverá no Brasil alguém capaz de acreditar que um ci
dadão que, em todos os postos que exerceu — promotor publico, 
secretario de governo, professor, deputado, ministro de Estado, 
juiz do Supremo Tribunal Federal, senador, chefe de missões 
diplomáticas -— deu sempre as mais significativas provas de des
interesse e integridade, ao chegar á presidência da Republica es
quecesse todo o seu passado? enxovalhasse a dignidade do seu 
novo cargo, do cargo em que mais do que nunca personalizava a 
sua Patria, e impuzesse ao Thesouro um prejuizo de 24.000 
contos, para ganhar. .. 1:700$000?!

A accusação é de tal estupidez que dispensa maior exame.

8. °  A letra foi emittida em ouro quando devia tel-o sido
em papel .

A letra foi emittida em ouro, porque tinha que ser paga 
com os lucros da venda do café no estrangeiro, lucros recebidos 
em ouro. O que se vê da carta de 27 de Outubro de 1922, que‘ 
èmittiu a promissória, é que o pagamento desta foi garantido 
com a operação supplementar do café, isto .é, pagos os nove mi
lhões do empréstimo, a letra seria liquidada com o que o Go
verno apurasse em libras esterlinas na venda dos remanescentes 
do café no estrangeiro. Ora, si o Thesouro era devedor do Banco 
por dinheiros empregados em compra de café; si os remanes
centes do stock do café constituiam a garantia desse debito; si
0 producto destes remanescentes ia ser ouro e representava o 
unico recurso com que podiam contar o Governo e o Banco para 
liquidação daquelle debito — em ouro forçosamente tinha que 
ser o titulo dessa liquidação.

9 . » — A mensagem presidencial de 1922 informa que o café 
adquirido pelo governo passado custou 288.000 contos (diffe- 
rença entre 1 .0 1 2 . 0 0 0 :0 0 0 $0 0 0 , valor da exportação, e réis
1 300 0 0 0 :0 0 0 $0 0 0 , valor da exportação mais o café do goveino). 
Ora o empréstimo de nove milhões rendeu liquido 278.000 con
tos! e, assim, o restante das letras de café a resgatar não devia 
exceder de 10.000 contos. Por que então se emittiu uma letra de
123.000 contos?

A explicação é simples e está em que no preço das 4.500.000 
saccas do governo não se computou o valor das letras que, no

■
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momento da redacção da mensagem, ainda pendiam de resgate. 
A verdade dessa omissão resulta de um simples calculo arithme- 
tico. Dividindo-se o numero pelo valor das saccas de café ex
portadas, ambos constantes da mensagem, verifica-se ter sido 
de 87$470 o preço médio de cada sacca. Applicada a mesma 
operação ao café do stock official, vê-se que o custo deste foi 
de 393.615:000$ (na realidade foi um tanto inferior) e não 288 
mil. Juntem-se agora mais 35.000 saccas (pois o algarismo 
exacto do stock é de 4.535.000) e as armazenagens, commissões, 
seguros, transporte, saccaria, etc., e vêr-se-á como a diffamação 
ainda aqui tem que ceder o passo á verdade e á justiça.

A omissão que acabo de assignalar redundou em prejuizo 
da argumentação da mensagem, o que é prova da sua sinceri
dade. Com effeito, si o valor das letras ainda por pagar hou
vesse sido incluido no calculo da mensagem, muito mais impres
sionante se mostraria a demonstração, que ella procurava fazer, 
de ter a valorização do café trazido já naquella época á eco
nomia nacional vantagens avaliadas em muitos milhares de 
contos: sem aquella omissão, as vantagens, em vez de 683.000 
contos, se teriam elevado a cerca de 800.000.

Ficam assim destruidas todas as aleivosias articuladas 
contra o meu governo a proposito da letra de quatro milhões 
esterlinos.

Autorizada por duas leis expressas, emittida em ouro e 
convertida á taxa de 7 3/4 porque assim devia ser, segundo 
deixei comprovado; communicada ao novo Ministro da Fa
zenda no mesmo dia da sua posse; a letra foi destinada e effe- 
ctivamente applicada ao resgate das promissórias restantes do 
cafe; nunca foi descontada no estrangeiro nem redescontada no 
Banco do Brasil; não serviu, nem podia servir, para auxiliar o 
Banco nas operações de sustentação do cambio, que ficaram con- 
cluidas em data muito anterior ao seu vencimento; e, deixada 
pelo meu governo, isenta de qualquer compromisso, na carteira 
daquelle estabelecimento, não poria o governo actual em diffi- 
culdades para pagal-a, si o Banco, ábandonando a orientação do 
governo passado, não houvesse «realizado operações» e «feito 
saques para o exterior», fiado nos recursos delia.
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VI

O EMPRÉSTIMO DE 25 MILHÕES DE DOLLARS

A primeira accusação que se publicou a respeito do em
préstimo de 25 milhões de dollars foi esta: contrahido exclusi
vamente para a electrificação da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, foi desviado e consumido em outros misteres sem que 
se levasse a cabo o minimo trabalho de electrificação. Mais tarde, 
admittiu-se que, pelo contracto, elle podia ser applicado também 
a outros melhoramentos da mesma estrada.

A electrificação da Central foi assumpto que sempre inte
ressou o meu governo, convencido das vantagens de toda ordem 
resultantes desse meio de tracção.

Em materia de estradas de ferro, entretanto, não era esta 
a minha unica preoccupação. Quando assumi a presidência, 
achei-me a braços com uma das mais graves crises de transporte 
que temos soffrido. As estradas, desprovidas de material, que 
não tinham podido renovar durante a guerra, viam-se absoluta
mente impossibilitadas de acudir ás necessidades da circulação 
dos productos. Estes, accumulados nas estações, se deterioravam, 
ou perdiam a opportunidade de chegar aos mercados de con
sumo. As reclamações choviam de toda a parte, cada vez mais 
impacientes e irritadas. O Congresso Nacional,- com louvável so
licitude, deu-se pressa em autorizar avultadas despesas para a 
debellação da crise. Só de uma vez outorgou poderes ao governo 
para despender 50.000 contos na acquisição de material fixo e 
rodante e outras medidas. Para isto, porém, não votou a receita 
necessária, e, assim, tornou-se indispensável procurar os re
cursos n’outra parte, pois a dita somma foi effectivamente gaista 
nas estradas de ferro Central (24.900 contos , Oeste de Mina 
(8.300), Noroeste (17.794), rêde Cearense (4.000) e S. Luiz
a Caxias (1.000). . ...

Foi sob a pressão destas duas necessidades - e ec n  ,ic
Central e attender ás despesas feitas com a solução da crise de 
transportes — que o meu governo se decidiu a negociar o em
préstimo de 25 milhões de dollars. ,

As bases assentadas pelo Ministro da Fazenda declaravam 
que o empréstimo seria dfctinado <á electrificação da Central 
e a outros melhoramentos ferrov>, effectuados cm qual- 
quer estrada e não sómente naquella.
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A acta da commissão de altos funccionarios que examinara 
a primeira concurrencia, exprimia-se nos mesmos termos: «em
préstimo destinado á electrificação da Central e o u tr o s  m e lh o -  X 
r a m e n to s  f e r r o v iá r io s ».

A proposta dos banqueiros Dillon & Read, acceita pelo Go
verno e, portanto, forçosamente indicada para servir de base á 
elaboração do contracto, declarava, em portuguez: «O emprés
timo será conhecido como C en tra l R a ilw a y  E le c tr if ic a tio n  L o a n  
o f  1922»; mas logo accrescentava entre parenthesis, para mos
trar que este titulo era uma simples abreviação: «Empréstimo 
para a electrificação da Estrada de Ferro Central do Brasil de 
1922 e m a is  m e lh o ra m e n to s  fe r r o v iá r io s » .

Finalmente, lançado o empréstimo, p prospecto respectivo, 
confirmando todos estes documentos, explicava que o producto 
do empréstimo «seria applicado em  p a r te  á electrificação» da 
Estrada Central.

Estava, pois, o Governo convencido de que o contracto se 
lavrára nestes termos.

Tão convencido, que nas informações prestadas em 1922 
sobre os fins a que se destinaram os empréstimos por elle con- 
trahidos, informações que foram publicadas o ff ic ia lm e n te ,  as
sim se exprimiu o Ministro da Fazenda de então:

«Com o empréstimo de 25 milhões, levar-se-á a 
cabo a electrificação da Central f. executar-se -ão ou
tros MELHORAMENTOS FERROVIÁRIOS.»

No manifesto que dirigi á Nação ao deixar o governo, tam
bém eu dizia:

« . . .  O outro empréstimo, o de vinte e cinco mi
lhões, será applicado na electrificação da Estrada de 
Ferro Central e em outros m elhoramentos ferro
viários.»

Na exposição com que o Sr. Homero Baptista transmittiu a 
pasta da Fazenda ao seu successor, ainda se lê:

«
«Taes foram os empréstimos externos: 9 milhões 

de libras e 25 milhões de dollars, que exprimem re-



cursos especializados, correspondentes como são, o pri
meiro ao café. . . e o segundo á electrificação de impor
tante trecho da Estrada de Ferro Central e  a o u tr o s  
MELHORAMENTOS FERROVIÁRIOS.»

O J o rn a l do  C om m ercio  de 17 de Novembro de 1922, tratan
do dos empréstimos levantados pelo meu Governo, expressa-se 
do mesmo modo:

«O mesmo aconteceu no empréstimo de 25 mi
lhões p a ra  m e lh o ra m en to s  f e r r o v iá r io s . . .  O outro em
préstimo, pa ra  m e lh o ra m e n to s  fe rro v iá r io s , foi lançado 
pela casa Dillon & Read, de Nova York.»

Assim convencido, o Governo applicou o producto do em
préstimo, parte ás obras preliminares da electrificação da Cen
tral e parte a melhoramentos desta e de outras estradas.

O empréstimo rendeu liquido a quantia de 22.386.111 dol
lars, da qual se deve deduzir a de 500.000, depositados em poder 
dos banqueiros. Restam 21.886.111, que, ao cambio médio offi
cial de 7$740, equivalem a 169.398:499$140.

Com as obras preliminares da. electrificação da Central des
penderam-se, no periodo transacto, 9.362:017$548, dos quaes 
1.737:308$680 por conta do empréstimo, sobre créditos no valor 
de 2.700 contos O). Haviam sido, além disto, deixados em Nova 
York cinco milhões de dollars, especialmente destinados á pro- 
secução dos trabalhos; mas, logo que se convenceu o Governo 
de que não teria exito a concurrencia aberta para fornecimento 
de energia electrica, afinal annullada, resolveu applicar também 
esta somma a’ outras obras ferroviárias, que reclamavam com 
maiór urgência a sua attenção.

Com effeitó, percorrendo-se a legislação do meu tempo, vê-se 
que o Governo, para melhoramentos de toda a especie nas estra
das de ferro da União, abriu créditos na importância de réis 
114.260:797$426 papel, 7 .6 4 7 :087$744 ouro nacional, 200 mi
lhões de francos belgas, 1.0^0 libras esterlinas e 14.310 francos

O  Decretos ns. 13.685, d e
1919, e 15.053 e 15.108, de 1921.



francezes ou, calculando tudo aos câmbios médios das differentes 
moedas e épocas, 278.495:006$807 (x).

Concedamos que 35% destes créditos não tenham sido effe- 
ctivamente applicados. O abatimento é evidentemente exagerado; 
provam-no vários documentos officiaes que possúo; mas, certo de 
que sou victima de uma injustiça, não tenho duvida em pôr ao 
serviço dos meus adversários todos os elementos de argumen
tação.

Feita a reducção de 35%, restam ainda, com a somma gasta 
na electrificação da Central, 181.021:754$425, a imputar ao em
préstimo, ou sejam 11.623:255$285 mais que todo o seu producto 
liquido (2).

Eis ahi a applicação que tiveram os recursos oriundos dessa 
operação, applicação util a interesses vitaes do paiz, quaes os 
que se relacionam com a circulação de suas immensas riquezas.

Diz-se, porém, que o contracto não faz allusão a melhora
mentos de outras estradas e, assim, o empréstimo foi, em ultima 
analyse, desviado do seu destino.

Do producto do empréstimo tocaram á Central cerca de
125.000 contos.

O desvio seria então apenas de 44.000 contos.
Mas na realidade nenhum desvio houve. A renda dos em

préstimos distingue-se da renda ordinaria do Thesouro apenas 
pela escripturação; uma e outra são recolhidas ao mesmo cofre; 
dahi sahem para attender cada uma ás despesas que lhe são pró
prias; si acontece que recursos do empréstimo são gastos em 
serviços extranhos, a consequência não é que o serviço a que eram 
destinados fique delles privado, mas tão sómente que o Thesouro

í 1) Decretos ns. 13.724, 13.848, 13.857, 13.884, 13.886, 13.906 e 13.908, 
de 1919; 14.010, 14.055, 14.060, 14.140 A, 14.141, 14.142, 14.144, 14.145 
14.156, 14.169, 14.224, 14.226, 14.239, 14.256, 14.257, 14.301, 14.322* 
14.336, 14.364, 14.375 e 14.401, de 1920; 14.753-55, 14.770, 14.950, 15.221 
e 15.225, de 1921; 15.333, 15.338, 15.421, 15.484, 15.562, 15.615, 15.651, 
15.664, 15.688, 15.842 e 15.845, de 1922.

No calculo acima incluiram-se 3.928:375$445 e mais 1.408:027$689, 
de differença de cambio sobre os créditos abertos pelos decretos ns. 14.145, 
de 1920 e 15.651, de 1922.

(*) Para as pessoas a quem possa parecer singular que se tenha le
vado á .conta do empréstimo o pagamento de despesas anteriores, expli
carei que essas despesas foram pagas na época propria com as rendas or
dinárias do Thesouro, ao qual, portanto, tinha o empréstimo que restituir 
as sommas adiantadas.



continúa obrigado a applicar nesse serviço a quantia despendida. 
Não ha, por conseguinte, possibilidade de desvio.

O total do empréstimo de 25 milhões foi, como disse, de
169.000 contos; os créditos extraordinários abertos para a Cen
tral (não inclúo naturalmente os créditos de pessoal) elevaram- 
se a 124.745 contos; pagas as despesas effectuadas em virtude 
delles, o Thesouro permanece responsável pela differença, isto é, 
por 44.300 contos, quantia a que fica reduzido o supposto desvio.

Nem por isto o Governo é passivel de censura, visto que os 
recursos do Thesouro foram applicados em serviços públicos da 
maior utilidade e urgência, para os quaes o Congresso não for
necera a renda precisa e que, de um ou de outro modo, tinham 
que ser pagos.

Como complemento ao que acabo de dizer, transcrevo em 
seguida duas cartas dirigidas pelo Dr. Homero Baptista, a 8 e 
14 de Fevereiro de 1924, á Gazeta de Noticias, e um artigo desta 
folha, de 9 do mesmo mez e anno, documentos estes que escla
recem perfeitamente o assumpto.

Eis a primeira carta:

«,Sr. redactor:
«O Correio da Manhã tem affirmado mais de uma 

vez que o empréstimo de 25 milhões de dollars f o i  c o n - 
t r a h i d o  exclusivamente para electrificação da Estrada 
de Ferro Central, e, tendo o Governo transacto applicado 
a maior parte delle em o u t r o s  m e l h o r a m e n t o s  da 
mesma e d e  o u t r a s  e s t r a d a s , chega-se á  conclusão de 
que o mesmo Governo desviou do seu fim especial a 
maior parte do referido empréstimo. Para provar a sua 
asserção, acabo de ser informado que o Correio da Ma
nhã deu hontem á  estampa o texto do contracto, no 
qual affirma não se encontrar a clausula que prevê a 
applicação dos recursos a m e l h o r a m e n t o s  f e r r o v ia -

r i o s . . ,
Doente, de cama, ha vários dias, ser-me-ia demo

rado e penoso verificar no extenso documento si as
sim é de facto, ou si ha algum equivoco na asseve
ração daquelle jornal. E como fui o Ministro da Fazenda 
que negociou o enf)?restimo e, embora com sacrifício, 
não queira retardar de um dia, siquer, as explicações 
que se fazem necessárias sobre este ponto da minha



administração, venho pedir á illustrada redacção da 
Gazeta de Noticias a publicação desta carta.

Para solver a gravíssima crise de transportes que 
perturbava a vida do paiz, o Governo de que fiz parte, 
devidamente autorizado pelo Congresso, teve que effe- 
ctuar avultadas despesas. O orçamento, porém, não vo
tara a receita correspondente. Só de uma vez o Con
gresso autorizou o dispêndio de 50.000 contos, sem ha
bilitar o Executivo com os recursos necessários.

Era, entretanto, indispensável e urgente regula
rizar estes gastos.

Dahi a idéa que teve o Governo de elevar quanto 
possível, e como lhe permittiam as autorizações em 
vigor, o empréstimo que ia contrahir para a electrifi- 
cação da Central.

Infelizmente, não foi possível alcançar a cifra de
sejada; no correr das negociações, esta cifra ficou de
finitivamente fixada em 25 milhões.

Estes mesmos 25 milhões, porém, foram pedidos e 
obtidos para a electrificação da Central e  o u t r o s  m e 
l h o r a m e n t o s  FERROVIÁRIOS.

Affirmo-o, porque esta clausula f o i  i n c l u í d a  n a s

BASES POR MIM PROPRIO REDIGIDAS E FIGURAVA NAS PRO
POSTAS QUE RECEBI.

E’ facil proval-o.
No levantamento do empréstimo houve duas con- 

currencias: a primeira foi declarada sem effeito, por não 
ser acceitavel nenhuma das propostas apresentadas; a 
segunda foi julgada bôa, sendo então preferida a pro
posta de Dillon Read.

Eu não tenho á vista o texto das bases em que se 
calcaram as primeiras propostas, mas tenho a acta da 
commissão que examinou estas: da mencionada acta se 
vê que o fim do empréstimo era, como disse, duplo: 
electrificação da Central e  m e l h o r a m e n t o s  f e r r o v i á 
r i o s .

Com effeito, a acta reza assim:

«Aos 28 dias dcf mez de Maio de 1922, pre
sentes os Srs. Drs. Daniel de Mendonça, director
da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil;
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(Carlos Naylor Junior, director da Contabilidade 
do Thesouro Nacional, e Luiz Vossio Brigido, in
spector da Caixa de Amortização, convidados pelo 
Sr. Ministro da Fazenda, de ordem do Sr. Presi
dente da Republica, para emittirem parecer so
bre as propostas apresentadas para o empréstimo 
externo destinado á electrificação da Estrada de 
Ferro Central do Brasil e outros melhoramentos 
ferroviários, depois de minucioso exame das pro
postas apresentadas, e tc ...»

No mesmo dia, escrevia eu ao Sr. 
Pessoa:

Dr. Epitacio

«Tenlio a honra de passar ás mãos de V. Ex. 
o parecer dos Srs. Drs. Daniel de Mendonça, Carlos 
Naylor Junior e Luiz Yossio Brigido, escolhidos, 
com autorização de V. Ex., para analysarem as 
propostas apresentadas para o empréstimo exter
no destinado ás obras de electrificação da Estra
da de Ferro Central do Brasil e outros melhora
mentos FERROVIÁRIOS.»

Declarada sem effeito esta concurrencia, apressei- 
me em organizar bases para outra. Fil-o tomando como 
termo de comparação o empréstimo de nove milhões es
terlinos. A epigraphe deste trabalho, que logo sub- 
metti á apreciação do Sr. Presidente da Republica e que 
tenho sob os olhos, é a seguinte:

«Bases para negociações de um empréstimo 
externo, destinado á electrificação da Estrada de 
Ferro Central do Brasil e outros melhoramen
tos ferroviários, em confronto com o empréstimo 
recentemente contrahido em Londres para valori- 
sação do café.»

Foi sobre fcstas bases que se formularam as pro
postas. A preferida, como já disse, foi a de Dillon Read 
& Company, que dizia assim:

Pela Verdade 16



«Exmo. Sr. Ministro. — O abaixo ass>;gnado, 
socio da firma Dillon Read & Company, de Nova 
York, pede licença a V. Ex., para apresentar a 
proposta seguinte:

1 — ........
2 — O empréstimo será conhecido como 

«Central Railway Electrification of 1922» (Em
préstimo para a Electrificação da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, de 1922, e  m a i s  m e l h o r a 
m e n t o s  f e r r o v i á r i o s ) .»

Fica assim provado que, desde as primeiras nego
ciações até a acceitação da proposta escolhida, o pen
samento do Governo foi sempre destinar uma parte do 
empréstimo ao pagamento dos melhoramentos de estra
das de ferro, que o Congresso ordenára sem dar os re
cursos precisos.

Tão convencido estava eu de que o contracto era 
expresso neste ponto, que, tratando dos empréstimos 
externos nas ultimas informações que prestei ao Sr. Dou
tor Epitacio Pessoa sobre a gestão da pasta da Fazenda, 
e que serviram de base ao seu manifesto de 15 de no
vembro de 1922, assim me externei:

«Com o de vinte e cinco milhões levar-se-á a 
cabo a electrificação da Central e  e x e c u t a r - s é - ã o  
OUTROS MELHORAMENTOS FERROVIÁRIOS.»

(Falla-se ahi a linguagem de futuro, porque, na 
época em que foram escriptas as informações, ainda se 
tinha por viável a concurrencia aberta para a electrifi
cação; só mais tarde é que se verificou o contrario.)

Do mesmo modo, na exposição com que passei
a pasta ao meu successor, exprimi-me nestes termos:

*

«Taes foram os empréstimos externos: nove 
milhões de libras e 25 milhões de dollars, que ex
primem recursos especializados, correspondentes 
como são, o primeiro ao café. . .  e o segundo á ele
ctrificação de importante trecho da Estrada de 
Ferro Central e  a o u t r o s  m e l h o r a m e n t o s  f e r r o 
v i á r i o s .»



Conclue-se do exposto que, si o Governo applicou 
parte do empréstimo de 25 milhões a outros melhora
mentos da mesma Estrada Central e de outras do paiz, 
fel-o certo de que o contracto comprehendia essa clau
sula, a qual, como provei, f ô r a  i n s e r t a  í ía s  b a s e s  d a

CONCURRENCIA E ACCEITA EXPRESSAMENTE PELA PROPOSTA 
PREFERIDA.

Si, entretanto, tal não acontece, nem por isto ha 
fundamento para a increpação de extravio com que se 
procura ferir o Governo passado.

Extravio doloso está inteiramente fóra de questão, 
á vista do que acabo de expor, mesmo sem levar em 
linha de conta outros motivos de ordem moral. Além 
disto, o dinheiro foi applicado em serviços públicos, em 
pagamento de compromissos legaes do Estado, autori
zados mas não providos pelo Congresso, e que de um ou 
de outro modo tinham de ser saldados.

Extravio de facto também não se deu, porque, ve
rificado que o contracto não autoriza aquella applicação, 
a consequência é que o Thesouro continua responsável 
pelas sommas applicadas. Sobre este ponto, traslado 
para aqui trecho de um discurso proferido recentemente 
na Camara dos Deputados que, a meu ver, elucida per
feitamente a materia:

«Não houve nem podia haver extravio. Ha
veria, si o producto dos empréstimos contrahidos 
fosse recolhido a u m a  c a ix a  e s p e c i a l  e dahi só 
pudesse sahir para o fim que determinára os 
mesmos empréstimos. Mas não é isto o que acon
tece. O producto dos empréstimos é  recolhido aos  
c o f r e s  g e r a e s  do  T h e s o u r o , onde se confunde 
com a arrecadação de toda a  receita publica. 
Destes cofres vae o Governo retirando o nume
rário preciso para todas as despesas, sejam as 
despesas geraes, sejam aquellas a que o emprés
timo se destina. Estas ultimas, em escripturação 
especial, são levadas á conta do empréstimo. De 
sorte que,‘ quando o Governo retira dos cofres 
certa somma e paga despesas extranhas ao em
préstimo, taes despesas não são levadas á conta



' deste e os cofres continuam obrigados, como 
dantes, a pagar o serviço a que o empréstimo se 
destina, e só se exoneram quando o empréstimo é 
gasto ém sua totalidade nesste serviço. Não ha, 

* portanto, possibilidade de extravio.»

E não havendo siquer possibilidade de extravio, 
não ha também razão para o escandalo que se tem que
rido fazer em torno desse facto.

Nem ha no caso nenhum criminoso: o producto 
do empréstimo foi applicado em serviços de exclusiva 
e immediata utilidade do paiz — electrificação da Cen
tral e melhoramentos desta e de outras estradas, que ti
nham de ser pagos com recursos do proprio paiz.

Nem com isso se incommodaram os credores: tran- 
quillos com as garantias r e a e s  que lhes foram dadas e  

são muito superiores ao serviço do empréstimo, pouco 
se lhes dá que o dinheiro tenha sido utilizado desta ou 
daquella fórma. O que elles querem é ser pagos como 
estão sendo.

Nem com isso soffreu o credito do Brasil: o credito 
do Brasil soffre é com certas publicações que a paixão 
explica, mas o patriotismo condemna.»

Eis a segunda carta do Dr. Homero Baptista:

«Sr. Redactor: — Em minha carta anterior deixei 
provado — com documentos antigos, que se não podem 
suspeitar de preparados para a circuinstancia — que 
desde as primeiras negociações do empréstimo de 25 mi
lhões até á acceitação da proposta preferida, o pensa
mento do governo passado foi sempre applicar uma 
parte da operação ao pagamento dos m e l h o r a m e n t o s  

f e r r o v iá r io s  que o Congresso ordenara sem votar os 
recursos precisos.

Venho trazer ao conhecimento do publico mais um 
documento em corroboração Mesta affirmativa.

O contracto, como se sabe, tem a data de 31 de 
Maio, e o prospecto foi lançado a 5 de Junho.



Pois bem, a 4 deste ultimo mez, recebi dos presta
mistas, os Srs. Dillon Read & Company, este tele- 
gramma :

«O nosso prospecto sobre o novo empréstimo 
estabelece entre outras coisas o seguinte: Os ti- 
tulos constituirão obrigação directa do Brasil, ga
rantida, especificaclamente e como primeiro onus, 
pela renda bruta da Estrada de Ferro Central. 
O producto será applicado e m  p a r t e  á electrifi- 
cação da secção suburbana...»

Eis o texto em inglez:

«Our prospectus on new loan states as fol
lows among other things: Bonds direct obligation 
Brazil, specifically secured by first charge gross 
revenues Central Railway. Proceeds to by used in  
p a r t  for electrification suburban division...»

As ultimas palavras deste despacho deixam evi
dente que só uma parte do empréstimo se destinava 
á electrificação da Central; a outra parte visava a di
versa applicação, e esta só podia ser o pagamento dos
OUTROS MELHORAMENTOS FERROVIÁRIOS q u e  EU HAVIA IN
CLUÍDO NAS BASES DA CORCURRENCIA e qUC TINHAM SIDO
a c c e i t a s  p e l a  p r o p o s t a  e s c o l h i d a , conforme mostrei 
na minha primeira carta.

Dou-me ao trabalho desta demonstrarão apenas 
para que a questão fique esclarecida sob todos os as
pectos, pois, quanto ao extravio, já ficou provado que 
não passa de um ente de razão.»

Eis, finalmente, o editorial da Gazeta de Noticias:

«Nunca nos pareceu ter importância essa questão de 
extravio do empréstimo de 25 milhões. Sempre vimos 
nisso apenas um pretexto de certa imprensa (como dizia 
o Sr. Edmundo Bittencourt), para as costumeiras dia
tribes contra o Epitacio Pessoa.

O Governo passado estava convencido de que o 
contracto autorizava o emprego do dinheiro em outros



melhoramentos ferroviários. Ainda hontem se davam 
aqui as razões cabaes dessa convicção. Applicou-o nessa 
conformidade.

Onde o crime?
Admitíamos, porém, que o Governo não ignorava 

o silencio do contracto sobre este ponto.
Em que foram gastos os recursos do empréstimo? 

Em alguma obra illegal? Em algum serviço imaginário? 
Em estipendio á imprensa venal? Em proveito pessoal 
de algum membro ou amigo do Governo? Nada disto; 
foram despendidos em serviços públicos da maior ur
gência e utilidade para a prosperidade da Nação, ser
viços que o proprio Congresso autorizara e mandara 
pagar justamente por operações de credito.

Eis ahi o tremendo delicto: pagar, com o produeto 
de uma operação de credito, serviços públicos que de
viam ser pagos por operações de credito. Não accusam 
o Governo de uma tránsacção immoral, de uma nego
ciata, de um desperdício, de favores a amigos ou pro
tegidos, emfim, de uma applicação desse dinheiro que 
não fosse de estricta utilidade do paiz; o crime está só
mente em tel-o empregado o Governo em outros serviços 
públicos que não aquelle para que fôra tomado.

Mas, admittido esse crime, que responsabilidade 
tem nelle o Sr. Epitacio Pessoa? A que vem ahi o nome 
de S. Ex.? f

Não nos consta que seja o Presidente da Republica 
quem processe contas e ordene pagamentos. Si certas 
e determinadas dividas do Thesouro foram satisfeitas 
com os recursos que não eram a ellas destinadas, a res
ponsabilidade desse acto não cabe de certo ao Presidente 
da Republica, mas aos ministros que ordenaram o pa
gamento com aquelles recursos e ao Tribunal de Contas 
que o registrou.

A objecção, a cada passo gaguejada pela tal im
prensa, de que, no nosso regimen, o Presidente é o unico 
responsável, só revela a ignorância de quem a formula, 
pois é sabido que, os ministitos respondem, quanto aos 
seus actos, pelos crimes qualificados em lei. E’ o texto 
expresso da Constituição.
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A verdade, porém, é que no caso não ha crime nem 
do Presidente nem dos ministros. Não ha mesmo nada 
de irregular.

O producto de um empréstimo, como hontem ex
plicava a carta do Sr. Dr. Homero Baptista, não é depo
sitado em caixa especial, de onde só possa sahir para 
o mister a que se destina; o producto é recolhido á 
caixa geral do Thesouro, á mesma em que se guarda 
toda a receita publica, com a qual elle se mistura e se 
confunde. Dahi vão sahindo os recursos para todas 
as despesas, sejam geraes ou sejam as do empirestimo. 
Estas ultimas são escripturadas á parte e, emquanto não 
attingem o total do empréstimo, permanece o Thesouro 
obrigado pelo que falta.

Não ha, por conseguinte, meio de se dar extravio.
O Governo tinha que pagar certos serviços de es

tradas de ferro, ordenados pelo Congresso. Retirou di
nheiro do Thesouro e pagou. De duas uma, ou o emprés
timo de 25 milhões foi contrahido também para melho
ramentos ferroviários, e neste caso o Thesouro está 
exonerado de sua responsabilidade, ou não foi, e então 
o Thesouro continua obrigado a applicar á electrificação 
da Central a quantia retirada.

Eis ahi o caso em toda a sua simplicidade. Ex
travio, crime, prevaricação, si houve, a responsabili
dade não é do Sr. Epitacio Pessoa, e sim dos ministros 
que ordenaram as despesas e do Tribunal de Contas 
que as registrou; mas, em verdade, não houve nada 
disto, os dinheiros foram applicados em serviços da 
maior utilidade para o paiz, como seja a circulação das 
suas riquezas, serviços feitos em virtude de autorização 
legislativa, para os quaes o Congresso não votou re
ceita especial, serviços que tinham de ser pagos por 
meio de recursos extraordinários, e que em nada des
falcaram o numerário destinado á electrificação» (*)•

(x\ sua edição de 12 de Fevereiro a Gazeta publicou uma carta de 
“eminente11confpatrkrta de S.*Paulo”, onde se externam os seguintes con-

Ceit0,f' redactor — A Gazeta de Noticias collocou nos seus devidos ter
mos a questão do empréstimo de 25 milhões. O Governo tinha um cofre



Antes de pôr o ponto final neste capitulo, occorre-me lem
brar aqui um pormenor das negociações do emprestirwo.

Quando me foi apresentada a proposta victoriosa, exigi 
que nella fizessem os banqueiros varias modificações, entre as 
quaes a reducção dos juros de 7 1/4 para 7% e a elevação do 
typo liquido de 90 para 91% ./Os proponentes submetteram-se 
afinal ás minhas exigências, mas, quanto ao typo, elevaram-no 
apenas para 90 1/2. A commissão encarregada de examinar a 
proposta achou-a digna de approvação. Não obstante, voltando 
os papeis ás minhas mãos, insisti, como condição sine qua, pela 
elevação do typo a 91%, e assim se fez.

N’um momento em que o odio dos meus inimigos tudo in
verte ou inventa para comprometter a minha administração, seja- 
me licito deixar aqui consignada esta prova do meu zelo pelos 
interesses do paiz.

VII

B aixa do Cambio

Responsabilizam-me os meus adversários pela baixa do 
cambio que se accentuou de 1920 até ao fim do meu governo.

Dizem que encontrei o cambio a 18 e o deixei a 7. Ora, 
quando assumi a administração, em Julho de 1919, a taxa 
cambial era de 14 1 /2 . Depois de algumas oscillações, foi-se ele
vando e attingiu, em Dezembro, áquella cifra. Para serem co-

commum para duas despesas differentes: obras ãe estrada de ferro e obras 
de electrificação. Pagou parte de umas e parte de outras com os recursos 
em caixa. Acontecia, porém, que entre esses recursos se encontrava o 
producto de um empréstimo. De duas, uma: ou as obras ãe estrada ãe 
ferro estavam incluídas no empréstimo, e neste caso o empréstimo teve 
a sua natural applicação, ou não estavam, e então o Thesouro deverá in
demnizar as obras de electrificação da parte do empréstimo que foi dis- 
trahida para as obras de estrada ãe ferro.

Não ha, pois, como bem dizeis, nenhum extravio. Ainda que o con
tracto não cogite destas ultimas obras, é %erto que ó Governo as pagou 
bem, desde que o fez com os recursos do cofre geral; apenas a despesa 
feita com ellas não poderá ser levada á conta do empréstimo.

Isto parece evidente e não demanda explanações.’’

— 248 —
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herentes deviam attribuir-me também essa ascenção; mas a ver
dade é que, com razão, nem a alta nem a baixa ulterior devem 
ser levadas á conta do Governo.

A baixa do cambio tem como causa primordial o desequi
líbrio da nossa balança de commercio. E’ consequência fatal 
principalmente desse desequilíbrio, ao qual não póde o Governo 
acudir com medidas de effeito immediato, e sim, como pro
curei fazer, com providencias de caracter permanente, que au- 
gmentem a nossa producção e facilitem a sua sahida para o 
estrangeiro.

Todos quantos examinam os factos de bôa fé reconhecem e 
proclamam esta verdade. Para enxergal-a, não é preciso ser es
pecialista em finanças, basta ter os conhecimentos geraes que 
constituem a cultura commum dos homens públicos. Nem tão 
ricos somos nós dos que se abalisaram nessa sciencia; a nossa 
riqueza infelizmente é só dos que teem pretenção de possuil-a..

Durante os cincoenta e um mezes de guerra, e ainda ppr 
muito tempo depois, a importação diminuiu em fortes propor
ções. As manufacturas européas converteram-se em fabricas de 
apetrechos bellicos; os campos despovoaram-se; escassearam os 
transportes; nas regiões invadidas as officinas de trabalho foram 
destruidas, as plantações devastadas; a materia exportável 
baixou a algarismos sem valor. O Brasil guarda ainda a lem
brança da cifra desprezivel a que desceu a renda das suas al- 
fandegas.

Em contraposição a essa baixa considerável, a nossa expor
tação elevou-se a alturas nunca attingidas, estimulada pelo Go
verno e solicitada pelas necessidades cada dia mais prementes 
das nações em guerra. Productos que nunca exportáramos, ou 
exportáramos em modestas quantidades — cereaes, banha, car
nes congeladas e tantos outros — passaram a figurar nas pautas
com avultados quocientes.

À consequência foi que a balança mercantil se inclinou 
para o nosso lado e o cambio se conservou em taxas vanta
josas.

Basta lançar a vista Sobre este quadro dos annos da guerra, 
e do anno de 1919, no qual a situação ainda não pudera refazer- 
se e, pelo contrario, se apresentava como um producto aggravado
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dos factores accumulados dos annos anteriores, para perceber 
a verdade do que estou dizendo:

VALOR EM £ 1.000

ANNOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO DA 
EXPORTAÇÃO

19 li 35.473 46.803 11.330
1915 30.088 53.951 23.863
1916 40.369 56.462 16.093
1917 44.510 63.031 18.521
1918 52.817 61.168 8.351
1919 78.177 130.085 51.908

O saldo médio annual da balança mercantil neste periodo 
foi de quasi £ 22.000.000. Em 1919 ascendeu a perto de 
£ 52.000.000, e foi então que o cambio attingiu a taxa de 18.

Junte-se ao exposto que os paizes belligerantes, abandonan
do o regimen da conversibilidade e emittindo sommas conside
ráveis, depreciaram sensivelmente a sua moeda, circumstancia 
que contribuiu também para manter a valorização da nossa, 
apezar das repetidas emissões que então fizemos. Não era o nosso 
cambio que subia, era o estrangeiro que baixava.

Mas, feito o armistício, concluída a paz, as coisas na Eu
ropa começaram a retomar pouco a pouco a sua normalidade 
anterior. Os operários foram voltando ás suas officinas, os cam- 
ponezes ás suas culturas, o commercio á sua actividade. Pri
vados durante cinco annos dos productos da industria estran
geira, com os seus stocks inteiramente exgotados, todos aqui 
— União, Estados, municípios, empresas, negociantes, parti
culares — todos procuraram recuperar o tempo perdido e pro
ver-se daquillo que por tanto tempo lhes faltara. A taxa ele
vada do cambio, gerada principalmente pela preponderância da 
nossa exportação, favorecia o movimento.

Os resultados desta mutação não se fizeram esperar.
O saldo medio da exportação que, de 1914 a 1919, fôra, 

como vimos, de £ 21.677.000 e em 1919 montára a £ 51.908.000, 
em 1920 converteu-se no deficit de £ 17.484.000.

Tenha-se agora em consideração que as nossas obrigações 
no estrangeiro orçam por mais de 25 milhões de libras por anno,



e veja-se qual podia ser a consequência desse enorme desequi
líbrio de mais de £ 42.000.000.

O cambio cahiu. Não podia deixar de cahir. Não havia me
didas de governo capazes de impedir no momento a sua quéda.

Mas não foi só o desequilibrio da balança commercial que 
acarretou a quéda do cambio. Outros façtores concorreram tam
bém para esse resultado.

Emquanto os demais governos se empenhavam em restabe
lecer o seu commercio externo, equilibrar os seus orçamentos e 
sanear o seu meio circulante, o nosso descuidava-se de conservar 
os mercados que conquistara, de aperfeiçoar a sua producção, 
de coordenar a sua despesa com a sua receita, e de reduzir a 
sua circulação, alimentada por uma moeda cujo poder acqui- 
sitivo as excessivas emissões haviam depreciado.

O papel moeda circulante que, em 1913, era de 899.000 
contos, sendo 277.000 de notas conversiveis e 602.000 de notas 
inconversiveis, foi elevado durante a guerra a 1.730.000 contos, 
inclusive 21.000 contos conversiveisi. Tão descommunal au- 
gmento, que só no meu governo se veio a infiltrar de todo na 
circulação, não podia deixar de influir perturbadoramente sobre 
a massa geral dos valores, com repercussão depressiva nos 
meios financeiros do paiz. E, persistente como tinha que ser, na 
falta de apparelho de resgate que lhe compensasse os damnosos 
effeitos, tornou-se factor permanente da crise, como -tem sido 
sempre em toda a parte, e, no tempo da guerra ê  nos  ̂annos im- 
mediatos, com uma evidencia que só os cegos não vêem.

Não é tudo. Os preços dos nossos principaes generos de ex
portação — o café, o couro, o cacáu, o assucar, a borracha — de
primiram-se de modo assustador por effeito sobretudo do em
pobrecimento geral da Europa, do anniquilamento da Allemanha 
e do desapparecimento da Russia como mercado consumidor. 
A drenagem multiforme de dinheiros para o exterior —- juros 
e amortização de empréstimos federaes, estaduaes e municipaes, 
pagamentos de responsabilidades de empresas estrangeiras, en- 
commendas e donativos de particulares, subscripção de emprés
timos de outras nações, lançados a juros altamente compensa
dores, tudo emfim que constitue a exportação invisível do ouro 
_reviveu com intensidade maior.

O Governo teve que augmentar as suas remessas com o res- 
tabelecimento do pagamento em especie dos juros da divida



externa, que havia sido suspenso por tres annos em virtude do 
contracto do funding de 1914.

O lançamento dos empréstimos estrangeiros, a que ha pouco 
alludi, concorreu para a baixa considerável dos nossos titulos 
externos, sujeitos ainda ao regimen do funding e com juros de 
5%, inferiores aos dos novos titulos. Essa quéda abriu novo 
campo ao emprego de capitaes sahidos do Brasil. Basta notar 
que os titulos do empréstimo de 1910, que baixaram a 40, com
prados a esse preço, proporcionavam aos seus portadores o juro 
de 10%.

Ainda mais: as nações que se envolveram directamente na 
guerra sahiram com as suas finanças inteiramente desorgani
zadas e, para reparal-as, criaram toda sorte de embaraços á 
emigração de capitaes. O Brasil ficou assim privado de vultosas 
sommas, que outr’ora beneficiavam normalmente a nossa in
dustria e o nosso commercio.

Ao mesmo tempo, quantias avultadas foram aqui applica- 
das á compra de cambiaes em marcos, liras, etc., e depositadas 
para especulações futuras ou emprego ulterior em moeda do 
paiz. Só as especulações em. marcos retiraram daqui mais de
500.000 contos de réis, correspondentes a £ 10.000.000, segundo 
o calculo do Sr. Cincinato Braga no Relatorio do Banco do 
Brasil, de Abril de 1924.

Finalmente, é mistér não esquecer o contingente que á 
baixa cambial trouxerani a especulação e o jogo.

Eis ahi a eloquência dos numeros e dos factos, que a de- 
clamação pretenciosa não conseguirá illudir.

Que medida sensata poderia tomar o Governo, para obter 
de prompto no Brasil o que não conseguiram tão prestes as 
Inações de mais solidas finanças do mundo?

No primeiro semestre de 1921, manteve-se ainda, embora 
menos viva, a procura dos productos estrangeiros: a importação 
foi de £ 38.356.000 contra uma exportação de £ 26.726.000; 
deficit contra nós — £ 11.630.000.

No segundo semestre, começaram a produzir effeito as me
didas tomadas pelo Governo nos ministérios da Agricultura e 
da Viação, em bem do nosso desenvolvimento economico; ao 
mesmo tempo, abastecidos os mercados nacionaes de artigos do 
exterior, a importação voltou mais ou ínenos ao seu curso nor
mal. Os algarismos expressam-sé assim: importação £ 22.112.000; 
exportação £ 31.861.000; saldo a nosso favor £ 9.749.000.
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1922
Esta auspiciosa reacção proseguiu nos dois semestres de

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO DA 
EXPORTAÇÃO

19 semestre.  . . 

2v semest re . . .

22.291 .000
26.350 .000

31 .753 .000
36.825 .000

9.462 .000
10 .475 .000

Mas, não só este saldo não era bastante para fazer face a 
todas as nossas responsabilidades externas, como também 
outras causas, sobretudo a intensa effejrvescencia política que 
chegou até á revolução, não permittiram que as taxas melho
rassem.

A partir de 1921, principalmente depois do apparecimento 
das cartas falsas, pode-se dizer que a Republica viveu até ao fim 
do governo em estado verdadeiramente revolucionário.

Uma situação financeira, já combalida por causas perma
nentes e geraes, não podia vencer tão violentos e prolongados 
choques. Já era muito o poder manter-se.

Nas mesmas considerações até aqui expostas abunda o tes
temunho autorizado e insuspeito do Sr. Cincinato Braga.

Depois de mostrar, que o nosso deficit economico annual é 
de £ 20.000.000, observa o ex-presidente do Banco do Brasil:

«Diante desse formidável desequilíbrio entre a of- 
ferta de 9 milhões e a procura de 29 milhões, o que 
teria podido o Governo? Nada, de per si só. Teria po
dido bastante si a situação geral das finanças interna- 
cionaes, de um lado, não fosse, como veni sendo, a da 
mais retrahida desconfiança; teria podido muito mais, 
si os mares da política interna não houvessem sido lá- 
macentamente agitados pela mais desbragada das cam
panhas partidarias.»

E, desenvolvendo o seu pensamento, prosegue:

«Infelizment* o commercio do Brasil, mal orien
tado, sacrificou completamente a situação, sacrifican
do-se por sua vez dentro delia; metteu-se desvairada-
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mente a comprar, em 1920, £ 125 milhões, sem prestar 
nenhuma attenção á estatística commercial da expor
tação, cujo algarismo não attingiu siquer a £ 108 mi
lhões. Era o enorme deficit da balança puramente 
commercial de £ 17 milhões a sommar-se ás necessida
des das contas privadas e publicas de £ 29 milhões: 
perfez-se assim o deficit da balança total de contas de 
£ 46 milhões. No anno seguinte, de 1921, ainda o com- 
mereio insistiu: importou £ 60 milhões, quando a ex
portação não passou de 58 milhões. Outro deficit no 
balanço geral de £ 31 m ilhões...

Foi o Governo quem fez esse desequilíbrio formi
dável entre as'compras e as vendas? Não. Foi o com- 
mercio.

E —coisas deste mundo! — é o commercio im
portador a classe que mais grita contra a baixa cam
bial !

Podia o Governo ter entrado nas casas commer- 
ciaes para prohibir que os commerciantes fizessem 
compras desvairadas? Ninguém de bom senso dirá que 
sim.

Em 1921, agitou-se a campanha presidencial; além 
de outros malefícios, ella afugentou a confiança nos 
nossos mercados de cambio. Como? Pela atmosphera 
de desordem que espalhou por toda parte. Desde a Eu
ropa, onde quem escreve estas linhas se achava no se
gundo semestre de 1921 ao serviço do seu paiz, desde 
a Europa se ouvia dizer repetidamente, teimosamente» 
mezes seguidos: «A revolução no Brasil é c e rta .. .  A 
qualquer momento chegará a noticia de que forças mili
tares depuzeram o Governo». Parecia que interesses do 
capitalismo sem patria conspiravam contra o Brasil, in
ventando essas misérias para enfraquecer nossa terra 
e entregal-a aos appetites dos banqueiros cosmopo
litas. Não era isso, infelizmente; era o crime de brasi
leiros contra a propria Patria.

Os banqueiros são vedetes dos capitaes, espalhados 
pelas praças commerciaes mais importantes do mundo. 
Cumprem o mais rudimentar e essencial dos seus de-



veres, advertindo prestamente suas matrizes de quaes- 
quer perigos, presentidos no lugar para que foram des
tacados. E’ o que faria qualquer de nós, em situação 
semelhante. Essas matrizes, de um minuto para outro 
sustam transferencias de capitaes seus para os pontos 
ameaçados de desordem; de um minuto para outro, 
ordenam remessas de cambiaes, transferindo para ellas 
todos os capitaes, que as filiaes possam apurar. Len
tamente, todos os dias, o exodo se vai operando, refle- 
ctido nas tabellas do cambio cada dia baixando mais... 
Só não occorrem as coisas assim nos paizes em que a 
presença de ouro circulante, ou a superabundância de 
letras-ouro, suppre com vantagem taes remessas. Mas 
no Brasil deficitário em sua balança de pagamentos, 
não ha defesa contra isso.

Sob diarias ameaças de revoluções e sob a pressão 
da falta de letras para todas as necessidades, foram as 
taxas cahindo em fins de 1921 e durante 1922.

Afinal, a sedição militar explode e é vencida. Mas, 
a confiança é tão facil de perder-se quão difficil de 
recuperar-se... Temos de esperar que o mundo acre
dite havermos tomado juizo.

Contra tudo isso, o que póde humanamente fazer o 
Governo, em materia economica, sinão exactamente o 
que tem feito, isto é, manter a ordem, facilitar os trans
portes, defender e incentivar a producção? E isto foi 
feito pelo governo Epitacio Pessôa, com benemerencia 
muito acima dos nossos applausos.

A essa acção do Governo se deve não ter ainda o 
cambio cahido a taxas muito mais baixas.

Sim. Para podermos contar com as taxas, que estão 
em vigor nos bancos, concorreu poderosamente a de
fesa, pelo Governo, da producção cafeeira: sómente em 
campanha de 12 mezes, nossa exportação de café Rio 
e Santos teria produzido, sem a intervenção do Governo 
e pelas cotações a esta anteriores, apenas 498.927 
contos, em vez dos 1.012.034 contos que já entraram no 
paiz, dando-no? um lucro de mais de 500.000 contos! 
Essa defesa continua sua benefica acção na campanha 
do anno corrente.
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O extraordinário serviço da energica resistência do 
Governo diante dos perturbadores da ordem constitu
cional, não póde ser levado á conta de cumprimento 
de um dever banal. Dever, sim, o era sem duvida; mas, 
de arriscadíssima execução e incertos resultados, sem 
a coragem e a clarividência reveladas no momento por
S. Ex. o Sr. presidente Epitacio Pessoa. A que taxas 
teria descido o cambio no meio dos factores economicos 
expostos, com a aggravante da anarchia nas ruas, ou 
com as violências de uma dictadura militar impopular, 
ou ainda com a guerra civil nos Estados?» (x) .

Os meus adversários, porém, não ficaram nas accusações 
vagas. Apontaram factos. O Governo passado contribuiu para a 
baixa do cambio porque: l.°, retirou ouro do paiz para comprar 
titulos do funding de 1898; 2.°, prohibiu a exportação dos nossos 
productos, notadamente do assucar; 3.°, realizou os convénios 
italiano e belga; 4.°, finalmente, encampou a Auxiliaire, rede de 
caminhos de ferro do Rio Grande do Sul.

Nenhuma destas arguições tem procedência.

Os titulos do funding de 1898, comprados, á cotação da 
época, pelo Governo, foram do valor nominal de £ 950.000 e 
custaram £ 662.825. A compra effectuou-se em principio de 
Maio de 1920, muito antes, portanto, de se accentuar a baixa 
cambial, que só veio a aggravar-se de Julho em diante. Para 
adquirir taes titulos, o Thesouro não teve necessidade de com
prar cambiaes no mercado, porque dispunha de recursos em 
Nova York.

Como podia, pois, essa operação minima, remota e concluí
da sem retirada de ouro do paiz, influir na depressão do cambio, 
e influir de modo decisivo e duradouro ?!

Cumpre, aliás, ter em consideração que, sem desmerecer o 
seu credito, não podia o Governo recusar a compra de titulos 
de sua divida externa, negociados com grande depreciação por 
influentes banqueiros estrangeiros. Repudial-os seria concorrer 
para a baixa da sua cotação, ao passo que a acquisição deter
minaria a alta, com salutar reflexo sobre o nosso credito. E não

P) Diário do Congresso de 24 de Dezembro de 1922, pags. S.^-TS.
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faz mal consignar aqui também que a operação foi tratada 
directamente entre o Thesouro e o vendedor, sem intervenção 
de pessoa extranha, sem dispêndio de commissões nem corre
tagens.

Não é exacto que em 1920 o Governo tenha prohibido a ex
portação de qualquer genero do paiz, nem mesmo do assucar. 
Os que vivem a repetir essa affirmação, não parecem fazel-o 
de bôa fé, pois o que de verdade occorreu sobre o assumpto teve 
já  muitas vezes amplissima divulgação.

Em 1920 houve exportação de assucar, e tão grande que 
excedeu á de 1919 em 39.712 toneladas e 48.197 contos.

Diz-se que este facto foi devido á circumstancia de ter sido 
«a safra de 1920 incomparavelmente maior que a de 1919».

Não é verdade. São affirmativas que se aventam levianá- 
mente, sem conhecimento perfeito dos factos. A safra de 1919 
em Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro, que são os Estados 
mais productores de assucar, foi de 5.101.707 saccos, emquanto 
que a de 1920 foi de 3.361.721, isto é, 35% ou 1.739.986 saccos 
menos.

O Governo não prohibiu exportação de coisa alguma.
O que o Governo fez foi regularizar a sahida do assucar, 

não permittindo sinão a exportação do que excedesse ás neces
sidades do consumo, para garantir desta sorte as classes pobres. 
A falta de assucar na Europa e nos Estados Unidos era abso
luta. Eu o sabia de sciencia propria. De uma e de outra parte 
affluiam para aqui as mais instantes solicitações. Os mercados 
offereciam preços altamente tentadores. Governos estrangeiros 
insistiam junto ao nosso pelo embarque de avultadas partidas.^

Ora, si, em taes condições, nós permittissemos a exportação 
illimitada do genero, a consequência não se faria esperar: o 
seu custo subiria, pela extraordinária escassez, a preços abso
lutamente inaccessiveis ás classes desfavorecidas da fortuna. Os 
jornalistas que naquella época esbravejavam contra o Governo, 
alguns dos quaes tinham sido dos mais exaltados em reclamar 
as medidas por este adoptadas, achariam sempre meios de ad
quirir mesmo o supérfluo; mas o povo, esse não teria onde en
contrar o dinheiro para se prover siquer do indispensável. A 
partir desse momento, a ordfcm publica estaria gravemente amea
çada, como esteve em meiados de 1920, por occasiao de brusca e 
sensivel elevação dos preços. E quando chegássemos a essa ex-
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tremidade e o Governo tivesse de reprimir a desordem, ah ! então 
faria gosto ver certos «directores da opinião», com o estomago 
farto de doces e as officinas guardadas pela policia, investir contra 
a crueldade e a imprevidência do Governo, que não adoptara 
em tempo, em beneficio do «pobre povo”, as providencias postas 
em pratica por todas as nações do mundo em relação aos seus
productos de primeira necessidade!

E’ certo que, si não se houvesse restringido a sahida do as- 
sucar, a exportação sç teria avolumado consideravelmente. . .  
pelo tempo necessário para o escoamento do producto. Mas em 
compensação, logo em seguida, ella se amesquinharia em pro
porções equivalentes, e ninguém sabe o que soffreria a população, 
privada assim de um artigo indispensável á sua alimentação, e os 
riscos que correria a ordem publica.

A não ser o assucar, os generos cuja exportação o Governo 
limitou, para evitar que as constantes solicitações do exterior 
pudessem comprometter seriamente o nosso abastecimento in
terno, foram a carne congelada e o arroz. Pois também estes 
figuram em 1920 com algarismos inais elevados que em 1919. 
De carne congelada exportaram-se, com effeito, em 1920, mais 
9.506 toneladas ou 7.000 contos, e de arroz mais 106.131 to
neladas ou 74.566 contos, do que no anno anterior.

Aliás, todos que investigam esses assumptos com o propo- 
sito honesto de esclarecer a opinião, sabem que o desfalque da 
nossa exportação em 1920 não veio do assucar, da carne con
gelada ou do arroz, que, pelo contrario, lhe forneceram, como 
acabamos de ver, 155.000 toneladas e 130.000 contos mais do 
que em 1919, mas de outros artigos, principalmente do café, que 
figurou, em 1920, com 365.000 contos menos do que em 1919.

E o Governo não restringiu os embarques de café. . .
Prohibiu-se a exportação! Entretanto, a sahida global dos 

nossos productos em 1920 foi, em quantidade, muito superior á 
do anno precedente. Com effeito, ao passo que em 1919 expor
támos 1.907.688 toneladas, em 1920 a exportação foi de 
2.101.381, ou mais 193.693. Isto prova de modo evidente que 
o desequilibrio se deu, não propriamente pela diminuição das 
sahidas, mas pelo augmento das entradas, e sobretudo pela baixa 
dos preços, tanto que, apezar de superior á de 1919 em quasi
200.000 toneladas, a exportação cb 1920 lhe foi inferior em 
426.308 contos. Augmento da importação, baixa de preços, eram 
phenomenos que se estavam observando em todos os paizes.
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Outra causa da baixa do cambio, que também se imputa 
ao . Governo, são os convénios italiano e ' belga. Quem estava 
nas condições de penúria em que nos encontrávamos, diz!-se, 
não tinha o direito de fazer empréstimos de 2 0 0 . 0 0 0  contos.

Não conhecem siquer, os que assim se exprimem, a natureza 
desses contractos!

Os convénios belga e italiano nada tiveram de empréstimo: 
foram simples permutas, nas quaes o Brasil abria aqui á Ita
lia ou á Bélgica um credito de 100.000 contos em troca de cre
dito equivalente em Roma ou em Bruxellas. Ainda, porém, que 
se tratasse em verdade da retirada de capitaes do Brasil, o des
falque não teria sido de 2 0 0 . 0 0 0  contos, como falsamente se 
apregôa, mas apenas de 55.000 contos, pois desta cifra não 
excederam as operações feitas por conta do convénio italiano, e, 
quanto ao da Bélgica, nunca teve inicio de execução.

O que seria bem dizer do ajuste italiano é que elle attendeu 
a interesses valiosos e respeitáveis: estimulou as nossas indus
trias, abriu-lhes novos mercados, garantiu-lhes collocação para
1 0 0 . 0 0 0  contos de seus productos, augmentou desse valor o vo
lume de nossa exportação, reforçou o nosso fundo de garantia e, 
finalmente, nos proporcionou em ouro o beneficio de um juro 
razoavel.

Quem se applica ao exame destas questões não tem o di
reito de encaral-as apenas por um dos seus aspectos. O interesse 
da Nação não está em forçar por meios artificiaes ou transi
tórios a alta do cambio, mas em conquistar e proteger essa alta 
por medidas de effeitos duradouros, quaes aquellas que tendem 
a despertar-lhe e desenvolver-lhe as forças económicas.

Resta a encampação da Auxiliaire, de que passo a occupar- 
me conjunctamente com outras causas da baixa cambial, denun
ciadas pela Exposição do Presidente da Republica, em Outubro 
de 1923, ás commissões de Finanças do Congresso, no Palacio
do Cattete. •

Em Agosto de 1923 produziu-se aqui uma tremenda crise
cambial. As taxas, que se vinham arrastando a pouco mais de 
5 d cahiram para a casa dos 4, a cifras desprezíveis, ate então 
desconhecidas. Uma situação de pânico desenhou-se no paiz. 
O Governo, profundament# alarmado, suspendeu a censura da 
imprensa, ao que se diz para que a opposição collaborate na 
solução da crise, suggerindo medidas capazes de debellal-a.



A opposição callaborou. . .  atirando-se como besta fera contra a 
minha administração e o meu nome e arrastando-se, covarde, 
aos pés do Governo que, suspendendo a censura da imprensa, 
tivera a cautela de manter o estado de sitio. Era a repetição do 
que occorrera em Dezembro de 1922, ao ser publicada a pri
meira Exposição do Ministro da Fazenda sobre a nossa situação 
financeira.

A collaboração da imprensa opposicionista trouxe de novo 
á baila a minha responsabilidade pela depressão cambial, e o 
Presidente da Republica, entendendo necessário explicar esta de
pressão, assim se manifestou na Exposição acima mencionada:

«O facto mais impressionante para a grande massa 
e para todas as classes productoras é o da depressão 
cambial.

Não ha como procurar sua causa, embora outros 
factores possam nella influir sem decisivo effeito, senão 
nas relações de credito e debito da balança interna
cional.

Factores de debito, alguns permanentes, alguns 
transitórios, alguns actuaes, outros remotos — mas 
com effeitos actuaes — ahi estão, á vista de todos os 
que conhecem estes delicados assumptos.

Não é possivel, por exemplo, a repatriação de ca
pitães estrangeiros in-vertidos nas estradas, de ferro 
Auxiliaire e Rêde Sul Mineira, que constituem, pelas 
encampações feitas, um saque imprevisto e extra
ordinário contra as possibilidades normaes do mercado 
cambial e com a natural repercussão em causas se
guintes áquellas encampações. Não é possivel desco
nhecer os encargos de aequisição de vultosa somma de 
material para grandes emprehendimentos realizados e 
em andamento.

Não se póde deixar de levar em conta o onus de 
juros de novos empréstimos da U nião... influindo 
sobre a taxa cambial.

Accrescentem-se a taes factores de debito. . .  os 
que resultam da natural retenção do stock da valori- 
ração do café, que garante o* empréstimo de £ 9.000.000, 
cujos serviços de juro e amortização são pagos pelas 
vendas parciaes do referido stock, e não será difficil
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encontrar as causas da 
biab 0 ).

baixa da nossa taxa cam-

Não parecem fundadas as explicações deste documento, 
como aliás logo o demonstrei pela Gazeta de Noticias, de 26 do 
mesmo mez de Outubro.

A Exposição allude, em primeiro lugar, «á repatriação de 
capitaes estrangeiros invertidos nas estradas de ferro A uxiliaire 
e Rêde Sul Mineira, que constitúem, pelas encampações feitas, 
um saque imprevisto e extraordinário contra as possibilidades 
normaes do mercado cambial».

Ha evidente exagero nesta apreciação.
Com relação á Auxiliaire, esta mesma affirmação se for

mulou em começo de 1921. Já então o cambio cahira sensivel
mente. Os adversários do Governo alinhavam entre as causas 
de depressão os 2 0 0  milhões de francos, ouro, retirados do 
paiz para a encampação daquella estrada. Pois bem, naquella 
época o Governo enviára apenas 5.500.000 francos! A quéda do 
cambio não era, portanto, devida á encampação da Auxiliaire. 
Tudo quanto se articulava neste sentido não passava de fantasia.

A divida da A uxiliaire não foi paga toda com recursos 
retirados do Brasil, pois, para saldal-a, o Governo se utilizou de 
50 milhões de francos, de recursos existentes na E uropa. Já 
isto reduz de 25% a influencia que se attribue a esta operação 
na baixa do cambio.

Mas ainda que todos os 200 milhões houvessem sido re- 
mettidos daqui, não é acertado medir aquella influencia sem co
te jal-a com a acção exercida a nosso favor na balança inter
nacional (que a Exposição considera, com razão, o factor prin
cipal nas oscillações cambiaes) pela solução da crise de trans
portes que asphyxiava o Rio Grande do Sul.

Foi no Rio Grande do Sul que a crise de transportes se ma
nifestou mais intensa, sob a acção de causas conhecidas, das 
quaes as principaes eram a falta de conservação da via-perma- 
nente e a carência de material — rodante, de tracção e de trans
porte — da Auxiliaire. A empresa arrendataria procurava jus
tificar estas faltas com as difficuldades nascidas da guerra; mas 
o que ellas revelavam era sobretudo a sua debilidade financeira.

(J) Diário do Congresso de 24 de Outubro de 1923, pag. 3.985.



Ante a premencia das circumstancias e á vista das clau
sulas do contracto, silencioso quanto á caducidade, o Governo 
resolveu acceitar a proposta de rescisão feita pela Empresa, me
diante o só pagamento do capital reconhecido como gasto em 
construcções de obras novas, e que até 1958 deveria ser amor
tizado.

Subia este capital a 89 .149:286$334. Pelas clausulas do 
contracto, o Governo teria, a partir de 1935, o direito de rescin- 
dil-o; mas, além da parte do capital não amortizada, deveria 
pagar indemnização pelos lucros cessantes, o que, feitos os cál
culos, elevaria a 111.398:221 $854 o preço da rescisão. A situação 
financeira da Companhia, o clamor das reclamações contra o 
seu péssimo serviço e a pressão exercida pela fiscalização con
correram para que a exigencia não ultrapassasse o limite do 
capital e se pudesse fixar em 2 0 0  milhões de francos belgas, nos 
termos de um accôrdo feito em Porto Alegre pelos representantes 
das duas partes, sob a presidência do governador do Estado, a 
indemnização a pagar pelo resgate do arrendamento e mais 
85 casas que a Companhia construirá em Santa Maria para ha
bitação do pessoal das officinas. Esta indemnização consegui eu 
reduzil-a ainda, com a obrigação assumida pela Empresa de de
sistir de vários créditos na importância de cerca de 2 2 . 0 0 0  
contos, entre os quaes algumas reclamações já apoiadas em 
sentenças judiciarias.

«A situação em que se achava a rêde ferroviária
do Rio Grande do Sul, dizia eu em Maio de 1921, era
verdadeiramente deplorável: o governo do Estado, os
seus representantes no Congresso, as associações com-
merciaes, a imprensa, e, á frente desta, com o maior
ardor, os mesmos jornaes que hoje me accusam, todos
bradavam por uma solução immediata, que evitasse a
paralyzação, do trafego e puzesse termo aos prejuizos
incalculáveis que estavam soffrendo o Estado e o paiz.
Feita a encampação, entregue a estrada ao governo
local, tudo se normalizou, a prosperidade economica das
regiões por ella servidas retomou o seu curso e os males
se converteram em beneficios sem conta.»

«
O fructo immediato desta providencia foi, effectivamente, 

que a producção augmentou, o transporte e a circulação ganha-



ram de facilidades, a exportação cresceu e pesou a nosso favor 
na balança mercantil, que a Exposição, não o esqueçamos, lembra 
ser o elemento capital do movimento do cambio (x).

Qual, destas duas influencias contrarias, foi mais efficaz: 
a retirada de 150 milhões de francos, effectuada em longó pe
ríodo, ou a solução de uma gravissima crise de transportes 
numa rêde que excede de 2 . 0 0 0  kilometros de extensão?

Note-se mais, como vantagens para o paiz, que, pelo con
tracto, o Estado do Rio Grande do Sul se obrigou a empregar, 
na reparação das linhas e do material rodante, tanto quanto 
a União entregou á companhia belga, e a administrar a estrada, 
mediante o pagamento de 50% da renda liquida ao governo fe
deral.

Creio que não preciso accrescentar nenhuma outra consi
deração para demonstrar que a influencia nociva, porventura 
exercida sobre o cambio pela operação da Auxiliaire, foi larga
mente compensada, não só pela sua acção salutar sobre a ba
lança commercial, o que vale dizer sobre o mesmo cambio, como 
pela valorização do património nacional, enriquecido com 2.172 
kilometros de estrada de ferro, e pelos benefícios trazidos ás 
industrias e ao commercio de um grande Estado da União.

Examinemos agora o caso da Sul Mineira.
O Governo federal havia encampado, em 1901, a Estrada 

de Ferro Minas e Rio, com 170 km. entre Cruzeiro e Tres Co
rações, por £ 1.850.000, e a Muzambinho, em 1908, com 190 km., 
por 12.000 contos. Mais tarde, em 1909, arrendou essas duas es
tradas á Companhia Sapucahy, concessionária de uma grande 
linha que vai, com 549 km., da Barra do Pirahy á fronteira de 
S. Paulo.

No contracto de arrendamento figurava para a Sapucahy a 
obrigação de construir, no prolongamento da Muzambinho, que 
chegava a Monte Bello, uma linha que servisse a Monte Santo 
e Cassia, municípios productores de café, e onde a pecuaria

P) Do Sr. Borges de Medeiros, presidente do Rio Grande do Sul, 
recebi ao deixar o governo, o seguinte telegramma:

“Porto Alegre, 15 de Novembro de 1922. No momento em que 
V. Ex. transmitte o gowrno ao seu successor, tenho a honra de 
reiterar-lhe os meus sinceros agradecimentos pelos inolvidáveis 
serviços que prestou a este Estado coiti d cncditipdÇdo dd viQrfcwcd 
. . .  Queira V. Ex., etc.”
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prospéra actualmente. A companhia arrendataria passou á M!o- 
gyana, com a pesada obrigação de construil-a, mas sem os onus 
do arrendamento, a exploração da linha nova, que, em 31 de 
Dezembro de 1920, media 232 km. de extensão.

Tinha a Sul Mineira em trafego, fóra as linhas da Mogyana, 
1.089 km., contados os ramaes de Campanha, Alienas, Rio 
Preto e S. José do Paraizo. Quer isto dizer que, tirados os ki- 
lometros já pertencentes á União e os adquiridos da Minas e 
Rio e da Muzambinho, a encampação da Sapucahy incorporaria 
no património nacional 729 km. de estrada de bitola de lm,00, 
incluindo o ramal de Lavras.

O Governo passado resolveu fazer esta incorporação e dar 
de arrendamento toda a rêde ao Estado de Minas Geraes. Entre 
as condições do contracto figurava a de que o Estado receberia 
39.860 apólices, equivalentes a 31.888 contos, e com este di
nheiro resgataria as dividas externa e interna da Companhia, 
realizaria parte das obras de reparação das estradas e adquiriria 
material rodante.

Ora, destes onus, só a divida externa e a compra do ma
terial acarretariam evasão de ouro para o estrangeiro; mas, si 
considerarmos que o estado de conservação das linhas deixava 
muito a desejar e só a divida interna reconhecida se elevava 
a perto de 1 2 .0 0 0  contos, chegaremos á conclusão de que bem 
modico, relativamente, era «o saque» que aquella evasão repre
sentaria «contra as possibilidades normaes do mercado cam
bial».

E que vale este pequeno saque, em comparação com os be
nefícios de toda ordem resultantes da operação?

Em primeiro lugar, assegurou-se, n u m a  extensão  de m ais 
de 1.300 kilometros, transporte facil e regular aos productos 
de uma das mais ferteis zonas do paiz. Quanto não terá influído 
este facto em favor do nosso credito na balança internacional, 
isto é, quanto não terá contribuído para a manutenção do nosso 
cambio?

Em segundo lugar, a União adquiriu 729 kilometros de es
trada, e teve ainda a vantagem de mais 232 kilometros con
struídos pela Mogyana, por conta da Sul Mineira; avaliados 
estes 232 kilometros em 10.000 contos, capital cuja amortização 
e juros corriam por conta do Thenouro Federal, restam para 
preço daquelles 729 kilometros, 21.888 contos, ou seja o custo ki- 
lometrico de 30 contos, papel!



Em terceiro lugar, a Companhia desistiu de todas as suas 
reclamações, no valor de 4.000 contos, e renunciou ainda ás 
annuidades do deposito de 1 0 . 0 0 0  contos, feito de conformidade 
com o contracto de 1910.

Em quarto lugar, finalmente,. o Estado se obrigou a en
tregar cada anno á União metade da renda liquida de toda a 
rêde e a effectuar, até á quantia de 14:000$ por kilometre, os 
melhoramentos necessários nas linhas arrendadas e suas depen
dências.

Tenhamos tudo isto em consideração, e reconheceremos 
que, diante de tantas e tão grandes vantagens, não vale a pena 
fallar naquelle «saque», ainda que elle não tivesse sido larga
mente resarcido, como foi, com a contribuição levada em nosso 
favor á balança de valores pelo incremento e facilidade de trans
portes proporcionados á producção da extensa zona beneficiada.

A Exposição cita outras causas da depressão cambial, que 
teem relação com o meu Governo: aequisição de vultosa somma 
de material, juros dos novos empréstimos federaes e retenção 
do stock do café.

O Governo passado adquiriu, é verdade, grandes partidas 
de material, mas, para isto, póde-se dizer que não fez sahir ouro 
do paiz, pois se utilizou quasi sempre do producto dos emprés
timos que contrahiu. Gomo vimos atraz, só do empréstimo de 
50 milhões de dollars o Governo despendeu no estrangeiro 280.000 
contos e do de 25 milhões mais de 164.000. Juntem-se agora 
outros recursos ouro que teve ao seu dispor — segunda valo
rização do café, afretamento dos navios allemães, etc. — e se 
verá que também o «saque» do material não póde ter grande 
alcance.

Quanto aos juros dos novos empréstimos, não parece tam
bém que tenham muito valor como influencia depressiva do 
cambio. Antes de tudo, é mister não esquecer que as primeiras 
prestações do serviço de um empréstimo — juros e amortização
_ ficam desde logo em poder dos banqueiros, o que quer dizer
que não representam dinheiro que sáe do paiz. Em segundo 
lugar, lembro que, apezar ^os últimos empréstimos, a divida 
externa que deixei ao sahir do governo, era superior á que en
contrei em doze milhões de libras, o que significa que a aggra- 
vação do «saque» annual não passou de £ 1.870.000 no pri-



meiro anno e virá diminuindo cada exercido até total desappa- 
recimento.

Temos, finalmente, a retenção do stock do café com a con
sequente reducção das cambiaes. Aqui as responsabilidades pa
rece que se partilham entre o Governo transacto e o actual. Este, 
como é sabido, não se limitou a reter ainda por muito tempo o 
stock da valorização; alienado todo este stock, continuou a res
tringir as sahidas de café.

Observarei, entretanto, que a supposição de que as opera
ções officiaes de defesa do café lhe reduziram a .exportação, 
nenhum fundamento tem, pelo menos no que diz respeito ao 
periodo do meu governo.

A valorização, como é sabido, começou em Abril de 1921.
Ora, do l.° de Abril de 1919 a 31 de Março de 1920, a ex

portação tinha sido de 10.282.400 saccas, no valor de réis 
602.530 contos; em igual periodo de 1920 a 1921, tinha sido de 
11.250.313 saccas, no valor de 673.916 contos. Pois bem, ini
ciada a valorização, a exportação augmentou não só de valor, 
mas também de quantidade. E’ assim que, do l.° de Abril de 
1921 a 31 de Março de 1922, foi de 11.570.001 saccas, no valor 
de 1.012.034 contos, sem levar em linha de conta 4.535.000 
saccas vendidas ao Governo. De sorte que a exportação feita nesse 
periodo da valorização, sem contar o café comprado pelo go
verno, sobrepujou a de 1919-1920 em 1.287.601 saccas e 409.504 
contos, e a de 1920-1921, em 319.688 saccas e 338.118 contos.. 
Este movimento ascencional não se deteve nos últimos mezes do 
meu governo: do 1.” de Albril a 18 de Novembro de 1922, exporta
ram-se 7.562.078 saccas, no valor de 928 contos, o que dá a 
média de um milhão de saccas por mez, maior do que a anterior.

Foram estes os factos, oriundos do meu governo, que a 
Exposição lida ás Commissões de orçamento do Congresso apon
tou como factores secundários da baixa do cambio. Como se vê, 
é de effeitos muito duvidosos a influencia que se lhes attribue. 
Outras e^am as causas verdadeiras da depressão daquella época, 
que, mau grado todos os esforços da administração actual, ainda 
hoje continúa, aggravada, asphyxiante, tão forte como nunca 
tivemos. Demais não é de admittir que taes factores occasionaes, 
alguns occorridos tres annos antes, persistissem, tanto tempo 
depois, em produzir os seus males. %
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Da Exposição presidencial destaco ainda um topico que não 
póde passar em sileíicio:

«Ha a observar mais que o governo actual teve ne
cessidade imperiosa e inilludivel de pagar, no correr do 
anno que passa C1), £ 13.000.000 (£ 9.000.000 do 
café e mais £ 4.000.000 da letra a resgatar) pagamento 
que, tendo de ser feito a prazo curto, ainda mais contri
buiu para a depressão cambial.»

Ha nesta asserção mais de um equivoco, effeito das gabo- 
lices do ex-Ministro da Fazenda.

Em primeiro lugar, é publico e notorio, e creio mesmo que 
ha declarações officiaes neste sentido, que o Governo não pagou 
em 1923 o empréstimo do café e a letra de quatro milhões: o 
empréstimo do café só foi liquidado em 1924 e, da letra de 
£ 4.000.000, pelo menos a metade só foi paga no mesmo anno.

Em segundo lugar, quer um quer outro pagamento foram 
* feitos com o producto da venda do stock do café: não houve, 

por conseguinte, nenhum saque contra as possibilidades nor- 
maes do mercado cambial.

Attenda-se também e finalmente a que, si o Governo teve 
necessidade imperiosa e inilludivel de pagar a letra de £ 4.000.000, 
foi porque imprevidentemente fez ou consentiu que sobre ella 
se fizessem «saques para o exterior», segundo já assignalámos 
n’outra parte e consta da Exposição lida ás Commissões de fi
nanças do Congresso.

VIII

Recursos deixados ao novo governo.

Fui accusado também de haver transmittido a administração 
do paiz ao meu successor sem um vintém nos cofres.
'  Na entrevista de 30 de Setembro de 1923, a que tantas 

vezes tenho alludido, dei sobre este ponto as seguintes expli
cações, colhidas em documento official do Ministério da Fa
zenda :

«Dada a insufficiencia manifesta da receita, fixada 
em orçamentos só*apparentemente equilibrados, não

(*) A Exposição é de 1923.



seria de admirar que o novo governo encontrasse os 
cofres vasios. Quem arrecada dez não póde pagar doze 
e ainda accumular saldos. Isto é milagre. Nada ob
stante, é inexacto que o governo actual não tenha en
contrado vintém nos cofres.

Na Exposição com que o Sr. Homero Baptista 
transmittiu ao seu successor a pasta da Fazenda e a 
que já me referi, encontra-se a discriminação dos re
cursos que deixei ao novo governo.

Aqui estão elles:

No estrangeiro:

1. ® — Em Nova York, feitos com antecipação os ser
viços da divida até l.° de Maio de 1923;

2. ® — Em Londres, feitos também com antecipação os
serviço da divida até 31 de Dezembro de 1922, e 

. tomadas providencias para que o fossem até 31 
de Março de 1923, na importância de libras 
2.350.000;

3. ° — Em Paris, 6.000.000 de francos, que iam ser
recolhidos á casa Rotschild Frères pelo governo 
francez, á disposição do nosso governo.

No paiz:

1. ° — Nas repartições do Districto
Federal, ouro ........................
Papel ......................................

2. ° — Nas repartições dos Estados,
ouro .........................................
Papel .......................................

3. ° — Na Gasa da Moeda, moedas
de prata, nickel, bronze e 
cobre .......................................

4. ° — No Thesouro, em obrigações.
Em apólices (sobras do Mi
nistério da Guerra)*'..............

5. ® — No Banco do Brasil (saldo da
conta do Thesouro) ............

9.709:5338863
9.829:2708391

4.328:545$893
14.509:0738893

2.473:602$855 
120.975:0008000

45.000:0008000

35.000:0008000



Além destes recursos, que não são pequenos, o novo 
governo tinha a arrecadar as rendas correspondentes a 
todo o resto do exercício.»

O Ministro da Fazenda entendeu dever contestar estes dados 
e o fez, pelo Jornal do Commercio de 2 de Outubro, de 1923, nos 
seguintes termos:

«Não. havendo até o anno passado uma contabili
dade regular no Thesouro Nacional, era natural que os 
governos laborassem em frequentes equívocos, acredi
tando, ás vezes, na existência de saldos que effectiva- 
mente não existiam. Hoje, a Contadoria Central da Re
publica está organizada em moldes taes que asseguram 
uma contabilidade completa de toda a administração 
federai, tendo dado a sua primeira prova com o balanço 

*. de 30 de Junho e estando habilitada a fornecer dados
seguros a qualquer hora.

Daquella deficiência da contabilidade anterior por 
vezes decorreram informações e algarismos, que nem 
sempre exprimiam a realidade das situações. Não foi 
outra coisa por certo o que succedeu quando o Dou
tor Homero Baptista, muito digno ex-titular da pasta 
da Fazenda, teve ensejo de apresentar os dados sobre 
os recursos do Thesouro ao passar o exercício ao seu 
eminente successor. Com effeito, a não ser o pagamento 
antecipado dos coupons da divida externa, conforme 
exigencia dos respectivos contractos, alias ate Dezembro 
de 1922 em Londres e l.° de Maio em Nova York, não 
havia saldos deixados pelo governo passado, disponíveis 
para o serviço da despesa publica. Os 6.000.000 de 
francos a receber no estrangeiro até agora não puderam 
ser liquidados, tendo o governo recebido uma parte ha 
cerca de um mez, apenas.

A situação geral das Delegacias Fiscaes, nos Es
tados, em 15 de Novembro, era de deficit, exigindo im- 
mediata remessa de fundos na importância de 2 2 . 0 0 0  
contos de réis para supprimentos. Na mesma data 
(15 de Novembrot já não havia nas differentes repar
tições os saldos de caixa de 31 de Outubro. No Banco 

’ do Brasil não havia na conta do Thesouro o saldo dis-
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ponivel de 35.000 contos de réis. E não pòdia haver, 
porque o governo devia ao mesmo Banco importância 
muito superior em sua conta corrente.

Apólices e obrigações a emittir, em virtude de au
torizações legislativas, não podia o governo considerar 
como recursos pecuniários, mas, quando muito, como 
simples meios de obter esses recursos.

Dessas simples informações transparece o grande 
mal da deficiência da contabilidade publica em que vi- 
viamos e que tantos dissabores podia causar aos go
vernos mais patrióticos e bem intencionados.»

O saudoso Dr. Homero Baptista, porém, não consentiu que 
o novo Ministro da Fazenda convencesse o paiz de que encon- 
trára os cofres vasios e só o seu intelligente esforço os reenchêra. 
Pela Gazeta de Noticias de 6  de Outubro deu-lhe esta fulmi
nante resposta: *

«Sr. redactor: — Na entrevista que deu á vossa 
çonceituada folha, no domingo ultimo, o Sr. Dr. Epi- 
tacio Pessoa, tratando dos recursos deixados pelo seu 
governo ao governo actual, citou os dados por mim ex
postos, a este respeito, no Retrospecto Financeiro (1919- 
1922), que publiquei logo depois de deixar a pasta da 
Fazenda.

0  Jornal do Commercio, de hontem, deu á estampa 
uma varia, que contradiz esses dados. Dirigi, hontem 
mesmo, áquella folha uma carta em justificativa das 
minhas asserções. Não tendo sido ella hoje publicada, 
venho pedir agasalho á Gazeta, para os dizeres da re
ferida missiva, de que não guardei cópia, mas cuja 
substancia me é facil reconstituir.

Todos os dados de que me servi e foram transcriptos 
pelo Sr. Dr. Epitacio Pessoa são de procedência o ffi
cial e como taes merecedores de fé.

Vejamos:
1 — Em carta de 11 de Novembro de 1922, o di

rector da Carteira de Cambio do Banco do Brasil, pelo 
presidente do mesmo Banco,fscientificou-me de remessas 
feitas aos Srs. Rotschild por conta do governo federal, 
na importância de £ 1.250.000. E accrescentou: «Com
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estas remessas o saldo provável á disposição do go
verno será, a 14 de Novembro proximo, de £ 1.000.000,
QUANTIA SUEFICIENTE PARA O RESGATE DE TODOS OS COM
PROMISSOS do Thf.souro até 31 de dezembro. De accôrdo 
com as instrucções anteriores de V. Ex., até o fim do 
corrente anno remetteremos -ainda £ 1.000.000, para 
occorrer ao pagamento de todos os compromissos até 
31 de março proximo futuro. Relativamente aos paga
mentos em Nova York, cumpre-me declarar que as 
TRANSFERENCIAS ATÉ HOJE EFFECTUADÂS são SUfficienteS 
para òs resgates de todos os compromissos até l.° de 
Maio proximo futuro.»

Foi exactamente o que affirmei (Retrospecto cit., 
pag. 91) e a varia admitte, embora com restricção quanto 
ao periodo de antecipação de Londres, que ella limita a 
31 de Dezembro.

4  II — Ao inventariar os recursos que ficavam, não
podia eu omittir a importância de frs. 6 .0 0 0 .0 0 0 , divida 
do governo francez, liquida e na phase final de paga
mento. Não me era licito suppor, como só agora estou 
sabendo, que o governo francez deixaria de fazer pon
tualmente o pagamento C1).

III — A situação das Delegacias Fiscaes, ordinaria
mente, é de deficit, com excepção da de S. Paulo, que 
semanalmente recolhe fundos ao Thesouro. A arreca
dação não basta para os respectivos encargos, o que 
torna indispensáveis os supprimentos que, de continuo, 
são feitos. Isto, porém, não invalida o balanço geral a 
que mandei proceder na u lt im a  qu inzena do governo  
tr a n sà c to , aqui e nos Estados, para conhecimento fiscal 
do estado de cada repartição, e cujos resultados, apezar 
de incompletos, apresentei na transmissão do Ministério. 
Este balanço é um documento official, cuja fé não póde
ser contestada.

E’ verdade que os saldos de caixa daquellas repar
tições de dia para dia soffrem modificação com as en
tradas e sahidas de numerário. Seria desarrazoado pre
tender que os saldos de qualquer data anterior a 15 de (*)

(*) Aliás o proprio Ministro confessa que recebeu parte desse di
nheiro.



Novembro correspondessem precisamente aos de 15 de 
Novembro. Mas o que se póde legitimamente admittir é 
que taes saldos tenham diminaido e não que tenham 
desapparecido de todo, tanto mais quanto a arrecadação 
das rendas continuou em todo o paiz a fornecer, até o 
ultimo dia do governo, recursos ao Thesouro.

IV — Por carta de 6  de Novembro, solicitei do pre
sidente do Banco do Brasil, e S. Ex. no mesmo dià me 
enviou, a demonstração de todas as contas do Thesouro 
com aquelle estabelecimento.

Extranhei que ahi figurassem diversas parcellas de 
débitos que não eram propriamente do Thesouro ou dos 
quaes este era apenas o garante ou fiador, taes como dé
bitos de Estados, de companhias ou empresas, etc., em 
condições de responderem plenamente por seus com
promissos. Observei também que não estavam contem
pladas outras importâncias, correspondentes a titulps 
creditorios do Thesouro. Incumbi, então, dois funccio- 
narios da repartição, de minha immediata confiança, 
reconhecidamente competentes e conhecedores das ope
rações do Thesouro com o Banco, de levantar a conta 
destas operações com a precisa regularidade. Feito este 
serviço, e irícluida a importância restante de cem mil 
contos de titulos a entregar ao Banco, conforme ajuste 
celebrado a 31 de Julho de 1922, verificou-se o saldo a 
favor do T hesouro de 135.787:167$358.

Não tendo, porém, sido emittidos esses titulos, até 
14 de Novembro, deduzi daquelle saldo a respectiva im
portância. Ficou assim o saldo reduzido a réis..............
35.787:167$358.

A parcella de 35.000 contos, portanto, citada no Re- 
trospecto, é igualmente verdadeira.

Note-se que naquella conta se deixaram de incluir 
ainda alguns débitos do Banco ao Thesouro, constantes 
de contractos ou cujos juros não estavam ainda conven
cionados, apezar de reconhecidos uns e outros pelo 
citado ajuste de 31 de Julho.

Nessas condições e como ministro, eu não podia, 
de certo, permittindo inclusões indébitas e escurecendo 
estipulações contractuaes, concordar com um resultado 
que um exame consciencioso, feito por funccionarios
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perfeitamente idoneos, mostrava não representar a rea
lidade da situação das contas entre o Thesouro è o 
Banco.

O meu dever era sustentar e defender os direitos 
e interesses do Thesouro Nacional, era reclamar o saldo 
que aquelle exame attestava existir em favor do mesmo 
Thesouro.

Foi o que fiz.
V — Confirmando o pagamento antecipado dos 

coupons da divida externa, diz, entretanto, a varia que 
«não havia saldos deixados pelo governo passado, dis- 
poniveis para o serviço da despesa publica».

Já fiz sentir que, neste ponto, o mais que se pôde 
com justiça affirmar é que, a 15 de novembro, os saldos 
não eram exactamente os do balanço de dias atraz; mas 
contestar a existência de quaesquer recursos não é ra
zoável.

A paginas 91 e 92 do cit. Retrospecto, estão discri
minados recursos em dinheiro e titulos emittidos ou a 
emittir, recursos reaes, de existência material, segundo 
os dados officiaes que me foram ministrados, não a 
31 de Outubro, mas na vespera da passagem do go
verno :

Na Casa da Moeda, além de réis 
33:250$000 em moedas de ouro, 
ao cambio de 27 d., existiam 
em moedas de prata, cobre e alu
mínio, nickel e bronze, de novo 
e velho cunho, mas ainda cir
culantes ......................................  2.473:602$855

Na Caixa de Amortização.................  400:000$000

No Thesouro Nacional:

Em dinheiro disponivel ...................  2.982:000$000
Em obrigações ............................ 112.655:000$000
Em apólices da divida publica fe

deral, entregues por antecipação 
ao Ministério da Guerra, cerca
de .............................................    45.000:000$000

Nas Delegacias F iscaes................ 4.631:877$000
Pela Verdade 18



A parcella — dinheiro disponível — era a prin
cipio de 2.960:000$000, mas, ao encerrar-se a Thesou- 
raria Geral, em 14 de Novembro, era de 2.982:000$000.

A de — obrigações — que figura acima com réis 
112.655:000$000, verificou-se depois, positivamente, im
portar em 120.975:000$000, conforme nota rectifica-
TIVA EM MEU PODER.

A de — apólices — não podia ser, por falta de in
formação segura, dada com precisão; mas existia, e 
existia mais ou menos na importância acima indicada.

A de saldos nas Delegacias — representa infor
mação official, que não póde ser posta em duvida.

Por conseguinte, concedido que, apenas alguns dias 
depois, para nada sirva o balanço de alguns dias antes, 
um facto existe, entretanto, absolutamente incontestável, 
e é que a 14 de Novembro havia aqui e nos Estados, em 
dinheiro disponível, 10.487:479$855, no Banco do 
Brasil pelo menos 35.187:167$358, e 160.000 contos em 
apólices e obrigações que, si não são recursos realizados 
em dinheiro de contado, representam, todavia, possibi
lidades para realizal-os, de que todos os governos- lan
çam mão, até mesmo por accôrdo com os interessados, 
para directa effectuação de pagamentos.

Isto quanto ao interior. Pelo que diz respeito á di
vida externa, já  mostrei que a 14 de N ovembro:

a) o saldo em Londres, á disposição do governo, era 
de £ 1 . 1 0 0 .0 0 0 , sufficiente para o resgate de todos os 
compromissos do Thesouro até 31 de Dezembro, e pro
videncias haviam sido tomadas para a remessa de mais 
£ 1 .0 0 0 .0 0 0 , com o 'qual se poderia occorrer ao paga
mento de todos os compromissos até 31 de Março;

b) em Nova York existiam accumulados recursos 
bastantes para acudir ao resgate de todas as responsa
bilidades até l.° de Maio.

Não insisto nos frs. 6.000.000 do governo francez, 
porque a varia esclarece agora, sem duvida bem infor
mada, que desse dinheiro, ao contrario do que eu pen
sava, só foi paga uma parcefia.

São estes os esclarecimentos que julgo opportuno 
publicar sobre a materia da referida varia.»



O Ministro não replicou.
Em sua carta o Dr. Homero Baptista deixou de lembrar 

que, entre os recursos deixados ao governo actual, figuravam, 
reunidos pelo meu governo: 40.907 contos ouro, adquiridos para 
o fundo de garantia e que permittiram a criação do Banco de 
Emissão 52.219 contos de titulos da divida externa; 35.214 con
tos de lucro do Convénio Italiano; 41.230 contos de acções do 
Banco do Brasil, avaliadas pela cotação da época, e 8.500 con
tos de um milhão de dollars emprestado ao mesmo Banco, ao 
todo, na época actual, mais de 386.000 contos papel.

IX

D esperdícios —  Em issões: Carteira de ReDescontos, 
Convénio Italiano —  D eficits.

Tacharam-me de incoherente os meus desaffectos porque, 
diziam elles, não obstante as ideias da minha mensagem de 3 de 
Setembro de 1919, desperdicei rios de dinheiro, fiz. emissões de 
papel moeda, dei causa a deficits avultados e elevei a divida pu
blica a cifras aterradoras.

Assumi o governo com o firme proposito de evitar todas as 
«despesas não destinadas a concorrer para augmento da receita». 
Neste proposito me mantive sempre. Que o digam os meus au
xiliares, testemunhas diarias do cuidado meticuloso com que eu 
fiscalizava todos os dispêndios, por menores que fossem, e me 
oppunha a todos os favores e abusos que a nossa condescen
dência tinha tornado habituaes.

Mas, praticando a mais rigorosa economia na esphera pro
priamente administrativa, eu não podia nem devia levar este 
programma ao campo em que se debatiam os mais vitaes inte
resses da Nação.

Nenhum governo, que tenha consciência de sua missão, 
póde adoptar como programma inviolável o de não aggravar de 
modo algum a despesa publica. Não foi isto, nem podia sér, o 
que eu disse na mensagem de 3 de Setembro de 1919. Fazer eco
nomia não é proscrever todo e qualquer dispêndio; é gastar in- 
tclligentemente, é empregar o dinheiro em coisas uteis e repro- 
ductivas, estimular as forças vivas do paiz, facilitar a exploração 
e circulação de suas riquezas, assegurar-lhe um ambiente de



tranquillidade e de paz, em que possa desenvolver-se e pro
gredir; é, em summa, pôr a juros o capital de que se dispõe.

Na citada mensagem eu me referia ás «despesas não desti
nadas a concorrer para augmento da receita», e logo frisava:

«Devemos fugir de aggravar os nossos compro
missos com despesas que não sejam reclamadas pela 
necessidade de assegurar a integridade da Nação e des
envolver as suas fontes de riqueza, como sejam o appa- 
relhamento da nossa defesa militar, o saneamento do 
interior e a extincção das seccas do Norte. A estas des
pesas DEVEMOS ACUDIR AINDA COM SACRIFÍCIO, porque 
umas são a garantia da nossa propria existência e as 
outras importam o pagamento de uma divida de honra 
para com a população pobre do interior, a quem quasi 
tudo tem faltado, e a revalidação de uma das nossas 
regiões mais susceptiveis de produzir, onde a riqueza 
publica irá crescer de recursos immensos.»

A solução permanente e definitiva do nosso problema fi
nanceiro está, com effeito, no desenvolvimento das nossas forças 
economicas, no aproveitamento das nossas riquezas naturaes 
e na multiplicação dos nossos meios e vias de transporte. Isto 
e tao evidente que chega a ser um truismo.

Ainda ha pouco a missão ingleza o dizia em termos os mais 
nsantes, salientando a «necessidade de uma vigorosa política 

d augmento da população», e exprimindo a convicção de que 
«o desenvolvimento do Brasil está sendo retardado por falta de 
ransportes», que são «a base de toda a sua prosperidade».

Para chegarmos a esse resultado, precisamos restituir á 
raça o vigor e a capacidade de trabalho que as doenças lhe ti
raram, estimular a nossa agricultura e a nossa pecuaria, am
pliar^ nos Estados devastados pelas seccas a zona de pro- 
ducçao, e facilitar a circulação da massa formidável de pro
duces, que hao de ser os fructos dessa política patriótica. 
Excusado e dizer que tal política só poderá medrar num am
biente de paz e tranquillidade, que a nossa preparação militar 
nos assegurará.

A esta orientação tiliam-se todos'' os grandes gastos do meu 
~  °  apparelhamento das forças armadas, exigido pelas 

necessidades .mpreter.veis da nossa defesa; o saneamento rural

— 276 —



277

i l l

do paiz e o combate ás seccas do nordeste, duas obras colossaes 
ditadas pelo mais palpitante interesse economico e pelo mais 
elementar sentimento de humanidade; a criação dos novos ser
viços e estabelecimentos do Ministério da Agricultura, para des
envolvimento da producção sob todos os aspectos, como base 
da nossa independencia financeira; o melhoramento dos portos, 
reclamado pela maior exploração de nossas riquezas; o au- 
gmento da nossa rêde de communicações, accrescida de quasi
5.000 kilometros, para facilitar a circulação e sahida dos nossos 
productos — eis ahi outros tantos emprehendimentos que não 
se promovem sem largos dispêndios, mas que representam im- 
mensos capitaes lançados a juros em proveito da prosperidade e 
da grandeza da Nação. Addicionem-se a estas as despesas de
terminadas por circumstancias occasionaes, mas inevitáveis — 
a liquidação das dividas do Lloyd Brasileiro, a visita dos sobe
ranos belgas, a commemoração do Centenário com as Exposi
ções Internacional e de Pecuaria, a debellação da crise de trans
portes com a acquisição do material fixo e rodante de que es
tavam desprovidas as estradas por motivo da guerra, o paga
mento de débitos dos meus antecessores na importância de
258.000 contos etc., etc. — e já não será de extranhar que tenham 
sido vultosos os gastos do meu governo.

O governo tinha diante de si um temeroso dilemma: ou 
adoptar resolutamente esta politica e lançar as bases da nossa 
emancipação economica e da nossa autonomia financeira, ou 
ficar surdo ás justas reclamações dos Estados e, no meio das 
difficuldades que assoberbavam o mundo inteiro, paralysar o 
trabalho nacional e preparar a nossa decadência e a nossa ruina.

Nenhuma emissão fiz de curso forçado para applicar ás 
despesas do Estado, e era contra taes emissões que eu me in
surgia.

Desde os primeiros dias do governo manifestei o pro- 
posito inabalavel de não emittir papel moeda para esse fim, 
ainda mesmo nos termos da lei n. 3.546 de 2 de Outubro de 1917.

Esta lei autorizava a emissão no quintuplo do ouro, á razão 
de 27 dinheiros por mil réis. Sem que tivesse tido ainda seme
lhante applicação, isto é, livre desse onus, restava nas casas for
tes da Caixa da Amortização e do Thesouro Nacional, a quantia 
de 13.664:707$581. Mas, o ouro incorporado ao fundo de ga
rantia constituía o lastro de valorização real do papel-moeda em

:
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circulação; qualquer emis.são que se fizesse contra os valores 
desse fundo, importaria apoucar a garantia do montante em 
gyro; Em vez, pois, de continuar a emittir papel-moeda, para ap- 
plieal-o ás despesas ordinárias, preferi reforçar o fundo de ga
rantia, que só estava servindo para pretextar emissões, e de facto 
o reforcei com os seguintes valores: o ouço comprado mensal
mente ás minas do Morro Velho e da Passagem, ás quaes se jun
tou mais tarde a do Morro do Fraga, o lucro dos convénios in- 
ternacionaes celebrados e a celebrar com o objecto da compra e 
venda ou permuta de mercadorias, os juros dos titulos externos 
já possuídos ou que viessem a ser adquiridos pelo governo, me
tade do saldo dos impostos em ouro, toda e qualquer renda ouro 
extraorçamentaria, a quota destinada á incineração do papel 
moeda, reduzida que fosse a circulação a certo limite, a quota de 
5% ouro dos direitos de importação para consumo, o capital e 
os juros dos empréstimos feitos por intermédio do Banco do 
Brasil para acudir ás necessidades da industria, do commercio, 
da lavoura, por motivo de crise excepcional, etc.

Restabeleceu-se, assim, integralmente o fundo instituído pela 
lei n. 581, de 20 de Julho de 1899, para exclusiva garantia do 
papel-moeda circulante.

Na lei n. 4.182 de 1920, votada pqra auxiliar a producção 
nacional, convim em que se autorizasse o governo a emittir
50.000 contos; mas declarei desde logo aos interessados que o
fazia para simples effeito moral, pois dessa autorização me não 
utilizaria.

E não me utilizei.
Por outro lado, o meu governo cogitou sempre, com accen- 

tuado Jnteresse, do resgate do papel-moeda. As contingências da 
situação verdadeiramente excepcional em que me coube admi
nistrar o paiz, embaraçaram sempre este desígnio; comtudo, já 
na phase final, consegui dar inicio de execução a tão importante 
medida, obtendo do Congresso (citada lei n. 4.182 de 13 de No
vembro de 1920, art. l.°, § 3.°) a limitação do meio circulante a
1.500.000 contos. Está fixação importava a reducção imme- 
diata de mais de 200.000 contos na circulação e attestava as
sim, de modo insophismavel, a sinceridade do meu proposito de 
fugir ás emissões.

Inspirados nos mesmos intuito! foram os dispositivos 
legaes relativos ao resgate do papel-moeda por moeda metallica 
subsidiaria e por apólices — cit. lei n. 4.182, art. 2.°, § 2.° e
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decreto legislativo n. 4.555 de 10 de Agosto de 1922, arts. 123, 
alin. 19, e 127. Em execução desses dispositivos queimaram-se 
cerca de 700.000 contos, provenientes da Carteira de Redes- 
contos, do Convénio Italiano, da venda de apólices, e do troco de 
papél-moeda por nickel e por moedas de alumínio e cobre. Neste 
total a Carteira de Redescontos entra com 656.285 contos, o que 
não impediu a má vontade contra o meu governo de dizer que 
«a Carteira de Redescontos, não obstante ter sido criada sob a 
camouflage de emissões resgatáveis, não resgatou quasi nada 
de suas notas».

Ainda de iniciativa do meu governo foi a emissão de apólices 
para incineração do papel moeda em quantia equivalente, a 
queima de todo o papel moeda de que o governo pudesse dispor 
sem prejuízo das despesas publicas (cits4 leis n. 4.182, art. l.°, 
§ 3.'°, e 4.555, arts. 123, alin. 19, e 127) e a constituição de um 
fundo especial em Londres e New-York, afim de serem delle uti
lizados até 50.000 contos para equilibrar o cambio, apparelho 
que não chegou a ser fundado por difficuldades do momento.

Longe, pois, de emittir, eu reduzi o papel inconversivel em 
circulação.

As emissões feitas pelo meu governo destinaram-se aos com
promissos do Convénio Italiano e da Carteira de Redescontos O); 
tiveram caracter especial e obedeceram á clausula de resgate 
em prazo curto e incineração immediata. Elias trouxeram para 
o Thesouro lucros avultados e para a nossa economia em geral 
notáveis benefícios.

O Congresso Nacional autorizou o governo, em 1920, a 
emittir e emprestar á Italia, para acquisição de generos no 
Brasil, a quantia de 100.000 contos. As quantias sacadas pelo 
governo italiano, quando pagas, deviam ser incineradas. Foi este 
o Convénio Italiano.

Emittidos os 100.000 contos e depositados no Banco do 
Brasil, delles só se despenderam 55.000. Em pagamento recebeu 
o Thesouro 12 milhões de dollars, algarismos redondos, em le
tras pagaveis em New-York, cujo resgate foi contractado com 
aquelle Banco ao preço de 7$500 por dollar. Dahi resultou para

(’) Pena é que a Mensagem de 1925, ao tratar das emissões “de 
papel moeda” do meu governo, tenha deixado de assignalar este facto, 
que, no em tanto, não esqueceu de consignar, quando se occupou das emis
sões da mesma natureza feitas pelo governo actual (pag. 56).



o Thesouro um lucro superior a 35.000 contos. O governo pas
sado iniciou a incineração do papel emittido para o Convénio 
Italiano e com este fim recolhido ao Banco do Brasil: queimou 
cerca de 20.000 contos. Depois, nas vesperas da transmissão do 
poder ao seu successor, suspendeu a incineração, não porque 
julgasse imprudente retirar de chofre da circulação toda a som- 
ma restante, como pareceu ao Sr. Cincinato Braga, e sim por pe
dido insistente do governo actual, que se compromettia a prose- 
guir na inutilização do numerário emittido, mas desejava ter á
mão recursos mais avultados ao assumir as redeas da admi
nistração.

Quanto á Carteira de Redescontos, todos sabem que as suas 
,e ra.Sn ®ram resgatadas dentro de quatro mezes. Nos balanços 

de 192Í e no de 30 de Junho de 1922 apurou-se o lucro de 
4.655 contos, depois de deduzidas todas as despesas, inclusive 
os juros de 2.449 contos pagos ao Thesouro e a indemnização 
de 248 contos das notas fornecidas. Nunca se registrou no meu 
governo um só prejuízo da Carteira, apezar da fallencia de dois 
bancos que eram seus clientes. Justas são assim as palavras do 
Presidente do Banco do Brasil no seu Relatorio de 1921:

«Em face deste movimento auspicioso, é impossível 
desconhecer que a Carteira dá, de facto, ao nosso sys- 
tema monetário a elasticidade que lhe faltava, au- 
gmentando ou diminuindo a circulação, segundo a si
tuação real do mercado. Suas emissões, portanto, não 
podem ser mais equiparadas ás emissões communs de 
papel-moeda, uma vez que, além de garantidas, são res
gatadas, recolhidas e incineradas nos estrictos termos 
da lei que as autorizou.»

São ainda do mesmo autorizado banqueiro estes conceitos, 
que bem caracterizam o serviço prestado á economia nacional 
com a cnaçao da Carteira de Redescontos:

«Graças a ella installou-se a tranquillidade na nossa 
vida economica: dotou-se de elasticidade o nosso sys- 
tema monetário; tornou-se possivel restituir á circula
ção uma somma immensa, çplculada, segundo os al-
?nn™ nS officiaes’ de Setembro de 1920, em mais de 
4UO.OOO contos, e que se conservava improductivamente 
nas caixas dos bancos: augmentou-se, consequente-



mente, a efficiency do nosso proprio capital, prepa- 
ran o-se para mais tarde uma reducção considerável 
na taxa de juros; conferiu-se, por fim, ao governo fe- 

era o poder de influir directamente na economia na
cional, fomentando a producção ou reprimindo a es
peculação por uma modificação opportuna na taxa de 
juros das quantias que fornecer.»

Segundo a opinião de outro provecto banqueiro, o Dr. Nor- 
berto Ferreira, manifestada em discurso que o Jornal do Com- 
mercio de S. Paulo publicou em 23 de Dezembro de 1922, devido 
á Carteira de Redescontos «as grandes crises financeiras, cons
tantes em periodos de menor gravidade, quasi desappâreceram,. 
e as innumeras quebras de industriaes e commerciantes, o sos- 
sobro de empresas florescentes e futurosas que occorriam quan
do, por qualquer motivo, se cerravam as caixas dos bancos ás. 
necessidades do credito, não mais se verificaram».

Quanto á cifra da emissão da Carteira, tem-se dito que era 
de 400.000 contos no dia em que deixei o governo e, por solb 
citação minha, esta cifra foi incorporada definitivamente á massa 
do papel moeda em circulação.

Não é verdade nem uma coisa nem outra. A emissão da 
Carteira a 14 de Novembro de 1922, vespera do dia em que sahi 
do Cattete, era de 268.000 contos, cifra bem inferior a 400.000.

E* intuitivo que eu não podia deixar recolhida toda a emis
são da Carteira, porquanto, sendo representada por letras emit- 
tidas em datas diffcrentes e ao prazo igual de quatro mezes, não 
podiam todas vencer-se a 14 de Novembro. Algumas teriam que 
vencer-se em datas posteriores. Cumpria ao novo governo res- 
gatal-as. Não é minha culpa si este deixou de recolher os titulos 
circulantes e ainda elevou a emissão a 400.000 contos.

Também nenhuma responsabilidade me cabe pela incorpo
ração destes titulos á massa do papel-moeda. Foi a lei de 31 de 
Dezembro de 1923 (receita geral da Republica para 1924) pos
terior de mais de um anno ao fim do meu periodo, que autorizou 
o governo actual «a applicar desde já no pagamento das notas 
promissórias devidas pelo Thesouro Nacional ao Banco do 
Brasil, o saldo da Carteira de Redescontos, na importância de 
399.225:567$000 e em po^er do mesmo Banco».

E’ assim que se discriminam entre nós as responsabilidades. 
Cahiu em moda imputar á ultima administração todos os males-
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de que tenha padecido, padeça ou venha a padecer o paiz: o 
odio de uns, de mãos dadas com a bajulação de outros, a levian
dade destes aparceirada com a covardia daquelles, tudo isto, 
temperado com o pérfido proposito de fazer reputação á custa 
da reputação alheia, tem criado esta situação.

Os deficits do meu periodo teem explicação natural.
Aliás tudo quanto se tem dito ácerca desses deficits è um 

tanto arbitrário, porque, em relação a certos annos, os balanços 
do Thesouro não são definitivos e, sem balanços definitivos, não 
é possível affirmar a existência ou, pelo menos, fixar com in
teira exactidão a importância do deficit.

Acceitando, todavia, como exactos os algarismos invocados 
contra mim, justo é reconhecer que os deficits verificados no 
meu governo não resultaram de erros da administração ou de 
desperdicios dos dinheiros públicos, mas de maus hábitos inve
terados e de causas de ordem geral.

Quem se deixar levar pela fingida indignação dos meus cen
sores, chegará a pensar que a vida financeira do Brasil só na 
minha administração veio a conhecer os desequilíbrios orça- 
mentarios; antes e depois de mim os saldos nunca falharam, os 
exercícios se encerraram sempre com sobras abundantes...

Nada menos exacto. Desde 1908 vivemos n’um regimen de 
deficit sem solução de continuidade e, depois do meu governo, 
o mesmo regimen continúa a florescer. Antes daquelle anno, 
com excepção apenas de 1907, ainda muitos exercicios se fe
charam com graves deficiências.

Eis, segundo o Sr. Cincinato Braga, os deficits dos cinco 
annos que antecederam immediatamente ao meu governo:

1914 ................. ...................  376.479:1588000
1915 .....................................  295.130:452$000
1916 ..................... ...............  207.884:140$000
1917 .....................................  308.341:0568000
1918 .....................................  247.666:6498000

Total ....................  1.435.501:4558000

E’ de 287.000 contos a média a n n u a l.

A causa primordial desses deficits encontra-se na má or
ganização dos orçamentos, nos quaes o equilibrio é apenas appa-



rente, e as despesas forçadas, impostas por fóra das tabellas, 
representam quasi outro tanto do que estas consignam. O Con- 
giesso aggrava annualmente os gastos públicos e, não tendo a 
decisão precisa para augmentar os impostos em valor corres
pondente ás novas despesas C1) cobre uma parte destas com a 
majoração ficticia das rendas e dissimula a outra parte na 
cauda do orçamento.

Prova disto são os orçamentos do meu governo, nos quaes* 
como já mostrei, a receita arrecadada foi inferior á orçada em
322.000 contos e a despesa extraorçamentaria obrigatória se 
elevou a 758.000 contos, sem fallar em algumas centenas de 
milhares de contos que, não tendo este mesmo caracter de obri
gatoriedade, não podiam, todavia, deixar de ser despendidos, sob 
pena de paralyzar-se a vida da Nação.

Prova disto deu-nos também o actual governo quando or
ganizou a sua primeira proposta orçamentaria: cortando rigo
rosamente todas as despesas adiaveis, chegou ainda assim, com 
os impostos existentes, a um deficit de 238.000 contos. E’ a de
monstração cabal de que os orçamentos, nos moldes em que 
estavam sendo votados, traziam já no seu bojo, preexistente a 
qualquer acto da administração, um deficit daquella impor
tância.

Foi o que aconteceu no meu tempo: a deficiência da receita 
arrecadada — 322.000 contos — e o onus da despesa forçada ex
traorçamentaria — 758.000 contos — importavam desde logo, 
só por si, sem fallar em outros factores, um deficit annual, no 
quadriennio, de 270.000 contos, independente de qualquer acto 
do governô.

Em taes condições e, levados em linha de conta os outros, 
factores, podia ter eu evitado aquelles deficits?

«Seria inconsciência responder pela affirmativa», diz o Se
nhor Cinciniato Braga (2).

í1) “As rendas do Thesouro Nacional do Brasil são uma ninharia. 
Na Suécia, paiz de seis milhões de habitantes, o Thesouro Nacional arre
cada (orçamento de 1921), ao nosso cambio actual, dois milhões e qui
nhentos mil contos (2.500:000$). Ao mesmo cambio, a Noruega, pequena 
patria de dois milhões e seiscentos mil habitantes, arrecada (orçamento 
de 1920) um milhão e oitocentos e oitenta mil contos (1.880:000$)» 
O Thesouro Nacional do Brasil, a custo, arrecada metade desta ultima 
cifra, tendo o paiz mais de 30 milhões de habitantes! (Cincinato Braga» 
cit. Diário ão Congresso, pag. 8.392).

(a) Cit. Diário do Congresso, pag. 8.379.



E S. Ex. nos ministra estes dados preciosos:

«Desde 1913, todos os orçamentos accusam defi
cits, no mundo inteiro. Ainda agora, o do paiz que 
passa por ser o mais rico do mundo — os Estados 
Unidos — accusa um deficit de 697 milhões de dollars 
sobre 3.771 milhões: deficit de 20%. Na Suissa, deficit 
de 2 0 %. Na bem administrada Hollanda, deficit de 30%. 
Todas tres nações de finanças cuidadosamente geridas, 
nações de moeda forte, e, portanto, immunes dos dese
quilíbrios com que as baixas de cambio nos surprehen- 
dem e nos torturam, e que em grandíssima parte ex
plicam nossos deficits.

Na America do Sul, o paiz que mais lucrou com a 
guerra européa foi sem contestação a Republica Ar
gentina. Apezar disso, apezar de sua situação eco
nómica ser muito superior á do Brasil, a Republica 
irmã tem accusado estes deficits orçamentarios.»

O Sr. Cincinato Braga cita então os deficits de dez exercí
cios na Republica Argentina, de 1910 a 1919, com uma média 
annual de 336.000 contos, e conclue:

_*A verdade é que, em Comparação com as demais 
nações do mundo, a nossa situação de deficits orça
mentarios é ainda das menos duras.»

Não foi, pois, no meu governo que pela primeira" vez appa- 
receram os deficits. Estes hão de viver e proliferar em nosso 
paiz, emquanto cultivarmos o mesmo processo orçamentario, 
vicio tão pernicioso que para elle já se pede a therapeutica de 
uma reforma constitucional.

Fiz tudo quanto em mim esteve para conseguir orçamentos 
sinceros e equilibrados, desde as suggestões de relatórios e men
sagens até o esforço pessoal junto ás commissões e a deputados 
e senadores. Cheguei mesmo a vetar um orçamento, caso virgem 
em nossa historia política. Tudo foi baldado!

Disse ha pouco que, depois do meu governo, o regimen de
ficitário continuou a florescer entre nés.

Com effeito, o governo actual, apezar dos seus esforços, a 
cada instante lembrados, em diminuir as despesas que encon-



trou, adiar obras e serviços e tornar effectiva a exacta arreca- 
daçao das rendas, das quaes, segundo suas reiteradas affir- 
maçoes, se evadiam mais de 2 0 %, fechou o seu primeiro exer
cício com um deficit de 223.000 contos. (O Sr. Affonso Penna
í.Un/° r’ orf, PAaArecer sobre a receita de 1925, dá para 1923 o de
ficit de 254.000 contos e não 223.000).

? AAgOVeino observa com desvanecimento que o deficit de
223.000 contos (ou 254.000) representa metade do immediata- 
mente anterior, e attribue o «sensível declínio» «á maior effi
ciency na arrecadação das rendas e rigorosa economia na rea
lização das despesas» (*).

s Esta explicação não nos parece exacta, pelo menos nos ter
mos absolutos em que é expressa. Bem examinada a materia, 
chegaremos á conclusão de que o declínio do deficit de 1923 
não pode ser filiado exclusivamenté, nem mesmo principalmente, 
e, quem sabe? talvez não possa ser de qualquer modo attribuido 
á melhor arrecadação da receita e maior rigor nas despesas.

Quanto á «maior efficiencia na arrecadação das rendas», 
ha antes de tudo a considerar que a renda de qualquer paiz 
tende naturalmente a crescer de anno em anno, sem necessidade 
do emprego de medidas especiaes da administração. O augmento 
da população, da producção, do consumo, do commercio, das 
industrias, das vias de communicações, dos meios de trans
porte etc., etc., que se produz cada dia, explica esse cresci
mento. Além desta progressão natural, o que houve principal
mente em 1923 foi um augmento de fontes de receita, e não pro
priamente um augmento de arrecadação. As fontes de renda, sim, 
augmentaram: l.°, com a aggravação de impostos existentes, 
como, por exemplo, os de consumo sobre fumo, bebidas, cal
çado, perfumarias, conservas, tecidos, vinhos, chapéos e joias, 
os de circulação, os de transporte, os de seguros marítimos, os 
de renda, etc.; 2 .°, com a criação de impostos novos, como, por 
exemplo, o das contas assignadas, o de vencimentos, o de con
sumo sobre queijos, kilowat-força, kilowat-luz, tintas, etc.; 3.°, 
com o augmento da importação (£ 1.902.109) o que acarreta 
augmento de receita ouro e papel nas alfandegas e consulados, 
do imposto de consumo e de outros em que incide a merca
doria até chegar ás mãos do consumidor; 4.®, com o augmento

(*). Mensagem presidencial de 3 de Maio de 1924, pag. 21.



— 286 —

da exportação (£ 4.606.338) o que significa augmento do im
posto de transito, etc. Àinda ha pouco, na exposição que deu á 
estampa, no O Jornal de 3 de Janeiro, sobre o Banco do Brasil, 
confessava o Sr. Cincinato Braga: «Os orçamentos federaes vão 
em grande augmento; as arrecadações papel não tardarão em 
attingir a dois milhões de contos com os recentes augmentos dos 
impostos».

E a cifra da arrecadação de 1923, apresentada pela Men
sagem, avulta ainda mais: l.°, por causa da elevação dos di
reitos em ouro, que de 55% passaram a 60%; ha, portanto, mais 
5% ouro sobre toda a importação convertidos em papel; 2.°, por
que a conversão das rendas ouro em rendas papel se fez a 
taxas cambiaes muito mais baixas, como foram as de 1923 em 
comparação com as de 1919-1922, e, portanto, com augmento 
considerável do algarismo papel. Basta lembrar que o valor me
dio do mil réis ouro foi: em 1919, 2$084; em 1920, 2$599; em 
1921, 4$247; em 1922, 4$228 e em 1923, 5$379.

Levem-se em conta todos estes factores de elevação dos al
garismos da receita, e veja-se quanto resta para a «maior effi- 
ciencia na arrecadação das rendas». Não ha de ser muito.
- Quanto ás despesas, não parece que tenham diminuído no 

exercício de 1923 em comparação com os de 1921 e 1922, os de 
maior deficit do meu governo.

A despesa ouro, sempre em augmento, foi, nos tres exer
cícios e conforme a citada Mensagem de 1924, a seguinte:

1921 ...................................  82.605 contos
1922 .......      83.766 »
1923 ................................... 92.068 »

A despesa papel:

1921 ................................... 934.930 contos
1922 ................................... 1.074.179 »
1923 ................................... 997.632 »

Fazendo a reducção a papel da despesa ouro de cada exer
cício, temos:

I 1921 ....................................*
1922 ...................................
1923 .........................

350.823 contos 
354.162 »
495.233 »
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Juntando agora a despesa papel, chegamos a este resultado:

o qual mostra que a despesa de 1923 foi superior á de 1921 em 
207.111 contos e á de 1922 em 64.523 contos.

O governo gaba-se de haver obtido em 1923 um augmento 
de renda de 281.000 contos (1). Já demos a explicação deste 
augmento. Mas, si apezar desses 281.000 contos a mais na re
ceita, o deficit ainda foi de 223.000 (ou 254.000 contos) é evi
dente que a despesa do exercicio foi sensivelmente maior que 
a dos anteriores; é evidente ainda que, si se deduzisse da receita 
o que deve ser levado á conta dos novos impostos e das outras 
fontes que acima indicamos, o deficit em 1923 seria muito mais 
elevado, isto é, excederia talvez 500.000 contos.

Leio n’uma correspondência do Rio de Janeiro para o Jour
nal des Debats, de Paris, de 6 de Julho de 1924, que o deficit 
de 1923 não foi mais avultado, porque o governo deixou de pagar 
as contas de muitíssimos credores individuaes. O facto parece 
encontrar confirmação no íelatorio do Sr. Affonso Penna Ju
nior sobre a receita de 1925, segundo o qual, «pelo balanço de 
31 de Dezembro de 1923, a divida fluctuante era de 1.202.613 
contos de réis».

Assim, a relativa exiguidade do deficit de 1923 deve ser at- 
tribuida, não á melhor arrecadação da receita e maior economia 
nas despesas, mas principal sinão exclusivamente ás causas que 
apontamos.

Pretende mais a Mensagem que, si em 1923 ainda se apurou 
esse deficit de 223.000 contos (ou 254.000, segundo o Sr. Affonso 
Penna); «si o novo governo não conseguiu o equilíbrio perfeito 
da gestão finánceira, a causa deve ser procurada na liquidação 
de compromissos anteriormente contrahidos e nas autorizações 
de créditos especiaes a que não responde uma renda equiva
lente». E cita como despesas do exercicio anterior a importância 
de 59.122 contos, e como autorização sem receita correspondente 
o credito de 75.000 contos, destinado á gratificação provisória 
do funccionalismo publico.^

1921
1922
1923

1.285.757 contos 
1.428.344 »
1.492.867 »

p) Ver Proposta do Orçamento para 1925, pag. VII.



— 288 —

Mas o governo actual não foi o primeiro governo a ter a 
dura sorte de pagar despesas dos seus antecessores e ãbrir cré
ditos especiaes sem receita correspondente : um, pelo menos, eu 
conheço que, em tres annos e tres mezes e meio de administra
ção, de 28 de Julho de 1919 a 15 de Novembro de 1922, pagou, 
de gastos dos governos que o precederam, 258.000 contos, ou 
sejam por anno cerca de 79.000 contos, muito mais que os 59.000 
de 1923, e, só de despesas obrigatórias, impreteriveis e inadiáveis, 
teve que liquidar, sem o primeiro ceitil da receita correspondente, 
nada menos de 757.651 contos, ou 225.000 contos por anno, 
algarismo junto ao qual os 75.000 contos de 1923 fazem bem 
má figura. O augmento de vencimentos dos funccionarios pú
blicos pesou no meu governo desde o primeiro orçamento, a 
principio com '43.000 contos da gratificação da fome e depois 
com a elevação mais forte ainda dos vencimentos do exercito, 
da marinha, do magistério, da justiça federal e local e dos em
pregados administrativos.

Ora, si o pagamento de despesas alheias ou a descoberto, na 
importância de 134.000 contos, justifica, como pretende a Men
sagem, o deficit do exercício de 1923, não sei por que o paga
mento de despesas alheias ou a descoberto, no total de 304.000 
contos em cada um dos annos do meu governo, não explicará os 
deficits do meu governo.

E’ mister, aliás, distinguir entre o deficit orçamentario e o 
deficit patrimonial. Ha no orçamento despesas que augmentam 
o deficit orçamentario, mas na realidade não constituem deficit 
para a Nação, por consistirem n’uma simples inversão de valores 
em proveito do património desta. Taes são, por exemplo, as des
pesas realizadas com a acquisição de immoveis, a construcção 
ie obras publicas etc.

A propria Mensagem, a que nos temos referido, o reco- 
ihece (pag. 22):

«Por outro lado, si admittirmos que algumas par- 
cellas incluidas na despesa representam verdadeiras 
applicações de capital, taes como construcções de es
tradas de ferro e acquisição de bens diversos — o de
ficit (de 223.000 contos) do exercício de 1923 é con
trabalançado pelo correspondente augmento do activo, 
que representa considerável augmento do património da 
União.»
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Mas, si as poucas e modestas «construcções de estradas de 
ferro e acquisição de bens diversos», feitas no seu primeiro anno 
pelo governo actual, justificam o seu deficit, por que não hão de 
explicar os meus as valiosissimas construcções e acquisições rea
lizadas durante o periodo da minha administração?!

Apreciaremos mais longe, n’uma ligeira resenha, o numero, 
variedade e valor dos trabalhos, acquisições e serviços com que 
o governo passado avolumou o património da União.

Cita ainda a Mensagem, para justificar o deficit de 1923', 
a despesa de 70.000 contos de juros da divida fluctuante, á 
razão de 7 %.

Esta responsabilidade, porém, não póde ser imputada, pelo 
menos em sua totalidade, ao governo transacto. Mostrarei daqui 
a pouco que recebi dos meus predecessores uma divida fluctu
ante de quasi 400.000 contos, e a que deixei estava muito dis
tante do milhão de contos que serviu de base ao calculo da Men
sagem.

Finalmente, para mostrar que a cifra de 223.000 contos, 
indicada como total do deficit de 1923, é uma pura illusão, assi- 
gnalemos que no orçamento desse anno deixaram de figurar des
pesas que, uma vez pagas, elevarão de muito aquelle algarismo. 
Por exemplo, a verba de exercícios findos de cada ministério, 
que o Congresso se esqueceu de incluir na lei, como exige o Co- 
digo de Contabilidade: basta isto para fazer subir o deficit a 
mais de 280.000 contos, ou, segundo os dados do Sr. Affonso 
Penna, a mais de 300.000.

Imagine-se agora o que seria sem o augmento de impostos 
votado no orçamento da receita (]).

(i) A Mensagem de 1925 computa em 89.738 contos ò deficit de 1924. 
A propria Mensagem confessa não ser esta a ultima expressão do re

sultado do exercício, que ainda está no periodo de liquidação; e, com ef- 
feito, quando se pensa no desfalque que trouxeram ás rendas nacionaes os 
movimentos revolucionários de S. Paulo e Rio Grande do Sul, já pela 
apropriação violenta de dinheiros públicos por parte dos revoltosos, já 
pela perturbação causada á arrecadação, ao commercio, á industria, etc.; 
quando, de outro lado, se imagina o que deve ter custado ao Thesouro a 
sustentação de seis mezes de luta pelo interior de S. Paulo, Matto Grosso 
e Paraná, o serviço de policia» desta Capital e outros, vê-se desde logo 
que aquelle algarismo deve infelizmente estar muito distante da verdade.

Admittindo, entretanto, que no calculo da Mensagem estejam compu
tadas todas essas despesas extraordinárias, é certo, todavia, que, no’ con-

Pela Verdade 19



Augmento da divida publica externa e in t e r n a : em prestim os,
APÓLICES,'OBRIGAÇÕES DO THESOURO.

Augmentei a divida publica.
Sim, augmentei-a; mas vejamos em que termos e por que 

molivos. Em seguida veremos tambem com que resultados.
A 31 de Dezembro de 1917 a divida extejrna era de 

£ 115.448.215. No anno immediato subiu a £ 116.432.274. Em 
1919, primeiro anno do meu governo, baixou a £ 116.282.214. 
Nos annos seguintes — 1920, 1921 e 1922 — desceu ainda a 
£ 115.925.514, £ 115.820.810 e £ 114.772.314, respectiva- 
mente O ).

Em 1921 e 1922, porém, vieram os emprestimos de 50 e 
25 milhões de dollars, de sorte que, ao deixar eu o governo, a

fronto que ella faz com os deficits do meu governo, não levou em linha 
de conta certos elementos indispensáveis á exactidão das cifras.

Assim: l.° as estimativas da lei orçamentaria de 1924 foram cal
culadas com a possivel precisão, emquanto que, no periodo transado, as 
estimativas eram artificialmente majoradas, tanto que o governo actual, 
logo na sua primeira proposta de orçamento, teve que reduzil-as de 
238.000 contos; 2.° o orçamento de 1924 deixou de votar a verba de exer
cícios findos, a qual, mesmo nos termos restrictos em que a prescreve hoje 
o Codigo de Contabilidade, estou informado que excede de 50.000 con
tos; 3.° no calculo da Mensagem não figura tambem a parte de exercicios 
findos que tem de ser provida com créditos especiaes e que orça tambem 
por avultada somma; estes créditos, embora concedidos em leis especiaes, 
entram, como é natural, no balanço do exercido de 1924; 4.° a Mensagem 
nenhuma referencia tambem faz aos novos impostos do orçamento de 1924 
e á aggravação dos existentes no orçamento de 1923, o qual, por sua vez, 
em comparação com os do meu periodo, já continha impostos novos e 
impostos aggravados: não é de admirar que a receita augmente em detri
mento da despesa quando conta com recursos de fontes novas; 5.° em 1924 
foi de mais 5 % a quota ouro dos direitos de importação, e a conversão 
do ouro em papél se fez á razão de 5$024 o mil réis em vez de 4$228.

Quanto á despesa do exercido de 1924, feita a conversão da verba 
ouro (83.863 contos) pelo valor do mil réis em 1924 (421.329 contos) e ad- 
dicionada esta parcella á da despesa papel (1.075.595 contos) temos o total 
de 1.496.924 contos, superior á despesa de 1922, que foi a maior do meu go
verno, em 68.580 contos.

E isto ainda não traduz a realidade; pois, na liquidação final do 
exercido, a despesa de 1924, pelas razões expostas, ha de ascender a al
garismo muito mais considerável.

í1) Abato neste ultimo calculo £ 95t.000 de títulos do funding de 
1898, adquiridos pelo meu governo. Embora não resgatados, é claro que 
a importância dos juros e amortização, levada a credito do Thesouro, pas
sou a não ser despendida.



divida era de £ 114.772.314 mais $ 68.491,833,34, ou, tudo re
duzido a libras, 129.041.445. Assim, o augmento da divida ex
terna no nieu governo foi de £ 12.609.221 C1).

As circumstancias tornaram inevitável o levantamento dos 
empréstimos de 50 e 25 milhões de dollars, não sómente para 
os serviços extraordinários que se impunham á previdência da 
administração, relativos á defesa nacional, ao desenvolvimento da 
producção e ao seu transporte (visto que não é possível attender 
a despesas extraordinárias com rendas ordinárias), mas também 
para acudir ás exigências mais prementes dos deficits accumu- 
lados, anteriores ao meu periodo, de mais de 1.435.000 contos, 
da divida fluctuante de 392.000 contos que herdei, das defici
ências da renda que, como vimos, foi inferior em 322.000 con
tos á receita orçada, e finalmente das despesas extraordinárias 
de caracter obrigatorio, as quaes, segundo ficou dito também, 
foram superiores a 757.000 contos.

Os que accusam o meu governo, por haver levantado estes 
*' empréstimos, aliás contrahidos em condições excepcionalmente 

vantajosas para o momento, deviam, para ser justos, começar 
por demonstrar que eu podia, s e m  e l l e s , só  c o m  os r e c u r s o s  
o r d in á r io s , apparelhar as forças armadas, como exigia a nossa 
segurança, estimular a producção, como reclamavam as nossas 
justas aspirações de paiz novo e progressista, resolver a tremenda 
crise de transportes, contra a qual todos clamavam, supprir
322.000 contos que a receita deixou de produzir, pagar fóra do 
orçamento 758.000 contos de despesas obrigatórias, etc., etc.; 
ou então, deviam mostrar que o que me cumpria fazer era deixar 
a nação indefesa, matar-lhe a producção, recusar a sahida e a 
circulação das suas riquezas, desorganizar os seus serviços e 
calotear os seus credores.

Emquanto o não fizerem, as açcusações não passam de 
meras tiradás declamatórias, sem procedência nem autoridade.

Com os empréstimos de 50 e 25 milhões de dollars, a res
ponsabilidade annual do Thesouro cresceu de 16.625 contos 
ouro (é o algarismo pedido para o pagamento dos juros e amor
tização dos empréstimos de 50 e 25 milhões de dollars em 1923).

(i) Maior fo i o do f u n d i n g  de 1914 (£ 14 .000 .000) fe ito  exclusiva
m ente para pagar juros dos em préstim os ex isten tes e, portanto, sem  ne
nhum  augm ento do patrim ónio nacional. Não m e consta, entretanto, Que 
algum  patriota tenha por isto  accusado o Presidente de então.



Esta responsabilidade diminuirá de anno em anno. Para 1925 já
se pediram 1 .0 0 0  contos menos.

Fica assim demonstrado que o governo passado elevou de 
16.625 contos ouro ou £ 1.872.996 os pagamentos annuaes da 
divida externa, sujeita esta cifra a reducções successivas até 
completa extincção. Fica demonstrado ainda que o governo res
gatou £ 1.659.960 da mesma divida externa, o que attenúa um 
pouco a aggravàção dos onus.

Quanto á divida interna, ella foi augmentada com a emis
são de apólices e de obrigações do Thesouro.

Antes de dar as cifras respectivas, preciso lembrar que, a 
relspeito das apólices, ha na Exposição de 30 de Novembro de 
1922, do ex-ministro da Fazenda, a affirmação de que «as gran
des emissões de apólices, parte já emittidas, parte autorizadas 
e presas a contractos, foram totalmente despendidas».

Esta affirmação é absolutamente inveridica e mesmo ab
surda .

O dispêndio de uma apólice passa por tres phases succes
sivas: a autorização, a emissão e a applicação. Uma apólice sim
plesmente autorizada não tem ainda existência real, não está 
siquer impressa, não póde, portanto, ser despendida. Prova 
disto, si isto precisasse de prova, temol-a em que durante muito 
tempo o governo actual se serviu de autorizações outorgadas ao 
governo anterior. A Mensagem presidencial de 3 de Maio de 
1924 dá noticia da emissão de 173.000 contos de apólices feita 
pelo governo actual em 1923, dos quaes 63.000 em virtude de 
autorizações concedidas ao meu governo. O curioso é que para 
esta mensagem, o proprio ex-Ministro da Fazenda forneceu um 
quadro com a discriminação da «emissão autorizada» e da 
«emissão realizada», mostrando que esta foi muito inferior 
ãquella até 1922.

Do mesmo modo, a simples emissão do titulo não importa 
a sua applicação. E’ assim que, em 1923, o governo actual se uti
lizou, sobretudo nos Ministérios da Guerra e da Viação, de 
muitos milhares de contos de apólices que haviam sido emit
tidas por mim.

A 31 de Dezembro de 1918 a divida consistente em apó
lices era de 1.012.137 contos O ); li 31 de Dezembro de 1922 (*)

(*) D o c u m e n to s  P a r l a m e n t a r e s ,  M ensagem  D elfim  Moreira, pag. 20.



era de 1.462.980 C1). Houve, portanto, um augmento de 
450.842 contos, em quatro annos.

Não vejo razão para a surpresa do ex-Ministro da Fazenda, 
pois, em dois annos, a emissão realizada do governo actual su
biu a 389.305 contos (2). Na mesma proporção, a minha devera 
ter sido, não de 450.000, mas de 778.000 contos.

Importa, porém, assignalar que, daquelles quatro annos, 
oito mezes e meio não correram por minha conta.

Admittamos, entretanto, que todos os 450.000 contos te
nham sido emittidos pelo meu governo: nem todos foram des
pendidos. E’ assim que, dos créditos abertos para a reorgani
zação do exercito, nada menos de 45.000 contos ficaram por 
applicar; o de 30.000 contos destinado á reorganização da 
Marinha pelo decreto n. 15.676 de 7 de Setembro de 1922, dei
xei-o intacto (uma pequena parte foi empenhada, mas não se 
levou por diante a despesa); os de 15.000 contos do porto do 
Rio de Janeiro (dec. n. 15.697, de 1922), de 4.300 contos da es
trada de Therezina a Petrolina (dec. n. 4.782, de 1921), e de 
1.800 contos da Baturité (dec. n. 15.073, do mesmo anno) fi
caram igualmente intactos; do de 1.150 contos para a estrada 
de S. Luiz.a Therezina (lei n. 4.242, de 1921, art. 82), só 18 con
tos foram utilizados; do de 44.000 contos da Great Western 
(dec. n. 14.951 de 1921) só 24.000. E como estes, ainda outros. 
Contentemo-nos, porém, com estes. Por outro lado, não é justo 
que figure naquelle total o credito de 45.000 contos da Baixada 
Fluminense, que representa simples empréstimo, no qual nem 
os juros dos titulos correm pelos cofres da União; nem os de 
400 contos da Companhia Paulista de Combustíveis (dec. nu
mero 15.250, de 1922) e 1.500 contos de uma mina de fusão de 
minérios em Itabira do Campo (dec. n. 15.542, do mesmo anno) 
emittidos também por empréstimo.

Importam estas deducções em 164.132 contos.
Fica assim a despesa de apólices reduzida a 286.000 contos.
As obrigações do Thesouro datam de 1921 (dec. n. 14.946 

de 15 de Agosto). As emittidas nesse anno e em 1922 montaram 
a 86.880 contos (3), mas tenho em meu poder um documento
— - - - - - - - - _ t - - - - - - - —  •

(») M ensagem Presidencial de 3 de Maio de 1924, pag. 30.
(2) M ensagens de 1924, pag. 30, e de 1925, pags. 52 e 53.
(3) M ensagem de 3 de Maio de 1923, pag. 25.



official que mostra que a circulação a 14 de Novembro de 1922 
era apenas de 79.025 contos.

Conhecidos estes algarismos, vê-se que a aggravação da di
vida interna durante os quatro annos do periodo anterior, dos 
quaes nove mezes e meio não pertencem á minha gestão, se elevou
a 365,025 contos.

Os titulos que deram causa a este augmento tiveram o mais 
util emprego. Foram applicados na reorganização das nossas 
forças armadas, em estradas de ferro, na acquisição das estradas 
de Sapucahy e Bragança, na Baixada Fluminense, em edifícios 
para correios, no palacio da Camara dos Deputados, etc.

Taes serviços, por sua natureza, vão beneficiar a muitas ge
rações. Não era, por isto, razoavel que. pesassem sobre uma só. 
Foi esta razão de convéniencia e de justiça que levou o governo 
a effectual-os por meio de titulos.

O augmento da divida interna, que acabamos de apurar, não 
é livremente exigivel, de maneira que, por ella, a responsabilidade 
da União se reduz afinal aos juros annuaes de 286.000 apólices 
e 79.025 obrigações, ou sejam 19.931 contos.

Eis ahi os onus externos e internos criados pelo meu go
verno: 16.600 contos ouro e 19.831 contos papel por anno.

E’ o meu passivo. Veremos em breve o meu activo.
Não fallo do empréstimo de nove milhões esterlinos, porque 

constitúe recurso especializado; destinado a liquidar a valori
zação do café, deixei-o garantido pelo stock deste producto, que, 
por assim dizer, o concretizava e era mais que sufficiente para 
saldal-o, como teve occasião de verifical-o o governo actual.

Aggravar a divida do paiz, em proporções perfeitamente to
leráveis, só é crime, quando o governo malbarata os recursos 
pedidos ao credito, não quando os applica, de modo reproductive, 
em beneficio do paiz.

Comparando-se a divida publica das potências neutras, an
terior e posterior á guerra, verifica-se o seguinte: a divida da 
Suécia augmentou 1.670%; a da Suissa, 1.175%; a da Noruega, 
241%; a da Dinamarca, 201%; a do Mexico, 127%; a da Hol- 
landa, 83%; a da Republica Argentina, 46%; a do Brasil, 31%; 
a do Chile, 30%; e a da Hespanha, 27% C1).
.—    ________  «

O  E stes dados constam  do trabalho do Sr. C incinato Braga, ao qual 
me tenho m ais de um a vez referido: D i á r i o  d o  C o n g r e s s o ,  de 24 de De
zembro de 1922, pag. 8.380.



O Brasil occupa o ante-penultimo lugar; mas no algarismo 
de sua divida está incluída toda a sua emissão de papel-moeda, 
o que não acontece em relação aos outros paizes: elimine-se esta 
parcella, na qual nenhuma responsabilidade me cabe, e o Brasil 
deixará a perder de vista mesmo o Chile e a Hespanha.

Em face do que acabo de expor, não é evidente que o ala- 
rido que se tem feito em torno da aggravação da divida publica 
durante o governo passado é uma obra de má fé, com que, em 
meu detrimento, tentam mesquinhos inimigos illaquear a opi
nião publica?

XI

D iv id a  f l u c t u a n t e .

Tem-se affirmado em todos os tons que o meu governo 
deixou o paiz asphyxiado por uma divida fluctuante colossal. 
Publicações officiaes e officiosas comprazem-se em augmentar 
cada dia o algarismo dessa divida. A principio era de 700.000 
contos, mais tarde subiu a 800.000; a mensagem presidencial 
de 1924 já a elevou a um milhão de contos!

Nesta progressão, a quanto ascenderá daqui a algum tempo 
a divida fluctuante legada pelo governo passado?! .. .

De accordo com os relatórios e outras informações do Mi
nistério da Fazenda de 1922, a divida fluctuante ficou, de uma 
parte, assim constituida:

Bens de defuntos e ausentes.........
Deposito do Cofre de Orphãos.......
Idem das Caixas Económ icas......
Idem de diversas origens ...............
Depositos pUblicos ..........................
Diversas contas ...............................
Restos a pagar, ouro 2.575:2118348 

papel ..........................................
Total — ouro 2.575:2118348, papel

Reduzido o ouro a pagel, temos o total de 523.408 contos.
E’ de justiça assignalar que essas contas att.ingiram a taes 

sommas no decurso de largos períodos, como registram as re- 
spectivas demonstrações: a primeira vem de 1830-1831, com o

4.382:7138023
7.793:5198356

241.382:523^142
162.766:3528182

6.012:992$280
306:9368695

89.875:5558905
512.520:5928583



saldo então de 56:597$603; a do Cofre de Orphãos — de 1839- 
1840 — com o de 36:232^241; a das Caixas Económicas — de 
1875-1876 — com o de 7.373:549$618; a de Diversas Origens — 
de 1839-1840 — com o de 54:817$671; a de Depositos Públicos 
em 1920 subia a 5.830:376$053; e a de Diversas Contas com- 
prehende divida anterior a 1827 e dividas inscriptas no Grande 
Livro e nos livros auxiliares, no valor de 306:936$695.

Infere-se desta observação que, por sua propria natureza, 
essas dividas se solvem paulatina e parcelladamente. Embora exi
gíveis de prompto, não se concebe, todavia, que todos os credores 
acudam, no mesmo acto, ao recebimento dos seus créditos. Não 
são, pois, motivo para grandes apprehensões.

Importa também esclarecer que a conta — restos a pagar — 
tomou tamanho vulto devido ao facto de haver o Codigo de Con
tabilidade restringido os pagamentos por exercícios findos.

Excluída a divida das Caixas Económicas, como deve sel-o, 
a cifra a que, sob aquellas rubricas, ascendia a divida fluctuante, 
quando deixei o governo, era de 282.026 contos.

Outra parte da divida é determinada por necessidades fi
nanceiras, resultantes dos deficits verificados no encerramento 
dos exercícios e da insufficiencia das receitas arrecadadas para 
o pagamento das despesas do exercício em curso. Estas duas 
fontes de divida fluctuante que, aliás, em todos os paizes se pa
tenteiam com maior ou menor intensidade, conforme as circum- 
stancias, são de effeitos mais sensíveis quando a organização 
dos orçamentos se resente, como entre nós, de graves faltas nas 
dotações e estimativas e na proporcionalidade dos seus dois ter
mos capitaes — a despesa e a receita.

Para attender a esses deficits foi o meu governo forçado a 
recorrer ao credito publico e a contrahir obrigações de curto 
prazo, de conformidade com a autorização que lhe deram dois dis
positivos da lei do orçamento. As operações foram realizadas me
diante letras ou bilhetes do Thesouro Nacional, todos resgatados 
ou reformados no devido vencimento. Dependentes deste termo, 
ficaram títulos na importância de 125.510:328$960, cujo res
gate, por força dos prazos, coube ao governo actual. Ahi figura 
o Banco do Brasil com a importância de 53.673:692$720.

Additada a importância das letras e bilhetes do Thesouro 
(125.510 contos) á das contas de que primeiro fallei (réis 
282.026 contos) o montante da divida fluctuante, propriamente 
dita, sobe a 407.536 contos. Si afinal quizerem incluir a divida



das Caixas Bconomicas, ainda assim, a divida fluctuante dei
xada por mim não excederá de 648.918 contos.

Será muito, mas não tanto que nos leve a perder a cabeça.
O Sr. Cincinato Braga, avaliando em 822.000 contos a nossa 

divida fluctuante no fim de 1922, considerava esta cifra «uma 
ninharia» para a Nação Brasileira. E sobre a materia discorria 
deste modo:

«Quanto ás dividas fluctuantes de outras nações no 
anno de 1922, difficil é apanharem-se os algarismos a 
ellas relativos, porque em regra os governos compra
zem-se em occultal-os. Si elles fossem lealmente publi
cados, veriamos que, actualmente, poucas nações do 
mundo teem divida fluctuante tão reduzida como a 
nossa. Das poucas que publicam os algarismos de tal 
especie de divida, vemos que a da Grã-Bretanha é de
261.000.000 de contos; a da França, de 15.783.900 
contos; a da pequena Bélgica de 4.597.059 contos.

Dir-se-á que taes nações foram belligerantes. Mas, 
mesmo as nações neutras arrastam fardo dessa especie 
mais pesado do que o nosso. A Hollanda tem divida 
fluctuante de 2.000.000 de contos; a pequena Suissa, 
com seus 3.880.000 habitantes apenas, tinha em Ja
neiro do anno passado uma divida fluctuante de 370.000 
contos. O governo argentino tem sempre publicado os 
algarismos de seu debito fluctuante. O novo Presidente 
Alvear declarou iniciar seu governo com uma divida 
fluctuante de 1.063.000.000 de pesos, papel, que cor
respondem (a 2$930 o peso papel) a 3.114.590:000$000, 
ou seja perto de metade de toda a divida do Brasil — 
externa e interna, consolidada, de papel-moeda e flu
ctuante, sommadas.

Diante de taes algarismos, a que proporções se 
reduz a nossa divida fluctuante de 820.000 contos?

Não ha motivo para estarmos nós proprios brasi
leiros a ennegrecer nossa situação, a denegrir nossos 
homens públicos, diminuindo injustamente a Patria 
aos olhos do mu»do» O).

(x) D i á r i o  d o  C o n g r e s s o  de 24 de Dezembro de 1922, pag. 8.389.



Palavras patrióticas que deveriam estar sempre presentes á 
mente de todos os brasileiros.

Achava-me em Roma quando loi divulgada na Europa a 
Exposição do Ministro da Fazenda de 30 de Novembro de 1922 
sobre a nossa situação financeira. De Lisboa, de Paris e de Lon
dres recebi cartas de nacionaes e estrangeiros, que não podiam 
calar a sua surpresa. Pessoa da mais alta respeitabilidade escre- 
via-me da capital ingleza: «Não é possivel amparar o credito 
de uma nação que vem para a porta da rua bradar que está fal- 
lida!» E ainda ha pouco, em Haya, uma carta da mesma cidade 
me informava que a vinda da missão ingleza ao Brasil tivera por 
fim verificar si a nossa situação, dada a insistência com que o 
governo a pintava desesperadora, offerecia ainda garantia ao em
préstimo desejado: «Os banqueiros inglezes quizeram examinar 
pessoalmente as finanças brasileiras, cujo descalabro era pro
clamado pelo proprio governo. Foi esse um dos resultados da 
ignóbil campanha dos que, julgando molestar V. Ex., só fizeram 
comprometter o credito do seu paiz, dentro e fóra delle».

Voltando ao assumpto, é justo não esquecer que eu também 
herdei uma divida fluctuante de 391.590 contos e os cinco exer
cícios immediatamente anteriores ao meu governo se fecharam 
com um deficit de 1.435.500 contos. E’ bom recordar ainda que 
a minha receita foi inferior á orçada em 322.000 contas e a des
pesa foi augmentada, com gastos obrigatorios, por fóra do orça
mento, em 758.000 contos.

Em face destes algarismos, o que é de espantar é que não 
seja muito mais volumosa a divida deixada por mim.

Durante o meu governo, foi notável o empenho do Ministério 
da Fazenda na regularização das contas. O Jornal do Commercio 
de 17 de Novembro de 1922, proclamou-o nestes termos:

«Quando o governo do Sr. Dr. Epitacio Pessoa as
sumiu o poder, eram geraes as queixas contra a falta 
de pagamento de contas do Thesouro.

De ha muito que se realizavam sessões e reuniões 
nas associações do commercio e da industria e convo
cações de interessados para reclamarem contra a de
mora prejudicial dos pagamentos de contas perfeita
mente processadas. Todos os'dias os jornaes se occupa- 
vam disso; cavalheiros especialistas e osí proprios in
teressados appareciam em publico propondo soluções,



porque reconheciam as difficuldades oriundas do atrazo 
de pagamentos.

Esses atrazos reflectiam-se na praça em geral, nos 
bancos, em toda a vida nacional, congestionando as car
teiras de desconto e cauções dos estabelecimentos de 
credito, que por isso mesmo ficavam impossibilitados de 
renovar transacções.

O governo tanto resolveu essas difficuldades, tanto 
attendeu a todos os protestos, que, um anno depois de 
sua gestão, a grita desappareceu e voltou tudo á calma 
habitual. Si os interessados não mais protestavam é por
que não se sentiam mais prejudicados. Assim, os ser
viços da gerencia Homero Baptista na pasta da Fa
zenda foram neste particular valiosos.»

XII

O ACTIVO DO GOVERNO PASSADO.

Expuz lealmente, nos capitulos anteriores, todos os encargos 
que, no dizer dos meus oppositores, impuz ao Thesouro. Rela
cionei todas as verbas do passivo do meu governo. E’ de justiça 
que demos também um lance d’olhos ao seu activo.

Em troca das responsabilidades oriundas da administração 
transacta, quanto augmentou a riqueza da Nação, quanto ganhou 
de tranquillidade a consciência de sua segurança interna e ex
terna, de facilidades os seus serviços, de vigor a sua capacidade 
productiva, de extensão as suas vias de communicação e de 
transporte, de rapidez a circulação dos seus productos?

Só em acquisições e obras novas, feitas pelo governo pas
sado, posso de momento indicar as seguintes, cujo valor se re
presenta por centenas de milhares de contos e sobrepuja de 
muito os gastos da minha gestão:

No Ministério das Relações Exteriores:

O sumptuoso palacio da nossa embaixada em Buenos Aires, 
adquirido por 900.000 pesos argentinos;

No Ministério da Justiça e Negocios Interiores:

l.°, o magnifico Hospital de S. Francisco de Assis, com 400 
leitos, o hospital de assistência de Santa Cruz para 100 doentes,
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quatro Dispensários de prophylaxia da tuberculose e 13 de com
bate ás moléstias venereas, o Serviço de Medicamentos Officiaes, 
o Instituto Vaccinogenico, o Manicomio Judiciário, duas es
colas de enfermeiras (uma na Colonia de Alienados do Engenho 
de Dentro e a outra no Hospital Nacional) o Hospital de Doenças 
Tropicaes, installação completa do Laboratorio Bromatologico, 
destinado á inspecção dos generos alimentícios, e do Serviço de 
lacticinios, tudo no Rio de Janeiro; 27 Dispensários de prophy- 
laxia da lepra e moléstias venereas nos Estados; mais um hos
pital em Belém e outro em S. Luiz, para o mesmo fim, e sub
venção a dois leprosarios, um, de 280 leitos, no Pará, e o outro 
no Maranhão; quatro hospitaes em Minas, um na Parahyba, etc.:

2. °, os edifícios da Exposição do Centenário, avaliados em
50.000 contos e hoje occupádos por vários serviços públicos, 
além da vasta e valiosissima área que alli se conquistou ao mar;

3. °, as construcções da Escola de Bellas Artes, de cerca de
1.000 contos de réis, e o auxilio de 300 contos prestado ás obras 
do Instituto de Musica; *

4. °, as obras da Policia Central e repartições annexas e 
grande cópia de material adquirido para o seu serviço, assim 
como as da Colonia Correceional dos Dois Rios e uma fabrica de 
calçados na Casa de Correcção;

5. °, as obras da Colonia de Alienados de Jacarépaguá, o 
Ambulatório Rivadavia Corrêa, a fundação do Pavilhão de To- 
xicomanos, nove pavilhões e um theatro para o Serviço Hetero- 
familiar na Colonia de Alienados do Engenho de Dentro;

6 . °, as obras da Camara dos Deputados e do Fórum, um 
prédio para a residência do director do Instituto Benjamin Con
stant, etc.

No Ministério da Marinha:

1. °, os reparos de 21 navios da esquadra, entre os quaes os
dreadnoughts S. Paulo e Minas Geraes, nos quaes se introdu
ziram os mais modernos aperfeiçoamentos da guerra naval (de
pois destes reparos, que só por si representam mais de 40.000 
contos, ficou a esquadra, d’antes quasi toda parálysada, em ex- 
cellentes condições de serviço e, com o grande stock de carvão 
Cardif, constituído de ordem do governo, pôde movimentar-se a 
toda hora e facilmente); «

2 . °, um alvo movei de batalha e um navio-escola prestes a 
concluirem-se;
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3. °, os reparos do dique Affonso Penna, encommendados á 
Casa Lage e, portanto, com desembolso reduzido de 24% sobre 
os preços correntes, de accôrdo com o contracto vigente entre a 
dita Casa e o governo; as obras do dique, cáes e carreira da 
Ilha das Cobras, para as quaes logo se elevaram seis ou oito edi
fícios destinados a escriptorios, depositos e paióes, e se reparou 
oompletamente a via-ferrea alli construída ha annos (com es
tas obras ganhar-se-ão sobre o mar 70.000 metros quadrados, 
para onde se poderá transferir o actual Arsenal, cuja area pro
duzirá, si o governo quizer vendel-a, mais de 100.000 contos);

4. °, as obras do edifício da Ilha das Enxadas para a reinstal- 
lação da Escola Naval;

5. °, os melhoramentos dos Arsenaes do Ladario e do Pará; 
a acquisição de numerosas lanchas e embarcações para navios, 
repartições, capitanias e serviço de saneamento do littoral;, a en- 
commenda de vários rebocadores, que estavam a ser entregues, e 
a substituição dos pharóes de uma mecha por pharóes A G A;

6. °, as ácquisições para os Serviços Radiotelegraphico e de 
Aviação (só estas importaram em mais de 4.000 contos) e a 
fundação da base aeronautica de Santos.

No Ministério da Guerra:
1. °, o variadíssimo e custoso material' comprado para todas 

as armas do Exercito e que as lições da Grande Guerra tornaram 
indispensável — armas, munições, aviões de observação, de bom
bardeio e de caça e officinas de reparo, equipagens de pontões, 
vias-ferreas de campanha, material de sapadores mineiros, de 
telegraphia e radiotelegraphia, de pontes de circumstancia, 220 
viaturas, cozinhas, 500 viaturas Gauchy-Lefeber, barracas, ma- 
chinismos para a fabricação de calçados em larguíssima escala
pelos sentenciados militares, etc., etc.;

2. °, a ampliação e apparelhamento das fabricas do Realengo 
e do Piquete e a acquisição de uma quéda d’agua para esta;

3 °, 61 quartéis novos (*) alguns dos quaes verdadeiras 
villas, sem fallar em muitos outros reconstruídos e ampliados;

(i) a  construcção dos novos quartéis era medida, da maior urgência 
e justiça Não se justificava que a Nação, tendo instituído o serviço militar 
obrigatorio, offerecesse como alojamento aos seus soldados os pardieiros 
que Unhamos sem segurança, Sem hygiene e sem conforto. Mas quem disto 
usa disto cuida: alguns “directores de opinião", infelizmente mal conhe
cidos do grande publico, logo viram na construcção dos quartéis uma



tres escolas, seis depositos, 10  hospitaes e enfermarias, um sa
natório para tuberculosos com enfermarias em tres altitudes, um 
parque de aviação, um arsenal de guerra, dois estabelecimentos 
de subsistência, um stadium para instrucção;

4 .°, uma secção de transportes para automóveis, com offi- 
cina, um lago para instrucção de pontoneiros, seis estradas de

grossa tranquibernia consum m ada em proveito da Com panhia C onstructora  
de Santos, que fo i a firm a encarregada da ed ificação  dos quartéis do su l. 
Quando, em fin s  de 1923, o general Setem brino de Carvalho, m in istro  da 
Guerra, foi ao R io  Grande do Sul, aquelles honrados cava lh eiros o conci
taram  instantem ente a aproveitar a  occasião e exam inar as obras, afim  
de denunciar á N ação o crim e do m eu governo.

P o is bem, o m in istro  “ inspeccionou m in u ciosam en te os 14 novos quar
té is” daquella região, e assim  m anifestou  ao Jornal ão Gommercio de São  
Paulo a  sua “m agnifica  im pressão” :

“P erguntám os então a S. Ex. que im pressão teve dos novos  
quartéis inaugurados, daquelles cuja construcção está  a term inar e 
com o vêm  sendo executados pela Com panhia C onstructora de Santos.

— Foi magnifica a minha impressão por tudo o que tive occa
sião de ver e observar de perto. Inaugurei e inspeccionei m in u cio 
sam ente quatorze quartéis a saber: em U ruguayana, d o is; em L i
vram ento, um ; em  Rosario, um ; em Cachoeira, dois; em  Santa  
Maria, dois; em Santo A ngelo, dois; em C axias, um ; em  P elotas, 
um; em S. Gabriel, dois.

Os senhores paulistas devem  ter orgulho de possuir um a em 
presa com o a Companhia Constructora de Santos, que se  im poz  
á estim a, não só de S. Paulo, como de todo o paiz, pela  segura  
orientação da sua directoria, pela severa honestidade dos seus  
actos, pelo escrupuloso rigor com que cumpre os seus contractos, 
pela innegavel com petência dos seus technicos.

Estou muito satisfeito com, os seus trabalhos e e lla  tem  corres
pondido perfeitam ente á confiança que lh e  tem  depositado o  go
verno federal.

Note-se que não foi na m inha adm inistração que se fizeram  os 
contractos com á Companhia Constructora de Santos para ed ifi
cação dos novos quartéis. Eu apenas m antive os contractos: não  
m andei suspender nenhum a das obras por ella  in iciadas. Por isso  
m esm o é que me felicito por essa providencia. ..

Os novos quartéis causam excellente impressão pela commoãi- 
dade, conforto, solidez da construcção, observando todos os requi
sitos modernos exigidos pela technica militar e pela hygiene.

D esse m odo vejo  m uito  bem correspondidos os m eus esforços 
como m in istro  da Guerra, na parte relativa ao aquartelam ento do 
E xercito .”

Apezar deste decisivo testem unho, os taes “d irectores da opi
n ião” voltam  de vez em quando a affirm ar que a construcção dos 
quartéis do sul foi um escandalo.
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vodagem entre estabelecimentos militares, no Rio e nos Estados; 
uma via-ferrea para as communicações rapidas de vários estabe
lecimentos do Districto Federal; duas linhas telegraphicas em 
Matto-Grosso;

5.°, varias invernadas, paióes, linhas de tiro e dezenas de 
prédios e terrenos adquiridos na Capital Federal e nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Geraes, Rio de Janeiro, 
S. Paulo, Matto-Grosso e Rio Grande do Norte, para a construcção 
de novos quartéis, enfermarias, linhas de tiro, depositos divisio
nários, campos de exercicio, etc., e installação ou ampliação de 
vários serviços.

No Ministério da Viação:

1. °, as numerosas obras da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, preliminares da electrificação, para a qual se adquiriu 
uma cachoeira, a do Salto, com uma potência disponível de!
24.000 cavallos; uma estação de cargas de 80.000 metros qua
drados, havidos por desapropriação, e dois vastos armazéns em 
S. Paulo; a duplicação da linha auxiliar com 11 edificios diversos 
e depositos de material de construcção e escriptorios; a du
plicação de Mogy das Cruzes; nove desvios novos de 500 metros 
cada um; 13 estações novas, entre as quaes a de Bello Hori
zonte; a variante de S. José dos Campos com 71 kilometros; o 
fechamento das linhas desde a estação inicial até Deodoro, n’uma 
extensão de 25 kilometros; a reconstrucção de 17 estações nas 
diversas linhas; os trabalhos dos ramaes de Montes Claros, Ma
rianna a Ponte Nova e Penido a Lima Duarte (construcção de 
mais de 100 kilometros), etc., etc.;

2. °, a estação da Oeste na capital de Minas; a reforma das 
officinas de S. João d’El-Rey, Barra Mansa, Lavras e Ribeirão 
Vermelho; e a construcção do ramal de Capivary ao Alto da 
Serra;

3. °, duas estações na estrada de ferro Rio d’Ouro;
4. °, o trecho da Varzea, com quatro kilometros, e as repa

rações da Therezopolis — levantamento, alargamento e regula
rização do leito com substituição de todos os dormentes, reno
vação integral e augmento do material rodante, reforma e conso
lidação das pontes do Paq*Uequer e do Magé, e, no serviço marí
timo, abertura de 1.343 metros do canal da Piedade, com 4CT me
tros de largura e 2,50 de profundidade em marés baixas;



5. °, na Noroéste, varias estações de alvenaria e casas hygie- 
nicas para o pessoal das officinas e da via permanente; reforma 
e augmento de todo o material rodante; substituição de um mi
lhão de dormentes e de mais de 100  kilometros de trilhos de 
20 kilogrammos por trilhos de 32.250; substituição de varias 
pontes provisórias de madeira por pontes definitivas metallicas; e 
a installação das grandes officinas de Bauru, obra de vulto, que 
permitte hoje á propria estrada conservar e reparar todo o seu 
material rodante e de tracção, construir todos os seus carros e 
vagões e executar muitos outros serviços que eram d’antes con
fiados, com largo dispêndio, a estabelecimentos particulares;

6 . °, a conclusão da estrada de ferro de S. Luiz a Caxias, ou 
sejam 285 kilometros (falta apenas acabar a ponte dos Mosquitos 
entre a capital e o continente) e o resgate da estrada de Caxias a 
Cajazeiras, com 78 kilometros, que lhe foi incorporada, ficando 
assim de propriedade da União a extensa e importante rêde que, 
partindo da capital da Bahia, vae attingir o S. Francisco em Joa- 
zeiro e, pela estrada de Petrolina a Therezina, deixada em an
damento, termina na cidade de S. Luiz do Maranhão;

7. °, as obras e installações, iniciadas em 1921, para estabele
cer em Therezina a ligação das estradas de S. Luiz, Petrolina e 
Crathqús; os trabalhos de construcção do ramal de Garoatá a 
Pedreiras, e os da estrada de Petrolina a Therezina, com 137 ki
lometros de leito preparado e 45 de trilhos assentados, vencidas 
já definitivamente as principaes difficuldades do projecto;

8 . °, a construcção da estrada Central do Piauhy, primeira que 
se fez no Estado, com 58 kilometros promptos, 112 de trilhos 
assentados e o leito preparado até Piracuruca, n’uma extensão de 
148 kilometros, com o respectivo material rodante encommen- 
dado;

9. °, a compra das Estradas de Ferro de Bragança e Tocan
tins, no Pará, esta com 82 e aquella com 230 kilometros;

10. °, as obras da Estrada de Goyaz — 22 kilometros em tra
fego, 65 de leito preparado e 15 de trilhos assentados e trabalhos 
de grande vulto, destinados a reparar os estragos que a falta 
de conservação regular havia occasionado á linha e ao material 
rodante antes de decretada a caducidade do contracto;

11. °, as obras de construcção da rêde Cearense (146 kil.), 
Central do Rio Grande do Norte (27 kif.), rêde Bahiana (112 kil.), 
Victoria a Minas (32 kil.), Paraizo a Passos (76 kil.) ramal de 
fibagy, na Sorocabana (90 kil.), ramal de Paranâpanema, na São



Paulo-Rio Grande (29 kil.), ramal do Rio do Peixe (31 kil.), 
Tubarão a Crissiuma (57 kil.), Cruz Alta a Lucena (34 kil.), Ba 
silio a Jaguarão (37 kil.), S. Sebastião a Passo Fundo (37 kil.), 
Alegrete a Quarahy (23 kil.), etc., etc.;

12. ”, a encampação de 780 kil. da Anxiliaire e 729 da Sa- 
pucahy;

13. °, muitas outras obras e acquisições, que, ao lado das 
acima mencionadas, mostram que o governo passado construiu 
1 . 2 0 0  kilometros novos de estrada de ferro, deixou centenas de 
kilometros com trilhos assentados ou com o leito preparado, e 
adquiriu por encampação, incorporação ou compra, 2.755 kilo
metros, isto é, o governo passado, só de linhas em trafego, au- 
gmentou a rêde da viação ferrea nacional com cerca de 4.000 
kilometros, cifra ainda não attingida por nenhum dos seus an
tecessores; augmentou além disto o material rodante e de tracção 
de todas as estradas federaes e substituiu milhões de dormentes 
e trilhos;

14. °, a construcção da ponte sobre o Corumbá, com 70 me
tros de vão, e da de Pirapora, longa de 700 metros; os trabalhos 
muito adiantados das pontes do Paraná e dos Mosquitos, aquella 
para bitola larga, com mais de um kilometro de comprimento 
e com todo o serviço de alvenaria concluído; a substituição e 
reforma de muitas outras pontes de menor importância em va
rias estradas de ferro;

15. °, cerca de 4 . 0 0 0  kilometros de linhas telegraphicas, com 
um desenvolvimento de 5.729 kilometros; 53 kilometros de linhas 
telephonicas com 106 de desenvolvimento; 1.650 metros de cabos 
submarinos com 4.950 de desenvolvimento; a incorporação ao 
património nacional de quatro edifícios para estações telegra
phicas; construcção de tres para estações radiotelegraphicas e 
de tres para postos telephonicos, e reconstrucção de mais 24; 
installação de 119 estações telegraphicas, 67 telephonicas, qua
tro radiotelegraphicas, uma pneumática, 21 postos telephonicos, 
dois radiotelegraphicos e dois semaphoricos; a modernissima es
tação radiótelegraphica e radiotelephonica do Arpoador, e mui
tas outras acquisições e melhoramentos nesse ramo do serviço
publico; • ,

16. °, os melhoramentos dos portos do Rio de. Janeiro, Flo
rianópolis, Laguna e Itajahy;
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17. °, mais de 80 kilometres de canalizações adductoras d’agua 
na Capital Federal e construcção de seis pontes para o mesmo 
serviço;

18. °, o edifício do Correio de S. Paulo, um dos mais bellos e 
vastos da America; o edifício construído para ampliação do Cor
reio da Capital Federal; os correios da Paraliyba, Petropolis, 
Natal, Manáos, Pernambuco e Santos, todos de primeira ordem;

19. °, as grandiosas obras do Nordéste, cuja enumeração se 
encontra no capitulo referente a esta materia.

No Ministério da Agricultura:

1. °, a criação do Serviço de Sementeiras, com um laboratorio 
central e cinco campos de sementes nos Estados, alguns providos 
de estações meteorológicas, e para o qual foi adquirido valioso 
material agrario; a criação da Inspecção Agricola; do Instituto 
Biologico; da Defesa Sanitaria Vegetal, organizada em seis portos 
do paiz; do Serviço de Algodão, com uma inspectoria, 11 dele
gacias, tres estações experimentaes, nove apparelhos de expurgo, 
e auxilios concedidos a 13 usinas, das quaes sete promptas e seis 
em construcção; a criação de dois campos de experimentação 
para cultura do trigo;

2 . °, as importantes obras das escolas de ensino profissional, 
comprehendendo a remodelação de tres e a construcção de edi
fícios para quatro, sem fallar nas valiosas obras e acquisições 
da Escola Wénceslau Braz;

3. °, a ampliação do Instituto de Ghimica com a criação de 
mais cinco laboratories, do Serviço de Meteorologia, dotado de 
11 estações radiotelegraphicas, vários postos semaphoricos, sete 
estações meteoro-agrarias, as primeiras que jfunccionaram no 
Brasil, uma estação e dez postes de balões captivos, e do serviço 
aerologico;

4. °, a remodelação da Industria Pastoril; a construcção das 
magnificas installações da Exposição de Pecuaria, dos lazaretos 
veterinários do Rio de Janeiro e Santos e de 25 postos de assis
tência veterinária nos Estados; a fundação da estação de Agros- 
tologia; dos postos experimentaes de Veterinária, dos quaes fi
caram promptos os do Rio de Janeiro e Bello Horizonte; de nove 
estações de monta e fazendas-modelo; e de postos de repouso 
para animaes nas linhas que ligam o Rio Grande do Sul a São 
Paulo;



5. °, a fundação de seis patronatos agrícolas; numerosos 
silos; 113 campos de cooperação espalhados por 14 Estados;

6 . °, a fundação de 15 estabelecimentos de protecção aos Ín
dios, com 16 escolas e uma estrada de rodagem de 42 kilo- 
metros;

7. °, a fundação de um núcleo colonial no Amazonas e a co
lonização do Oyapock, onde em pouco tempo se elevaram pe~

- quenas cidades;
8 . °, a criação da Eslação Experimental de Combustíveis e 

Minérios, cuja utilidade e valor não teem sido bem aquilatados;
9. °, as construcções e custosos apparelhos do Observatório 

Nacional, etc.

Finalmente, no Ministério da Fazenda:

1. °, acquisição de copioso material e oito machinas modernas 
para a Imprensa Nacional, cujo edifício passou também por 
grandes reformas;

2 . °, machinas para a cunhagem de moedas e impressão de
notas na Casa da Moeda;

3 . °, mais de 13.000 contos de aequisições de prédios, recon-
strucções, melhoramentos, etc.

•
A este acervo formidável de valores que vieram enriquecer 

permanentemente o património da Nação e, ainda assim, consti
tuem apenas parte do activo do meu governo, junte-se mais o se
guinte, que transferi ao governo actual:

1 .»__ 40.907 contos de reforço ao stock ouro do fundo de
garantia, equivalentes em papel-moeda, ao cambio daquelle 
tempo, a 172.954 contos, fundo que permittiu ao novo governo 
a criação do Banco de Emissão, com a transferencia ao Banco 
do Brasil, por 300.000 contos, de todo o stock, que então valia
475.000; . . J

2 » __ 52.219 contos de titulos da divida externa, adquiridos
no mercado; .

3 « _ 35.214 contos de lucros do Convénio Italiano;
4 . n   41.230 contos de acções do Banco do Brasil, á co

tação da época;
5 . _g 5 0 0  contos do #mprestimo de um milhão de dollars

feito ao Banco do Brasil, para fundação de agencias no estran- 
geiro.



Sommam estas parcejlas 310.117 contos (hoje mais de 
386.000).

Accrescente-se também que o meu governo deixou acaute
lado o serviço da divida em Londres até 31 de Março, e em Nova 
York até l.° de Maio de 1923, e passou ao seu successor, em di
nheiro disponível no Thesouro Nacional e nos Estados, pelo me
nos 10.487 contos, no Banco do Brasil mais de 35.000 contos, 
além de 160.000 contos em apólices e obrigações.

Leve-se ainda em conta aquillo que não se avalia em di
nheiro :

a) — a feliz liquidação de tudo quanto dizia respeito á nossa 
intervenção na Grande Guerra;

b) — a dominação da revolta de 5 de Julho de 1922, origem 
principal do odio e do furor dos meus inimigos;

c) — as reformas introduzidas, com grande vantagem, em 
quasi todos os serviços públicos;

d) — a repressão do anarchismo, que já começava a mani
festar-se por actos de extrema violência e, infiltrando-se no ope
rariado, ameaçava desorganizar todo o nosso trabalho;

e) — a liquidação ’final das nossas questões internaeionaes, 
sobretudo a do café de S. Paulo, de que o Estado recebeu logo 
£ 639.366 e ajustou a parte restante, relativa ás differenças de 
cambio; a da propriedade e afretamento dos navios allemães ap- 
prehendidos pelo Brasil durante a guerra, e a das reclamações 
de guerra, que solvemos por accôrdo directo com a Allemanha;

f) — o nosso prestigio ante as outras potências, attestado, 
entre muitos outros factos, pela visita dos reis dos Belgas, do 
Presidente da Republica Portugueza, dos Presidentes eleitos do 
Paraguay e da Republica Argentina, Srs. Gondra e Alvear, do 
Secretario de Estado dos Estados Unidos, Sr. Colby, em nome 
do Presidente Wilson, do príncipe Aimone di Savoia, da Em
baixada especial do Chile, chefiada pelo Ministro de Estran
geiros, do ex-presidente do Conseljho de Mjnistros da Italia, 
Sr. Orlando, etc.; pelas manifestações que recebemos das princi- 
paes nações do mundo por occasião do Centenário de nossa Inde
pendência; pela elevação á categoria de embaixada das legações 
do Mexico, Chile e Argentina; pela n,ossa eleição para o Conselho 
da Sociedade das Nações em 1920, por 33 votos sobre 39, em 1921 
por 39 sobre 40, e em 1922 por 42 sobre 45; pela nosSa eleição
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para a Côrte Permanente de Justiça Internacional, em 1922, com 
a maior votação até hoje alcançada, e pela posição preeminente 
reconhecida aos nossos representantes em todos os congressos e 
conferencias em que tomámos parte;

g) — a solução de 18 das 20 pendências de limites, exis
tentes entre os Estados, de duas das quaes fui eu proprio o 
arbitro;

h ) — a criação da Universidade do Rio de Janeiro, velha 
aspiração da nossa cultura intellectual, e do Museu Historico, 
destinado a reunir, classificar e guardar as mais preciosas relí
quias de nossa historia, como estimulo permanente ao patrio
tismo das gerações futuras;
, i) — os benefícios inestimáveis da ampliação dos serviços 
da Saúde Publica, que um relatório do Departamento respectivo 
ainda ha pouco salientava, mostrando que as condições sanita- 
rias do Rio de Janeiro e de todos os Estados são das mais satisfa- 
ctorias e que esta excellente situação é devida principalmente 
aos trabalhos de saneamento emprehendidos em diversas regiões 
do paiz e ao aperfeiçoamento dos serviços de prophylaxia;

j)  — os proventos indirectos da Exposição do Centenário, 
que se traduziram desde logo no augmento da nossa exportação 
e nos progressos da nossa architectura;

k) — a fundação effectiva do Orphanato Osorio, destinado a 
orphãos militares; a instrucção do Exercito, com as escolas de 
Intendência, de Aperfeiçoamento de Officiaes, de Applicação do 
Serviço de Saúde, e de Veterinária, o Curso Annexo da Escola 
Militar e 15 regulamentos, além dos reservados, destinados ao 
preparo da tropa;

l) — o contracto da Missão Naval, que melhores resultados 
estaria produzindo, si não tivesse tolhida a sua acção, e a inicia
tiva e estudos do porto militar, as duas supremas aspirações da 
Marinha; a organização do Serviço da Pesca, com 300 colonias 
co-operativas, escolas primarias, saneamento das praias, etc.; a 
solução dos problemas da polvora de base dupla e das minas 
Neves, e a recomposição da Directoria do Armamento, destruída
por incêndio;

m ) _  o contracto de mestres e a acquisição de machinismos 
aperfeiçoados para o Arsenaf de Marinha, o que permittiu a este 
tomar o encargo de obras como o alvo de batalha e outras que 
até então excediam as suas forças;



n )  — a installação em edifício proprio, remodelado, da In- 
spectoria de Portos e Costas e da Capitania do Porto do Rio de 
Janeiro; a terminação dos melhoramentos que desde muitos an- 
nos se vinham fazendo nos terrenos do extincto Arsenal da Ba
hia, as novas installações e melhoramentos do Hospital Central, 
do Quartel do Batalhão Naval, dos edifícios da Imprensa Naval, 
do Almirantado e de varias Inspectorias, etc. etc.;

o) — a regulamentação da Hypotheca marítima, a Codifi
cação do processo de fazenda, a Consolidação das leis das So
ciedades anonymas, a Codificação das disposições permanentes 
das leis orçamentarias, o Codigo Aduaneiro e numerosos outros 
trabalhos do mesmo genero confiados pelo Ministério da Fazen
da a pessoas competentes, para commemorar o Centenário da 
Independencia;

p) — a solução da crise de transportes e a valorização do 
café, que representam para a economia nacional benefícios in
calculáveis;

q) — a inspecção do gado nos portos e fronteiras terrestres, 
os estabelecimentos de inspecção de carnes e derivados, e o ser
viço de preservação dos nossos rebanhos, o qual, só por si, tem 
poupado á riqueza da nação sommas immensas; a fundação do 
Serviço do Leite e dos cursos de Chimica Industrial;

*) — os trabalhos para a solução dos problemas do ferro 
e do combustivel, que permittiram a comprovação de que os nos
sos carvões se prestam á fabricação do coke metallurgico, ada
ptado á fusão dos minérios;

s) — o estudo das quédas d’agua, reconhecimentos geolo- 
gicos e sondagens para a descoberta de carvão e de petrolèo;

t) — o recenseamento, serviço de valor inestimável prestado 
ao Brasil;

u) as feiras-livres, notável beneficio feito á população da 
Capital Federal;

v) 0 desenvolvimento dos serviços postaes, com a criação
de mais seis administrações e 74 agencias, e dos serviços tele- 
graphicos e telephonicos pela maneira que já ficou exposta;

x) o desenvolvimento admiravel do Banco do Brasil, cujo 
capital se elevou de 45 a 100.000 contos, com um lucro realizado 
de 8.000 contos decorrente do agio das novas acções; cujas re
servas foram reconstituídas e elevahas a 50.000 contos, metade 
do capital; cujos depositos, indice da confiança publica, passaram 
de 288.000 contos a 1.062.000; cujos descontos e empres-
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timos, expoente dos auxílios prestados ás classes productoras, as
cenderam de 277.000 contos a 1.005.000; cujo movimento 
subiu de 1.400.000 a 3.000.000 de contos, e que, no dizer do 
seu illustre presidente, «augmentou cinco vezes a totalidade dos 
seus recursos (de 26.000 para mais de 145.000 contos), liqui
dou todos os prejuízos anteriores, distribuiu avultados dividen
dos, proporcionou consideráveis lucros ao Thesouro e ao mesmo 
tempo attendeu ás exigências do commercio, auxiliou, facilitou 
e garantiu o movimento bancario, e é hoje um instituto presti
gioso e potente, com um apparelhamento capaz de o conduzir 
aos mais altos destinos»;

w) — a Carteira de Redescontos, á qual aquelle provecto 
banqueiro attribúe principalmente a transformação do Banco 
do Brasil, e a Carteira Agrícola, fadada a trazer immensos be
nefícios ao paiz, desenvolvendo as suas riquezas, as suas indus
trias, a sua lavoura e a sua pecuaria;

y) —, a Camara de Compensação que, installada a 13 de 
Junho de 1921, apresentava logo no primeiro semestre um mo
vimento de cheques compensados superior a dois milhões de 
contos e no anno de 1922 excedia de oito milhões, «o que basta 
para dar ideia do augmento que trouxe á efficiencia da nossa 
moeda e á rapidez de sua circulação»;

z)  _e a pairar sobre tudo isto o mais vivo sentimento de
justiça e moralidade da administração.

Tenha-se finalmente em consideração, como já fiz sentir 
mais de uma vez, que a receita arrecadada em meu trienriio foi 
inferior em 322.000 contos à prevista pelo Congresso e a minha 
despesa obrigatória augmentada de 758.000 contos, sem  que

ME FOSSE DADO O MÍNIMO RECURSO PARA FAZER FACE A ESSA RES
PONSABILIDADE DE MAIS DE UM MILHÃO DE CONTOS.

Dê-se agora o balanço entre o augmento da divida publica 
produzido pela minha gestão, de um lado, e, do outro, todos os 
valores com que enriqueci o património nacional e os serviços 
de toda ordem que o meu governo prestou ao Brasil, e diga-se 
em consciência si ha vislumbre de justiça nas accusaçoes que
me são feitas.
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Obras contra as Seccas.

A solução do problema das seccas sempre me preoccupou 
o espirito de brasileiro e de nortista. Vi sempre nessa solução 
um dever de protecção e de humanidade dos poderes públicos 
para com os milhares de nacionaes expostos frequentemente ao 
terrivel flagello, e ao mesmo tempo uma das medidas mais fe
cundas no incremento da riqueza do paiz. Por isto, como depu
tado ou senador, sempre me associei com presteza a todas as 
providencias adoptadas pelo Congresso Nacional no intuito de 
melhorar as condições daquélles meus compatriotas e daquella 
região.

Escolhido para saudar o Conselheiro Rodrigues Alves, 
candidato pela segunda vez á presidência da Republica, no ban
quete que lhe foi offerecido em 23 de Outubro de 1917, o pro
blema das seccas do nordéste não escapou ás minhas cogitações.

«Nos cuidados que deve merecer a situação in
terna da Republica, um dos problemas cuja solução 
se impõe, porque augmentará grandemente a nossa 
capacidade economica, é o da extincção das seccas no 
nordeste brasileiro, phenomeno desolador que periodi
camente nos rouba vidas preciosas, nos estanca fontes 
abundantes de renda e não abona a previdência dos
governos do Brasil.

Salvo algumas obras einprehendidas em admi
nistrações passadas e sobretudo no periodo vigente, o 
que se tem feito até aqui, sem plano, sem continuidade, 
desordenado e desconnexo, pouco tem contribuido para 
melhorar as tristes condições daquella região.

Falla-se com! flesconfiança ou decepção nos di
nheiros gastos com as seccas. Não e o quantum das 
despesas que deve merecer reparo, mas a desorientação



com que teem sido feitas. Mais, muito mais do que isso, 
se tem despendido no resguardo de interesses menos 
vitaes de outros pontos do território; mais* infinita
mente mais, valiam para a prosperidade nacional as 
vidas e os patrimónios que desappareceram na fornalha 
abrazadora do horrido flagelío.

Não ha, senhores, uma alma de brasileiro que não 
repilla com a mais indignada revolta a idéa do des
membramento de nossa bella patria. Ninguém, que não 
seja inteiramente destituído de senso politico, poderá 
pensar um só instante em criar prevenções e antago
nismos entre as duas grandes zonas geographicas da 
Republica. Mas aos governos incumbe, por uma distri
buição mais equitativa de sua acção previdente, afas
tar os motivos de reclamações e de queixas.

Ora, basta lançar os olhos, de um lado, sobre os 
quadros comparativos da viação ferrea, das linhas te 
legraphicas, do serviço postal, da immigração, dos fa
vores á agricultura nas duas regiões, e, de outro, sobre 
a extensão territorial^ a população e a contribuição 
com que ellas participam das despesas publicas, para 
reconhecer que, da parte dos poderes federaes, não 
tem havido aquelle espirito de equidade e de justiça a 
que se julgam com igual direito as unidades compo
nentes de uma mesma Federação.

Será honroso para o Governo de um filho do sul 
mostrar, por medidas inequivocas, que essa desigual 
dade não resulta de causas intencionaes.»

Assumi o governo a 28 de Julho de 1919. A 3 de Setembro 
enviei a minha primeira mensagem ao Congresso. Nella expunha 
algumas ideas do meu programma de administração e salientava 
a necessidade de cortar fundo nas despesas publicas, mas exce- 
ptuava certos serviços que eu julgava imprescindíveis, entre os 
quaes as obras relativas ás seccas do nordeste:

«Devemos tugir, dizia eu, de aggravar os nossos 
compromissos com despesas que não sejam reclamadas 
pela necessidade de assegilrar a integridade da Nação 
e desenvolver as suas fontes de riqueza, como seja o 
apparelhamento da nossa defesa militar, o saneamento
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do interior e a extincção das seccas do norte. A estas 
despesas devemos acudir mesmo com sacrifício, porque 
umas são a garantia da nossa propria existência e as ou
tras importam o pagamento de uma divida de honra 
para com a população pobre do interior, a quem quasi 
tudo tem faltado, e a revalidação de um a  das nossas 
REGIÕES MAIS SUSCEPTIVEIS DE PRODUZIR E ONDE A RI
QUEZA PUBLICA IRÁ CRESCER DE RECURSOS IMMENSOS.»

Desde os primitivos tempos coloniaes foram as seccas assi- 
gnaladas no nordeste brasileiro; mas a repercussão do pheno- 
ineno no animo dos governantes só se fez sentir com o incre
mento da população e o desenvolvimento do paiz. Nenhuma 
das seccas memoráveis dos séculos passados, ,nem mesmo as 
de 1721, 1777 e 1793, despertaram a commoção da que rebentou 
em 1877 e se prolongou a 1879, em coincidência com idêntico 
flagello na índia ingleza. Foi essa «grande secca», como ficou 
conhecida, devido ás suas dramaticas occurrencias, que deter
minou no Brasil a franca intervenção do Estado em pról das 
populações flagelladas do nordeste.

A assistência do Estado, porém, por muitos annos manifes
tou-se esporadicamente, em medidas de soccorro pessoal, ordi
nariamente tardias, e que se confundiam, não raro, com as ini
ciativas da caridade publica. Por essa fórma, attendia-se, e isso 
mesmo parcialmente, apenas a um dos aspectos do problema —

' o aspecto moral.
Gastaram-se assim grandes sommas, em parte improficua

mente, por se applicarem á execução de planos não sancciona- 
dos pela experiencia ou, por força das circumstancias, realizados
com deficiências.

Para que a União adoptasse medidas de vantagens mais du
radouras, foi necessário que a estimulasse com persistência o 
espirito de propaganda dos que, na dura experiencia da sua 
terra, haviam aprendido a conhecer o mal e previsto os meios 
de corrigil-o. Mais conhecidas, mais divulgadas então as con
dições excepcionaes de productividade do nordeste, foi possivel 
firmar-se a noção exacta da importância economica do combate 
ás seccas e, portanto, o seu alcance politico.

Assim, em 1903, em subltituição á Commissão do Açude de 
Quixãdá, cujos serviços haviam sido ampliados em 1901, criou 
a União a Commissão de Açudes e Irrigação, e, em 1904 e 1908,



as Superintendências de Estudos e de Obras contra os effeitos 
das Seccas, que relativamente pouco puderam fazer. Os pri
meiros trabalhos da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do 
Norte, a conclusão do açude Quixadá e o inicio do serviço de 
perfuração de poços com apparelhos mecânicos, foram benefí
cios patentes dessa época.

Foi só em 1909 que a criação da Inspectoria de Obras contra 
as Seccas imprimiu aos trabalhos do nordeste a necessária sys- 
tematização. Estabeleceu a Inspectoria os serviços de ordem 
scientifica e technica, indispensáveis á solução racional de pro
blema tão complexo e, com as pequenas verbas, que então pas
saram â  ser votadas annualmente, deu começo a obras, esco
lhidas não entre as mais uteis, mas entre as que mais se coadu
navam com os estreitos limites orçamentarios.

Embora ficasse demonstrádo pelos estudos realizados em 
nosso paiz e com a experiencia dos alheios, que sem a irri
gação consequente da construcção de grandes barragens o pro
blema não teria solução definitiva, impossível era a realização 
desse programma com parcos recursos annuaes. Prova-o a con- 
strucçao dos grandes açudes Acarape e Gargalheira, iniciada, 
a do primeiro em 1909, e ainda em 1921 no terço da execução 
do seu projecto, e a do segundo em 1912, e, na mesma época, 
com as fundações apenas em começo, embora as verbas orça
mentarias votadas nos treze annos decorridos de 1909 a 1921 
sommassem 37.331:880$ e os créditos extraordinários se tives-

r8m38ei  8 8 W o \“ aÍS ^  31 060:000*> »“ “  ‘odo
Era manifesto o inconveniente de tal distribuição de verbas, 

dispersadas irregularmente, sem a necessária sequencia, por va
rias repartições e até por differentes Ministérios: tirava á organi- 
zaçao de qualquer plano a unidade de vistas necessária e im- 
possrtnhtava a execução rapida e systematica de obras de grande

Apezar disso, porém, os doze annos decorridos sob o re- 
gimen e 1909 trouxeram um grande avanço á solução do pro- 

ema. Eis os trabalhos preparatórios: collecta de dados sobre 
a natureza da região, observações relativas á distribuição e in
tensidade das chuvas, estudo do regimen das correntes de agua, 

a natureza geologica dos terrenas e das suas condições eco- 
nomicas, e um levantamento geral topographico, que permittiu 
dotar os Estados do nordeste das melhores cartas no genero
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Unia das mais beneficas disposições desse regimen foi a do 
estabelecimento de prémios para animar a construcção dos pe
quenos açudes, medida que, apezar dos esforços emprehendidos, 
ainda não logrou na pratica a sancção que a sua utilidade jus
tifica .

Póde ajuizar-se, pelo facto seguinte, da proficuidade dos 
esforços despendidos pelo Estado, desde a secca de 1877-1879 
até á de 1917-1919: esta, considerada a intensidade do pheno- 
meno physico, foi tão violenta quanto a grande secca de 1879, 
mas, em suas consequências económicas, immensamente mais 
attenuada. E’ o que se verifica pela comparação entre a ele
vada mortalidade da primeira e a quasi nulla mortalidade da 
ultima.

A’ melhor situação criada no nordeste por esses esforços 
contínuos de muitos decennios, á bôa organização dos serviços 
e á solicitude do Congresso em votar os necessários créditos 
extraordinários, deve a administração publica a efficacia de sua 
assistência no attenuar os effeitos desta ultima secca, começada 
ao tempo dos meus antecessores, mas francamente declarada 
no meu governo, quando falharam as chuvas invernaes de 1919 
para 1920.

Por esta época, como serviços indispensáveis ao prompto 
soccorro da população, autorizei a construcção de varias estra
das e açudes. Mas as grandes obras de barragens e irrigação, 
segundo o attesta a experiencia universal, são as mais capazes 
de criar, em regiões como a do nordeste, centros de producção 
permanente, que evitem o exodo das populações em demanda 
do littoral e dos outros Estados.

Desde a mais remota antiguidade, assim o perceberam os 
paizes de terras aridas — a Assyria, o Egypto, a Phenicia, como 
nos informa o Sr. Borghesani no seu excellente trabalho “L’irri- 
gazione in differenti Stati e Colonie”. A historia nos dá noticia 
minuciosa do grande reservatório de Moeris, construído mais de 
dois mil annos antes da era christã, com 80 kilometros de cir- 
eumferencia, e do de Babylonia, com 67 kilometros em derredor 
e sete de profundidade, destinados a regular a distribuição das 
aguas do Nilo e do Euphrates, assim como nos descreve a rêde 
de canaes de irrigaçao rascados, desde mil e quinhentos annos 
antes de Jesus Christo, pelos egypcios e assyrios. No Perú en
contram-se ainda vestígios de obras grandiosas do mesmo genero 
construídas ao tempo dos Incas: basta lembrar o acquedutô de
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Condesuyos, com o comprimento de 700 a 800 kilometros, ali
mentado por lagos ou reservatórios naturaes existentes no alto 
das montanhas e reforçado, ao longo do seu percurso, por ou
tros reservatórios subsidiários, construídos na vertente da Serra. 
Si das eras antigas passamos aos tempos actuaes, ahi estão os 
systemas irrigatorios da Italia, Hespanha, França, Suissa, Di
namarca, Austria, Baviera, Transcaucasia, Turkestan russo, ín
dia, Ceylão, Indochina, Sião, China, Japão, índias Hollandezas, 
Australia, Mexico, Jamaica, Cuba, Porto-Rico, Republica Argen
tina, Estados Unidos, Canadá, Egypto e toda a Africa do Norte, 
Africa Ingleza, Madagascar, Africa Allemã, e ainda vários outros, 
para mostrarem que em todo o mundo a previdência dos go
vernos tem procurado supprir pelos processos que preconiza
mos, no interesse da saude, do bem estar e da riqueza dos seus 
paizes, a insufficiencia ou a má distribuição das aguas de certas 
regiões.

Coherente com este antigo modo de ver, convencido cada 
vez mais de que a manutenção do statu quo era, como dizia em 
1915, em discurso proferido no Senado, «um attestado tristís
simo da nossa incúria, da nossa imprevidência, inerte e incon
sciente, diante de um problema que desde muitos annos devera 
estar resolvido», dirigi ao Congresso Nacional, logo depois de 
assumir o governo, a 17 de Setembro de 1919, a seguinte men
sagem, em que, n uma rapida synthese, procurei mostrar a im
portância e o alcance das obras que o governo julgava acertado 
construir nos Estados do nordeste:

«As seccas que, intermittentemente, assolam alguns 
Estados do nordeste brasileiro, teem sido causa de in
calculáveis prejuízos de ordem material e moral, que 
não attingem sómente as populações martyrizadas, mas 
também a economia geral da Nação. A solução do pro
blema das seccas constitue uma necessidade inadiavel, 
reclamada por múltiplos interesses, cada qual mais va
lioso no desenvolvimento da nossa riqueza.

Paiz de população escassa e disseminada, succede, 
entretanto, que precisamente naquella região o numero 
de habitantes por kilometro quadrado figura fentre os 
de maior densidade, apezar* dos claros abertos pelo fla- 
gello climatérico. Attenuar de presente e evitar de fu
turo tantos sacrifícios de vidas e de. valores de toda



especie, destruídos nessas hecatombes repetidas, é 
poupar á Nação a perda de forças económicas da maior 
capacidade productora.

Mas a extincção das seccas não é sómente um pro
blema economico; é também um dever de humanidade. 
Nosso coração, que tão solicito se volta sempre para as 
calamidades alheias, não tem sentido todo o horror 
desta que nos toca tão de perto. A cultura do Brasil 
e os seus sentimentos humanitários não podem con
sentir que por mais tempo a gente sertaneja continue 
a responsabilizar os poderes públicos pela permanência 
de um mal, para cuja extincção, mesmo em proveito de 
povos conquistados, estadistas de outros paizes não en
contraram nem embaraços politicos nem difficuldades 
financeiras.

O problema, aliás, estudado nos últimos tempos 
com grande proficiência em trabalhos particulares e 
projectos legislativos, é de difficil, mas não de impos
sível solução.

A monarchia soccorreu por diversas vezes as popu
lações soffredoras; mas faltou á acção do Governo Im
perial um plano baseado em estudos directos sobre a 
região attingida pela calamidade.

O governo da Republica, em 1909, installou a In- 
spectoria de Obras contra as Seccas e deu aos serviços 
a necessária systematização, alargando o plano traçado
alguns annos antes.

O decreto n. 13.690, desse anno, concretiza do se
guinte modo a orientação dos trabalhos: estudos das 
condições meteorológicas, geológicas, hydrometricas e 
topographicas da região onde se manifestam as seccas, 
cultura de essencias florestaes e plantas forrageiras em 
terras de açudes públicos; estradas de rodagem; per
furação de poços; estudos e construcções de açudes; 
barragens submersiveis; piscicultura; levantamento car- 
topographico das regiões assoladas pelas seccas; conser
vação e exploração das obras que ficarem a cargo do 
Governo Federal; fiscalização de obras; celebração de
contractos e accôrãos.

Nas suas linhas geraes, afigura-se-me conveniente
não alterar este plano, fundado na lição dos factos e na
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necessidade de certas medidas preliminares que a scien- 
cia aconselha como indispensáveis á feliz execução de 
taes serviços.

Dada, entretanto, a condição especial do nordeste, 
parece que a attenção dos poderes públicos se deve 
voltar de preferencia para a construcção alli de grandes 
reservatórios destinados á irrigação das terras, e das 
obras complementares que forem necessárias para levar 
a effeito esse emprehendimento e tirar delle o maior 
proveito possível.

Os estudiosos, profissionaes ou não, que teem ver
sado o assumpto entre nós, são accórdes em affirmar, 
em face da propria experiencia e da de povos que desde 
séculos habitam regiões semelhantes, que a resolução 
do problema depende, sobretudo, da construcção das 
grandes barragens. Estas póde-se dizer que não foram 
ainda construídas no Brasil, pois nao deve como tal ser 
considerada a do Quixadá, com a sua inconveniente si
tuação hydrographica.

Os açudes médios e pequenos sao de fraco auxilio, 
embora concorram para a estabilidade dos haiveres 
individuaes e sejam uteis nas crises de pouca duração. 
Em determinados municípios do Ceará, do Rio Grande 
do Norte e da Parahyba, os de capacidade média ali
mentam centenas e até milhares de pessoas, mas tor
nam-se inefficazes desde que o flagello se generaliza.

Não acontece o mesmo com os lagos artificiaes vo
lumosos. Além do menor custo relativo, elles mudam a 
face hydrographica do sólo em riachos de longa ex
tensão, marginados em regra por terrenos apropriados 
a todas as culturas tropicaes.

O Ceara possue o valle do Jaguaribe, em grande 
parte formado de terras de alluvião. Dessas terras, mais 
de 200.000 hectares que, irrigados, valeriam cerca de
200.000 contos, conservam-se quasi incultos, á mercê 
de estações irregulares, emquanto nos sertões do Cariry, 
em planícies de menor fertilidade, a população aufere 
dos riachos perennes farta colheita annual.

Na India Ingleza, no Egypto, na Argélia, no Texas, 
em terras mais ou menos iguaes ás nossas, a irrigação 
tem determinado um augmento de producção que varia
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de 50 a 800 por cento, conforme a natureza do solo e 
das culturas.

Convém recordar que a estação invernosa, na zona 
interior dos Estados flagellados, começa normalmente 
em Janeiro ou Fevereiro, e termina em Junho. De então 
por diante não é mais possivel semear e colher, excepto 
no leito secco dos rios, nos terrenos descobertos dos 
açudes ou nas terras banhadas pelas correntes perennes. 
O resto do sólo, inclusive as ubertosas campinas allu- 
viaes, fica esteril até o novo inverno. Si este não se 
manifesta no tempo proprio, começam então as devas
tações da secca.

Adoptada, entretanto, a irrigação permanente, o la
vrador plantará e colherá durante o anno inteiro, va
riando as culturas, algumas das quaes se poderão re
novar duas ou tres vezes, com resultados seguros. E’ a 
riqueza do individuo, dos Estados, da União, enorme
mente accrescida dentro de pouco tempo. Verificar-se-á 
entre nós o que de sobejo se tem observado em outros 
paizes: a população, tranquilla quanto ao futuro, se ex
pandirá consideravelmente, e surgirão por toda a parte 
cidades e povoados; ficará simplificada a questão do 
transporte, da instrucção e do saneamento, o que prova 
mais uma vez o caracter geral do problema, cuja so
lução definitiva não é licito retardar, mórmente agora 
que se acham bem conhecidos e estudados os meios de 
q resolver.

E’ opportuno lembrar também que nos Estados 
Unidos, onde o problema não tinha o aspecto doloroso 
que tomou entre nós, porque lá se tratava apenas de 
tornar productivo o deserto, aò passo que no Brasil 
se deve pensar antes de tudo na salvação de milhares 
de vidas humanas, o Presidente Roosevelt, em eloquente 
documento politico, accentuou de modo bem claro o ca
racter nacional dos serviços de irrigação. Não esque
çamos que, segundo numeros conhecidos, de 1877 até 
hoje o nordeste viu desapparecer victimados pela fome 
e suas consequências mais de um milhão de habitantes. 
E’ um algarismo que nenhum brasileiro póde ler sem a 
mais profunda emoção, e que representa para todo o

P ela  Verdade 21



Brasil, paiz quasi despovoado, uma perda colossal de 
forças económicas.

A irrigação removerá estes males, que, pela sua 
gravidade e constância, teem retardado o curso normal 
da vida naquelles Estados. Lord Cromer não hesitou em 
affirmar, no relatorio dirigido ao governo inglez, em 
1891, que a despesa de um milhão e oitenta mil libras 
com a irrigação e drenagem no Egypto contribuirá pro
vavelmente, mais do que qualquer outra causa, para a 
sua prosperidade; e accrescenta que esta despesa asse
gurou a solvência do thesouro egypcio, e sem ella ne
nhum esforço teria sido possivel no sentido do progresso 
material e moral do paiz.

Nos Estados Unidos, sobre uma superficie de 
um bilhão e novecentos milhões de acres, cerca de nove
centos milhões compõem-se de terras inteiramente ari- 
das ou onde as chuvas são insufficientes e incertas e as 
seccas frequentes. Em 1902 o governo, comprehen- 
dendo o alcance economico da irrigação dessas terras, 
resolveu auxiliar em larga escala o trabalho moroso 
e grosseiro dos colonos. As obras foram atacadas ao 
mesmo tempo em numerosos pontos. Os resultados teem 
sido verdadeiramente admiráveis, immensos os bene
fícios politicos, industriaes e financeiros assegurados á 
Nação: regiões outr’ora absolutamente desertas e es- 
tereis hoje contam numerosos e avultados núcleos de 
população e tornaram-se celleiros abundante? dos mais 
variados productos; as taxas pagas pelas terras bene
ficiadas teem indemnizado de sobra o Governo da 
União; as novas florestas e os campos cultivados teem 
augmentado a quantidade de agua, evaporando-a pela 
vegetação; a chuva cahe hoje em regiões onde era de 
todo desconhecida. «No curto espaço de quinze annos, 
dizia Wharton James em 1917, milhões de dollars fo
ram despendidos, mas centenas de milhares de acres 
de terras conquistaram-se ao deserto, milhões de tone
ladas de forragem, grãos, fructos, legumes, ovos, leite, 
manteiga, queijo, etc., colheram-se nas terras irrigadas, 
milhares de casas confortáveis fundaram-se ahi, e ahi 
vivem hoje milhares de homens, mulheres e crianças,
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cercados de hygiene, de educação, de abundancia e de 
felicidade.»

E’ um erro acreditar-se que no nordéste do Brasil 
a frequência das seccas constitue o facto mais constante 
de sua face geographica e meteorologica, crença em 
parte justificada pela violência impressionante do fla- 
gello. Ao contrario disto, verifica-se das chronicas e das 
observações cuidadosas realizadas em um espaço de 
tempo já bastante longo, para lhes dar authenticidade 
e valor, que as chuvas precipitadas naquelles Estados 
representam a proporção de quinze annos normaes para 
um, em que ellas faltam de todo ou são mal distribui- 
das. Assim, o receio de não haver agua bastante para 
tornar uteis os grandes reservatórios funda-se na falta 
de exacto conhecimento desses dados, os quaes sómente 
em referencia ao Ceará — e é este dos Estados attin- 
gidos o menos favorecido pela quéda de, chuvas — 
accusam uma precipitação superior a oitenta bilhões de 
metros cúbicos. Destes poderiam ser aproveitados cerca 
de dezeseis bilhões para uma irrigação correspondente, 
mais ou menos, a um milhão de hectares.

Estes dados são confirmados pelos estudos feitos 
na bacia do Jaguaribe, onde se verificou um excedente 
superior a um bilhão de metros cúbicos na captação des
tinada aos sete reservatórios alli já projectados ou es
tudados, com a capacidade accumuladora de quatro bi
lhões e meio, mais que sufficiente para uma irrigação 
estimada em duzentos mil hectares.

Para solver o problema das seccas e normalizar e 
desenvolver efficientemente a vida economica dos Es
tados, onde a calamidade se faz sentir de modo mais 
intenso, precisa o Governo que o Congresso o habilite 
com os recursos necessários.

Não ha dissimular o vulto dos gastos que teem de 
ser feitos. Mas cumpre assignalar, desde logo, que os 
recursos pedidos podem ser votados de fórma a pôr 
o Thesouro a coberto de despesas improductivas, como 
muitas das que setfazem actualmente, e a permittir-lhe 
recuperar a maior parte, sinão o total, dás quantias 
despendidas.



Não depende, entretanto, sóinente da votação dos 
meios financeiros e do modo de os rehaver o exito do 
que se deve e é preciso realizar. Torna-se mister ainda 
deixar ao Governo uma certa latitude no emprego das 
quantias necessárias á construcção das obras, tendo-se 
em vista que, quanto mais depressa forem estas con- 
cluidas, tanto mais cedo as populações beneficiadas as 
resgatarão.

E’ com este intuito que, entre as medidas que me 
permitto lembrar ao Congresso Nacional, incluo a cria
ção de uma Caixa, destinada a fazer face aos juros e 
amortização das operações de credito que se realizarem, 
bem como ao custeio e conservação das obras, e na qual 
se depositarão todos os recursos legislativos e, de fu
turo, os rendimentos provenientes de sua applicação. 
Considero a instituição deste apparelho indispensável á 
efficacia da acção do Governo. O exemplo, aliás, do que 
se tem obtido em outros paizes por meio de criações 
semelhantes e para fins idênticos, justifica a sua ado- 
pção entre nós.

De accôrdo com a exposição que acabo de fazer, 
penso que uma lei moldada nas idéas a seguir satis
fará os intuitos do Governo e a espectativa da Nação:

1. ° — autorização ao Governo para fazer operações 
de credito, internas ou externas, não excedentes de qua
renta mil contos por anno, até ao máximo de duzentos 
mil contos, destinadas á construcção e custeio de gran
des reservatórios e canaes de irrigação no nordéste do 
paiz, de obras complementares e, bem assim, das obras 
e serviços constantes do decreto n. 13.685, de 9 de 
Julho de 1919;

2. ° — criação de uma Caixa, que, além do producto 
dessas operações, comprehenda os seguintes recursos, 
applicados ao serviço de juros e amortização dos em
préstimos, e também ás despesas de construcção e 
custeio das obras:

a) dois por cento da receita geral da Republica pelo 
prazo necessário á construcção das obras;

b) de dois até cinco ]áGr cento, pelo mesmo prazo 
e conforme a importância das obras, da receita ordinaria 
dos Estados, dependendo essa contribuição de accôrdo
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com o Governo Federal, e podendo ser feita de uma só 
vez em terras devolutas;

c) producto da venda das terras cedidas pelos Es
tados e das que forem desapropriadas;

d) rendas provenientes das obras de irrigação;
e) contribuições ou donativos de qualquer outra 

procedência;
3. ° — desapropriação das terras necessárias á con- 

strucção das obras, das terras inundadas, e, bem assim, 
das florestas indispensáveis á protecção dos mananciaes;

4. ° — construcçãò das obras administrativamente 
ou por contractos com profissionaes ou companhias que 
já tenham executado trabalhos desta natureza;

5. ° — exploração e administração das obras pelo 
Governo Federal até ao pagamento das quantias des
pendidas;

6. ” — estabelecimento de taxas de irrigação e de 
conservação das obras, assim como de preços de arren
damento das terras desapropriadas;

7. ° — as terras irrigadas serão também sujeitas a 
desapropriação, si os seus proprietários deixarem de 
cultival-as, de accôrdo com os regulamentos expedidos 
pelo Governo, ou de pagar as taxas durante dois annos, 
fazendo-se em taes casos a desapropriação por uma ava
liação correspondente ao estado anterior das terras, ex
cluídas as bemfeitorias;

8. ° — preferencia na venda e no arrendamento das 
terras desapropriadas em favor de famílias de agricul
tores residentes nos respectivos Estados;

9. ° — autorização ao Governo para regulamentar o 
funccionamento da Caixa, a arrecadação das taxas e a 
administração e exploração das obras.

Nas medidas indicadas figura, como acabamos de 
ver, uma contribuição por parte dos Estados. Essa con
tribuição será obtida por accôrdo entre estes e o Go
verno Federal, e nos limites das responsabilidades fi
nanceiras de cada um. A propria incerteza da receita 
dos Estados, dependente de condições peculiares ao 
meio, indicará a força do auxilio com que devam con
correr. Antes de normalizada, de modo definitivo, a si
tuação economica das unidades beneficiadas, a quota a



exigir será proporcional aos resultados gradativamente 
verificados. Interessar, porém, os Estados desde já  na 
solução do problema, é providencia salutar, e corres
ponde a um dever decorrente das vantagens que pas
sarão a auferir com o considerável augmento de pro- 
ducção das terras irrigadas.»

De accôrdo com as idéas desta mensagem foi votado o de
creto legislativo n. 3.965 de 25 de Dezembro de 1919, e deu-se 
inicio ás obras do nordéste.

Em suas linhas geraes, o plano consistia na construcção de 
reservatórios, portos e estradas.

Declarada a secca, torna-se impossivel a cultura dos campos, 
extinguem-se as reservas, estiolam-se os pastos, estancam-se as 
fontes, perecem os gados, e começa a «retirada», que se inicia 
pelas zonas de terras altas, onde as condições topographicas dif- 
ficultam a existência de aguadas para a vida dos rebanhos e os 
terrenos nada produzem quando falham as chuvas.

Levar o soccorro ao coração mesmo,das regiões assoladas, 
ou, em ultimo caso, auxiliar o homem que se retira, tangido pela 
necessidade, depois que perdeu as suas plantações e viu morrer 
o seu gado, é o primeiro passo da luta contra os effeitos das 
seccas: as vias de communicação, estradas de ferro e de ro
dagem são as obras indicadas.

Fortalecer o homem na terra em que se estabeleceu nos 
tempos de regularidade climatérica, dar-lhe, com a accumulação 
das aguas execessivas dos annos chuvosos, meios de fazer agri
cultura, ainda que não chova, é o segundo passo: açudes pro
fundos que se conservem nas maiores seccas e barragens de irri
gação passam a ser então as obras apropriadas.

Melhoramentos de portos que facilitem o recebimento dos 
machinismos e materiaes destinados ás grandes obras e, depois, 
a sahida dos productos da região beneficiada, são obras comple
mentares indispensáveis.

Quanto melhor fôr o systema de communicação nas regiões 
aridas do nordéste, quanto mais numerosos os grandes açudes e 
mais vasta a extensão das terras irrigadas, tanto mais efficaz- 
mente se terá resolvido o temeroso problema, que ha tantos annos 
preoccupa os responsáveis pelos destinos do paiz.

Quando a resistência por mim offerecida a pretenções desar
razoadas levou á opposição certos jornaes que até então viam
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na construcção das obras do nordéste um acto de patriótica be- 
nemerencia, abriram elles torpe campanha contra os trabalhos 
em andamento, os quaes passaram a ser descriptos.dahi por di
ante como um colossal panamá, em que o Governo, de mãos 
dadas com empresas estrangeiras, desacreditadas e incapazes, 
e com menosprezo pela engenharia nacional, esbanjava por meio 
de contractos leoninos e em proveito exclusivo de parentes e 
amigos, sem que nenhuma obra sé construisse realmente nos 
territórios flagellados, sommas que já ascendiam a muitas cen
tenas de milhares de contos.

E’ assim que entre nós ha quem entenda a opposição. Fazer 
opposição entre nós, para certos jornalistas, vergonha da mossa 
cultura, vilipendio da nossa civilização, não é apontar com ver
dade e criticar com justiça os erros ou faltas do Governo; é des
virtuar actos e intenções, falsear a verdade, inventar crimes e 
escândalos, calumniar o depositário do poder publico, offendel-o 
ha sua honra pessoal, pungil-o nos melindres do seu lar. Com 
esta concepção monstruosa da sua funcção social, alguns jornaes 
da Capital da Republica tinham descido á ultima expressão da 
ignominia. Não eram orgãos da imprensa, que imprensa não é 
essa abjecção; eram tocaias excusas, onde se occultavam os pro- 
fissionaes da diffamação, promptos a atacar a reputação das au
toridades que não lhes satisfizessem o appetite voraz de dinheiro, 
de negocios ou de favores.

As accusações eram de uma falsidade impudente e de uma 
injustiça intolerável.

Â construcção de grandes barragens é tarefa de alta respon
sabilidade, principalmente quanto ás fundações feitas no leito 
dos rios, em pontos onde em geral as rochas estão decompostas. 
Apezar das prescripções rigorosas da technica, numerosos teem 
sido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Hespanha, 
na Austria, os desastres occasionados por deficiências na elabo
ração dos projectos ou por defeitos de construcção.

Estas considerações impuzeram antes de tudo ao Governo 
medidas especiaes de precaução quanto ao regimen a ser esco
lhido para a realização de taes emprehendimentos.

As perturbações introduzidas pela guerra haviam determi
nado, como ainda hoje, a instabilidade e elevação dos preços, e 
tornado impossivel a previsão indispensável á organização de 
orçamentos exactos para as obras. Ficou, por isso, afastada a



idéa de serem ellas postas em concurrencia publica pela fórma 
habitual, mediante projectos e orçamentos préviamente appro- 
vados para a escolha de licitantes, que offereçam menores preços, 
frequentemente com prejuízo da condição primordial da ido
neidade.

Os resultados obtidos pela administração directa do Estado 
na construcção da barragem do Quixadá dispensavam outros 
exemplos para patentear a inconveniência de tal processo.

Restava, pois, como unica solução razoavel, a administração 
contractada, já  sanccionada pela experiencia de certos serviços 
em S. Paulo, de muitos na Europa e também na pratica da Ame
rica do Norte, onde constitue a unica fórma seguida na execução 
de obras de irrigação.

O primeiro escolho a transpor na adopção desse alvitre es
tava na selecção dos contractantes. A lei de 25 de Dezembro de 
1919, art. l.°, e o seu regulamento, art. 47, autorizaram o Go
verno a construir as obras sob o regimen de administração e, 
portanto, independente de concurrencia publica. Tentou-se, com- 
tudo, a concurrencia, não por editaes, mas por convites dirigidos 
a firmas nacionaes e estrangeiras de conhecida competência e 
provada responsabilidade.

Examinada cuidadosamente a idoneidade de todas que se 
apresentaram, colhidas as mais minuciosas informações ácerca 
da sua capacidade e dos seus elementos de acção, o Governo de- 
cidiu-se por tres firmas estrangeiras, cuja organização e cujas 
tradições justificavam o acerto da escolha.

Só a má fé ou o melindre exagerado puderam vêr nesse 
acto manifestação de desapreço á engenharia nacional. Ninguém 
nega aos engenheiros brasileiros os talentos e a capacidade que 
admiramos nos de outros paizes; mas emprehendimentos como 
os das obras do nordéste não reclamam sómente actividade e 
competência technica: exigem organizações especializadas, com 
pessoal dirigente affeito a esse genero de trabalho, com material 
adequado, abundante e valiosissimo, coisas que não se obteem 
só com intelligencia e estudo, mas demandam tempo, experiencia 
e capitaes avultados.

Ora, quaes as firmas nacionaes que reuniam essas condições?
Quatro barragens tinham sido já  entregues a firmas bra

sileiras :



1. a, a do Quixadá: feitas as fundações por um estrangeiro, 
foi a barragem concluída por nacionaes; tem apenas 16 metros 
de altura e levou cerca de quinze annos a ser construída;

2. % a do Acarape; projectada para 33 metros; entregue aos 
contractantes com as fundações já promptas, e afinal, depois de 
dez annos de trabalho, paradas as obras com 13 metros de al
tura sómente;

3. % a da Gargalheira: iniciada em 1911 e interrompida em 
1914, foi o contracto rescindido a pedido da propria firma oon- 
tractante;

4. a, finalmente, a de Santo Antonio das Russas: os contra
ctantes não passaram das fundações e logo solicitaram a rescisão 
do contracto.

Eis ahi as tradições da engenharia nacional na construcção 
de barragens. Será porque lhe falte competência e idoneidade? 
Não: é apenas porque lhe minguam os capitaes, o apparelha- 
mento material e a especialização necessária a obras desse genero.

Apezar disto, entretanto, a repartição competente poz o 
maior empenho em obter para as obras do nordéste a collabo- 
ração de firmas brasileiras. Nada menos de quatro empresas, 
numero elevado em face da escassez entre nós de organizações 
talhadas para taes obras, nada menos de quatro empresas na
cionaes foram convidadas e se excusaram, após exame demo
rado dos planos e projectos respectivos.

Que havia então de fazer o Governo? Deixar de contractar 
as obras para não ferir a susceptibilidade de engenheiros ou fir
mas, que não podiam ou não queriam incumbir-se delias? Nao, 
fez o que devia: ajustou os trabalhos com as firmas estran
geiras que maiores garantias lhe offereceram.

E seriam realmente essas firmas capazes de executar as
obras do nordéste? - .

A primeira era a maior organização de engenharia constru-
ctora dos Estados Unidos. Foi quem construiu as celebres docas 
e estaleiros de Hog Island, assim como as mais difficeis e custo
sas obras de irrigação daquelle paiz. Só em 1919 realizou con- 
strucções que montaram a mais de 20.000.000 de dollars e 
tinha em mãos, na época em que foi contractada trabalhos de 
valor superior a 50.000.000. O seu engenheiro-chefe tinha sido, 
durante seis annos, o di-ector da repartição a cujo cargo estão, 
na America do Norte, as obras de irrigaçao (Reclamation Ser
vice); a elle devia-se a construcção da grande represa de Path-



finder, cora 75 metros de altura, do tunnel de Gunnison, com 
10 km. de extensão, aberto para a passagem da agua destinada 
a irrigar 40.000 hectares de terras, e de duas barragens de 
50 metros de altura no rio Snake, Estado do Idaho. Outro dos 
seus engenheiros construirá varias represas nos Estados do Co
lorado e Novo Mexico, de 50, 40, 33, e 20 metros de altura. Mais 
dois foram, durante annos, os encarregados de elaborar os pro- 
jectos do Reclamation Service.

A segunda firma, dirigida por um membro do parlamento 
inglez, fôra a constructora das importantes redes de aguas plu- 
viaes de Londres e Manchester e dos grandes estaleiros de Mid- 
dlesborough, New Castle e Hartepool. Durante a guerra, tivera 
do governo britannico e de outros governos alliados a incum
bência de executar trabalhos da maior urgência, importância e 
responsabilidade na Rumania e em França. O seu engenheiro- 
chefe, membro do Instituto dos Engenheiros Civis de Londres, 
dirigiu numerosos serviços de estradas e portos em Benguela, 
na Austria, no Canadá, em Suez e no Chile, assim como as gran
des canalizações de abastecimento d’agua de Baku, na Russia, e 
a construcção da barragem de Lwymon, no Paiz de Galles, com 
a altura de 60 metros e fundações, em concreto, que attingiram 
a 33 metros abaixo do leito do rio.

Finalmente, a terceira firma, ingleza como a precedente, era 
a mesma que havia construído o porto do Rio de Janeiro, o que 
vale dizer que da sua competência e idoneidade podiamos nós 
mesmos brasileiros dar o mais lisonjeiro testemunho.

Eis ahi com que empresas o Governo contractou as obras do 
nordéste. Quem, em consciência, será capaz de affirmar que as 
temos iguaes no Brasil?

Mas, diz-se, as vantagens offerecidas, 15%, foram exage
radas.

Dizem isto os que não teem idéa cabal das circumstancias 
especiaes em que se iam realizar os serviços, em zonas despro
vidas dos recursos necessários, onde não existiam operários, mas 
rudes^ trabalhadores agrícolas, e onde se tornavam indispensáveis 
aptidões e energias excepcionaes para execução de projecto tão 
vasto e complexo quanto o da construcção simultânea e rapida de 
varias grandes barragens.

Difficil seria a empresas de responsabilidade, fortemente 
apparelhadas e perfeitamente idóneas, receber por obras dessa 
natureza os mesmos 10% ordinariamente concedidos aos serviços
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communs de construcção de estradas, com grande movimento 
de terraplenagem, ou de edifícios nos centros urbanos, abun
dantes de recursos.

Aliás, as vantagens concedidas não representavam exacta- 
mente 15%: computadas as despesas a que ficavam obrigados 
os administradores pela clausula XVIII dos contractos, a per
centagem não iria além de 12y2'%.

Ora, nos trabalhos da natureza daquelles que se iam effe- 
ctuar no nordéste, a primeira das firmas, a que acima alludi, 
tinha tido até então como remuneração ordinaria 15% e, fre
quentes vezes, 20%; a segunda, antes da guerra, quando as des
pesas geraes eram muito inferiores ás do tempo do nosso con
tracto, recebia por obras construídas na Nova Galles do Sul, no 
valor de 2.000.000 de libras esterlinas, mais de 15%, e a terceira, 
havia pouco tempo, executara numa das Republicas do Sul, me
diante o pagamento de 15% do custo da obras, a abertura de 
um grande tunnel, e ajustara com o nosso Estado do Maranhão 
pelo mesmo preço a construcção do seu porto.

Parece, pois, evidente que, obrigando-se a pagar em con
tractos idênticos 12y3%, não assumira o Thesouro compromissos 
excessivos numa época em que o trabalho, como tudo mais,
encarecia todos os dias. .

Estranhou-se que o contracto contivesse a clausula da in
demnização de 5% no caso de suspensão das obras.

Com o desassombro com que costumo assumir a responsa
bilidade dos meus actos, declarei que esta clausula tivera por 
fim evitar, tanto quanto possivel, que as obras do nordéste se 
suspendessem por deliberação menos reflectida do Governo. E 
justamente devido á falta de continuidade na admimstraçao que 
este e outros problemas nacionaes até hoje não foram resolvidos. 
Não é verdade, entretanto, como se assoalhou, que essa inde- 
mnização devesse ser paga sobre o valor total d» “ ntracto e 
ainda que a suspensão das obras proviesse de acto das proprms 
companhias: o que se fez expresso na convenção (clausula XXII) 
foi que os 5% seriam calculados sobre a di/fcrença entre aquelle 
valor e as despesas feitas até á data da rescisão, e esta só se 
farU, si sobreviessem circumstancias imperiosas que determinas
sem a suspensão completa dos trabalhos por parte do Governo.

Affirmou-se, final m^nte, que os contractos concediam aos 
administradores poderes discrecionarios no tocante ao recruta
d o  e estipendk, do pessoal, aequisição de matenaes, machi-



nismos e outros supprimentos, transportes, etc. Também isto não 
é verdade. Em todos estes assumptos a administração reservou 
para si interferencia directa, constante e decisiva, assim como 
chamou a si a liberdade de, no correr das obras, tomar todas 
as iniciativas que julgasse acertadas para alteração, ampliação 
ou restricção dos projectos.

Os contractos das obras do nordéste, lidos e interpretados 
com intelligencia e honestidade, nada continham, portanto, que 
justificasse a celeuma contra elles levantada.

Sempre considerei o prcblema das seccas do nordéste como 
uma questão de caracter nacional. Provam-n’o os meus discursos 
no Congresso e outros documentos constantes deste trabalho. 
Nunca aliás me deixei inspirar na administração por sentimentos 
regionalistas. Procurei attender aos interesses nacionaes com o 
mesmo empenho e lealdade, qualquer que fosse o Estado a que 
mais de perto tocassem. Dê-se balanço ás despesas effectuadas 
pelo meu governo no norte e no sul, e ver-se-á que as ultimas 
sobrepujaram de muito as primeiras. Era natural, á vista da 
massa mais considerável de interesses da União localizados nos 
Estados meridionaes; mas isto mostra a isenção com que, filho 
do norte, me conservei em face do ponto de vista regionalista.

Em Setembro de 192U n’um discurso que proferi no Theatro 
Municipal de S. Paulo, voltei a definir o modo como encarava as 
obras do nordéste — questão de caracter nacional, dever de pa
triotismo e de humanidade do Governo da União:

«Disse, em começo, que nenhuma recompensa mais 
valiosa poderia ambicionar do que as manifestações en- 
thusiasticas que me teem acolhido e a recepção verda
deiramente excepcional com que me está honrando o 
glorioso Estado de S. Paulo. Mas vós quizestes, desde 
logo, confundir-me com um testemunho inequívoco da 
vossa fidalguia, e, pelo orgão autorizado do vosso digno 
interprete, proferistes, ha pouco, palavras que profun
damente me commoveram.

Nós abençoaremos, dissestes, a mão que empregar 
nas obras do Nc-rnéste os lucros que das operações do 
café advierem ao Estado de S. Paulo.

Palavras magnificas, que^ão  traduzem sómente a 
generosidade e o cavalheirismo da alma paulista, mas 
que encerram para mim também a alegria e o conforto



do vosso applauso a um dos mais graves actos do meu 
governo. Formosas palavras, que não significam só
mente a nobreza e o altruísmo dos vossos corações, mas 
que valem também por um movimento tocante de soli
dariedade com os vossos irmãos da terra nortista, ban
deirantes como vós, bandeirantes destemidos que, pela 
sua tenacidade, abnegação e heroísmo, arrancaram um 
mundo novo ás féras, á malaria é ao estrangeiro, e o 
doaram inteiro á Patria extremecida, cujo engrandeci
mento fortaleceram assim com o seu trabalho e o seu 
esforço, cuja gloria assim enalteceram com o seu sangue 
e a sua vida.

Coincidência notável, senhores: désde que entrei 
em terras de S. Paulo, tenho encontrado, na bocca de 
todos os oradores, sempre estreitamente ligadas, estas 
duas questões — a valorização do café e a secca do 
Nordéste. Isto quer dizer que vós as unis, no vosso es
pirito, não como problema regionaes, mas como ques
tões brasileiras. E tendes razão, porque o problema das 
seccas do Nordéste, do mesmo modo que o do café, ainda 
deixando de lado o seu ponto de vista humanitário, 
para não encarar sinão o seu aspecto economico, consti- 
tue um problema nacional.

A experiencia dos outros povos, da Asia, da Africa 
e da America, tem demonstrado, com dados irretorqui- 
veis, com algarismos insophismaveis, que a irrigação 
das terras aridas augmenta a sua productividade de cin- 
coenta a oitocentos por cento. Imaginae agora o que será 
a região do Nordéste, no dia em que as suas terras ad
miráveis puderem contar seguramente com o elemento 
que, nos annos normaes, lhes faz a surprehendente fer
tilidade; calculae a enorme economia que fará a Naçao, 
deixando de concorrer periodicamente com milhares e 
milhares de contos para esmolas e palliativos de toda 
ordem; sommae as rendas que a Umao auferira das 
taxas pagas por essas terras assim beneficiadas; re
flect* um momento nas forças económicas que o pai* 
poupará, poupandp a vida a tantos brasileiros, ceifados 
pela fome, pela secca e suas consequências, e dizei de
pois si se trata de questão que interessa apenas ao Nor-



déste, ou si, pelo contrario, não se trata de um problema 
eminentemente nacional.

Contra a solução desse problema, só protestam os 
que, no industrialismo da sua imprensa, estão habitua
dos a sacrificar os mais elevados interesses nacionaes 
ao sentimento pequenino, ao capricho mesquinho de 
fazer picuinhas ao governo; contra a solução desse pro
blema só reclamam os que, inteiramente destituídos de 
espirito publico, não teem nem procuram ter a menor 
noção da natureza desses trabalhos; contra a solução 
desse problema, só se rebellam os que nunca viram a 
secca na sua obra hedionda de devastação e de exter
mínio.

Ide, os que combatem e malsinam a acção do meu 
governo; ide, penetrae naquella fornalha ardente; lan- 
çae as vistas sobre aquelles campos calcinados, onde as 
plantações desappareceram de todo, onde a vegetação 
feneceu e mirrou, e os bebedouros se resequiram sob a 
scentelha comburente do sol impiedoso; ide, percorrei 
aquelles chapadões intérminos, onde o silencio apavo
rante das quebradas é apenas interrompido, de longe em 
longe, pelo mugido desesperado do gado sequioso e fa
minto; ide, segui agora as estradas, e vêde aqui as ossa
das daquelles que não puderam fugir mais longe ao 
horroroso flagello e tombaram, inanidos e moribundos, 
para servirem de pasto, ainda com vida, á voracidade 
das féras e das aves de presa; ide e vêde mais longe os 
que acabam de cahir, allucinados e arquejantes, e, olhos 
cravados na abobada candente, n’uma ultima prece de 
compaixão e piedade, ou talvez n’uma derradeira im
precação de desespero e de insania, aguardam, anniqui- 
lados e vencidos, o supplicio dantesco dos que os prece
deram; ide e vêde, por fim, a fieira infinita dos que 
ainda podem arrastar-se, andrajosos e esquálidos, a face 
decomposta, o olhar desvairado, sem forças mais para 
carregarem os pequeninos, sem gotta de leite para lhes 
calar o chôro triste, enfraquecido è compungente, com 
o estomago torturado a cont#*rcer-se na agonia da fome, 
a garganta em fogo a queimar-se no desespero da sêde, 
a alma despedaçada, o coração confrangido de luto, de
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desolação e de dôr. . . ;  ide, e dizei-me, depois, si eu estou 
ou si eu não estou redimindo um crime da Nação!

O Brasil inteiro ha de apoiar-me, estou certo, e, 
quando não seja a mim, a quem quer que me venha sub- 

. stituir, na obra de reparação dessa injustiça revoltante.
Relevae-me, senhores, a exaltação de minhas pa

lavras; mas não pude conter os impulsos de minha re
volta, a revolta de minha alma não de nortista, mas de 
brasileiro e de patriota contra esse crime secular.

Desculpae-me, mas as vossas palavras tocaram o 
mais intimo do meu coração; e é de coração que vol-as 
agradeço; é de coração que vos affirmo que ellas‘hão 
de écour como um brado de animação e de consolo 
no meio daquellas populações desgraçadas, açoitadas 
duramente pela mais cruel das calamidades; é de co
ração que vos asseguro que ellas hão de brilhar como 
um raio de esperança na noite tenebrosa daquellas almas 
angustiadas que, cheias de apprehensões e de receios, 
acompanham anciosas essa luta encarniçada entre o 
governo, que lhes quer dar a tranquillidade e a vida, 
e meia duzia de brasileiros sem patriotismo e sem en
tranhas, que insistem por lhes prolongar o soffrimento 
e o infortúnio; é de coração que vos prometto que ellas 
hão de cahir como um orvalho bemdito naquella terra 
combusta, que nós queremos encher de frescura e de 
verdores, que nós queremos povoar de risos e de es
peranças, e que esses maus brasileiros não querem ver 
orvalhadas sinão pelas lagrimas das criancinhas fa
mintas, nem povoadas sinão pela agonia e o desespero
das mães.»

Por meio de mensagens e outras publicações officiaes, pro- 
curava trazer o Congresso e a Nação ao corrente da marcha e 
desenvolvimento que iam tendo as obras situadas em cada Es-

‘ad0Não obstante, porém, todas estas explicações, a diftamação 
proseguia no seu trabalho, tenaz, imperturbável e cymca.

Receiosô de que ella pudesse levar á parte sa do pam 
. v mlp as obrjvs que se effectuavam no nordéste es

tavam Tonge de justificar os sacrifícios impostos ao Thesouro, 
revivi nomear L a  commissão de tres pessoas do sul, msus-



peitas e integras, que percorressem a região e referissem franca
mente o que por lá encontrassem.

Houve já quem criticasse a escolha dos nomes que compu- 
zeram essa commissão: não deviam ser simples technicos os 
homens escolhidos para se pronunciarem sobre questões de no
tável especialização, susceptiveis de provocar controvérsias e en
ganos entre os mais espertos, mas sim engenheiros, embora mo
destos, possuidores de conhecimentos directos do assumpto e 
únicos, portanto, com voto valioso e convincente. Da commissão 
aliás fez parte um medico, que por signal foi o relator.

Não estou longe de reconhecer a procedência desse reparo. 
Mas, apezar de não ter a Commissão dado o seu juizo directo, 
claro e nitido sobre o ponto principal, que fôra, a razão mesma 
da sua nomeação e mais interessava ao Governo, qual o do valor 
das obras já feitas, das grandes installações mecanicas impor
tadas para a sua prosecução e do immenso material accumu- 
lado com o mesmo objectivo, afim de que se pudesse ajuizar da 
honestidade com que haviam sido gastos os dinheiros públicos; 
apezar da timidez com que se manifestou sobre tudo quanto 
podia exaltar o valor dessas obras, effeito talvez do pavor que em 
geral inspiram os apaches da imprensa; apezar do desconhe
cimento que revelou de certos aspectos importantes de trabalhos 
desse genero e da insistência com que se ateve a alguns pontos 
de vista muito acanhados e hoje absolutamente indefensáveis 
em face da longa e eloquente experiencia de outros povos; 
apezar do seu alheiamento ás condições da região que visitou, 
no tocante ao clima, constituição geologica, processos de tra
balho e de culturas, producção, etc., etc., e que ella persistiu em 
ver, na rapidez vertiginosa de um percurso de 1.948 kilometros 
em caminho de ferro e 3.742 em automovel, effectuado no breve 
espaço de 32 dias, com os mesmos olhos habituados ás terras, 
clima, culturas e trabalho de S. Paulo; apezar de tudo isto, a 
Commissão, no seu relatorio, deixou perceber toda a falta. de 
veracidade e de patriotismo dos que inventaram o «panamá das 
seccas».

Das reservas da Commissão, entretanto, aproveitaram-se 
elles para, torcendo-lhe as palavras ou adulterando-lhe a in
tenção, mais uma vez illudir a opinião publica.

Achava-me então em Paris, de onde escrevi ao Senador Octa- 
cilio de Albuquerque a carta que se vae ler e aqui transcrevo, 
não só porque dá uma resenha dos trabalhos encontrados pela
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Commissão como porque responde á critica feita por esta a al
guns desses trabalhos:

«Pediu-me o senhor, em sua prezada carta de 6 de 
Março, a minha impressão sobre o relatorio apresen
tado ao Governo pela Commissão do nordéste.

.1

A Nação precisava saber, pela voz de pessoas in
suspeitas, si as obras do nordéste obedeciam a um pla
no racional e pratico e si os dinheiros públicos estavam 
sendo applicados em trabalhos uteis ou si, pelo con
trario, como affirmavam certos jornaes, o que se pas
sava alli era uma simples comedia e os recursos do 
Thesouro se malbaratavam em meros favores de ordem 
pessoal.

Eu, individualmente, não tinha duvidas a respeito 
do caso. Eu sabia que essas obras tinham sido medi
tadas, estudadas e planejadas pelos mais abalizados es
pecialistas do Brasil e do estrangeiro, alguns — filhos 
da propria região flagellada, ou com ella familiarizados 
desde longos annos, e possuidores todos de uma ex- 
periencia que não se improviza; eu sabia que a ob- 
jecção de que «o açude pouco vale contra as seccas de 
mais de dois annos», além de não ter alcance quando se 
trata de grandes barragens, só em grau limitadíssimo 
prevalece contra os proprios pequènos reservatórios, 
pois, no longo espaço de quatro séculos, sómente duas 
seccas de mais de dois annos devastaram o nordeste, 
a de 1877 e a de 1915; eu sabia que as difficuldades 
provenientes da inexistência de um grande manancial 
de aguas perennes naquellas regiões e da infiltração 
das aguas represadas não eram também de molde que 
obstassem á realização do plano, porquanto as expe
riências demonstram que a agua que cahe nas zonas 
aridas é mais que sufficiente e apenas mal distribuída, 
e de outra parte, a pouca permeabilidade do sub-sólo 
do nordéste é comprovada com o exito quasi nullo dos 
poços artesianos que alli se teem perfurado; eu sabia 
que essas obras tinham a abonal-as o exemplo repetido

P ela  Verdade
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de paizes de mais de um continente, onde os seus re
sultados práticos excederam a todas as previsões theo- 
ricas e desmoralizaram todos os vaticinios do miso- 
neismo maldizente; eu sabia que ellas estavam sendo 
executadas por um chefe de alta capacidade technica 
e perfeita correcção moral; nada mais era mister, por
tanto, para que estivesse convencido de que — á parte 
irregularidades secundarias de ordem administrativa 
ou technica, inevitáveis em serviços tão extensos e com
plexos, distribuídos por vários Estados, confiados a pes
soas tão differentes e atacados simultaneamente, por 
toda parte, com desusada urgência — o que se reali
zava no nordéste era o pagamento honesto de uma di
vida de honra da Nação, que não podia continuar in- 
differente diante do sacrifício periodico de tantas vidas 
e do criminoso abandono de tantas riquezas C1).

Eu sabia ainda que a campanha systematica mo
vida contra essas obras e cujos termos ignobeifc o se
nhor relembra com tão justa indignação, obedecia aos 
intuitos inconfessáveis que sempre inspiraram os seus 
autores — jornalistas gerados na fallencia das outras 
profissões, em cujo vocabulário as palavras “interesse 
publico, justiça e patriotismo» são simples mascaras 
afiveladas aos seus odios, aos seus vicios ou á sua ve
nalidade, e que, no desespero dos condemnados, se en
carniçam furiosos contra todas as reputações honestas, 
para abater a differença de nivel moral que lhes põe 
a nu a propria ignominia.

Não ha injustiça nem exaggero no meu conceito. 
A parte sensata, ordeira e patriótica da opinião publica 
do Brasil tem consciência de que eu estou dizendo a 
verdade e talvez não pudesse conter a sua indignação

(l ) A mesma grita que se levantou no Brasil contra as obras do nor
déste, ergueu-se também em outros paizes contra obras congeneres. Nos 
Estados Unidos ella chegou aos maiores excessos e conseguiu um mo
mento deter os trabalhos. Em 1902 Roosevelt propoz ao Congresso varias 
medidas, e as obras proseguiram com maigr actividade. Os ataques recru
desceram cada vez mais furiosos; foram, porém, pouco a pouco se arre
fecendo e, por fim, diante dos resultados realmente maravilhosos da irri
gação, acabaram por se converter nos mais ruidosos applausos.
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si ouvisse o juizo qúe em certos pontos da Europa, 
com a invocação do testemunho dessas folhas, se fórma 
dos homens e das coisas do nosso paiz. Pois agora 
mesmo não viu o senhor a impudência com que elles 
deturparam os intuitos da Commissão e lhe alteraram 
as palavras, para darem ao relátorio a feição de um 
libello contra as obras do nordéste e justificarem assim 
a sua protervia?

Também não ha na minha linguagem nenhum resen- 
timento pessoal. Por mim, pela minha reputação, pelo 
meu nome, nunca me causaram apprehensões as cam
panhas de imprensa.

Pois houve jámais algum presidente da Republica, 
depois que se inaugurou no Brasil a imprensa escan
dalosa, que não fosse acoimado de deshonesto pelos 
nossos caricatos aretinos? E que soffreu com isto, na 
opinião ponderada do paiz, a reputação de qualquer 
delles?

Não me incommodam, pois, as aggressões de jor- 
naes, a ponto de me fazer perder a calma e o senso da 
justiça, seguro, como estou em minha consciência, de 
que sou um homem digno do respeito dos meus conci
dadãos. Demais, todas as calumnias com que procura
ram ferir-me durante o governo, eu as pulverizei. Os 
calumniadores queixavam-se de que eu o fazia com 
demasiada vehemencia, incompatível com a serenidade 
que deve envolver o elevado cargo que eu exercia. . .  
De sorte que elles me atacavam com a violência brutal 
de que foi testemunha a Nação, por confiarem em que 
a minha posição official me moderasse os impetos do 
revide! Isto mostra como elles eram despreziveis.

Não, o que me leva a julgar com tal severidade 
parte da nossa imprensa, é primeiramente o aviltamento 
a que ella rebaixa uma das mais bellas liberdades do 
espirito humano, para agradar o paladar depravado 
de uma cidade cosmopolita e «vender mais a folha», o 
que é também uma fórma de venalidade, e, depois e 
sobretudo, a sua falta de patriotismo. Quando, por occa-
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sião da visita do rei da Bélgica, um jornalista, em carta 
aberta a elie dirigida, o advertia de que eu não passava 
de um ladrão, asseguro ao senhor que não era a oí% 
fensa pessoal que principalmente me pungia, pois todos 
a sabiam infundada, mas a falta de melindre patriótico 
do brasileiro *que, aos olhos de um estrangeiro como 
Alberto I, pintava o Brasil tão aviltado, tão desmora
lizado, tão degradado, que escolhia para seu presidente 
um criminoso vulgar e se deixava tranquillamente go
vernar por elle! Só eu sei os vexames por que passou 
o meu patriotismo ás interpellações que soffri a pro- 
posito da linguagem de certos jornaes do Rio, por occa- 
sião dessa visita que a todos os brasileiros devia en
cher de desvanecimento e de orgulho, e que para alguns 
dos meus inimigos, num momento em que o mais es
casso sentimento de pudor e de brio aconselhava calma 
e compostura, serviu apenas de pretexto para os mais 
soezes baldões contra a primeira autoridade da Nação!

Não era, pois, a attitude apaixonada dos jornaes 
contra as obras do nordéste que me podia fazer du
vidar das informações dos meus auxiliares; mas a Na
ção, incapaz, na sua grande boa fé collectiva, na sua 
immensa alma confiante e generosa, de comprehender, 
sem provas directas, a que extremos de aberração al
guns jornalistas levam entre nós esse admiravel instru
mento de progresso que é a imprensa, carecia de outro 
testemunho.

E este veio tranquillizal-a.
Já antes do seu Relatorio, em telegramma que 

nelle transcreve, dava-me a Commissão esta impressão 
geral dos serviços que se executavam no Ceará e na 
Parahyba:

«Todos os materiaes necessários, quer aos por
tos, quer aos açudes, estradas de ferro e de ro
dagem, acham-se em perfeita ordem e bôa guar
da. Todos os estudos das bacias hydraulicas, hy- 
drographicas e de irrigr.ção, assim como o forneci
mento do material nacional e o transporte do im
portado estão a cargo e perfeitamente executados



pela Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas, 
sendo os serviços technicos de installação, estudos, 
projectos das barragens feitos sob a responsabili
dade das firmas já mencionadas, em regimen ad
ministrativo. E’ digna de menção a organização 
technica e administrativa dos serviços a cargo dos 
contractantes das obras, que satisfazem plenamente 
todos os requisitos necessários para o seu anda
mento rápido, sendo excellente o apparelhamento 
e proficiente, zeloso e disciplinador o pessoal pro
fissional. Merecem também francos louvores a parte 
das construcções, a fiscalização e os estudos con
fiados á Inspectoria Federal das Obras contra as 
Seccas, cuja bôa organização, zelosa assistência e 
probidosa acção nos districtos da Parahyba e Ceará 
são notorios e teve esta Commissão opportunidade 
de verificar.»

Agora, no Relatorio que tenho sob os olhos, a Com
missão acha, antes de tudo, que o Governo enfrentou 
com acerto o magno problema, porquanto «desde que 
a população do sertão é quasi em absoluto refractaria 
ao exodo definitivo, a deducção que se impõe é de es- 
tabilizal-a no proprio sertão, proporcionando-lhe os 
meios de subsistência e trabalho: desde que a terra é 
fértil e precisa apenas de irrigação para produzir, é 
consequente que se promova a obtenção desse factor in
dispensável; desde que a agua existe na quantidade 
necessária, apenas mal distribuida, é preciso accumu- 
lal-a e distribuil-a convenientemente.»

Foi precisamente o que procurou fazer o Governo. 
E a Commissão, dividindo em seguida o problema 

em duas partes, a humanitaria e a economica, explica.

«A primeira parte, a humanitaria, que consiste 
em estabilizar a população, garantindo-lhe agua e 
com ella o alargamento da producção indispensável 
á subsistência, será conseguida com a multiplicação 
disseminada das grandes e médias açudagens de 
aguas permanentes, que constituirão as bases do 
povoamento. A segunda parte, a economica, sera



alcançada com as grandes barragens de alvenaria, 
que formarão uma série de grandes lagos, o maior, 
de Orós, com capacidade superior á da bahia de 
Guanabara. Essas barragens, além dos benefícios 
apontados para as açudagens de terra, deverão fer
tilizar pela irrigação .systematica 160.000 hectares 
de terrenos de varzeas enxutas, até hoje sem apro
veitamento apreciável para a agricultura, por falta 
do seu elemento essencial. Além disso, essas bar
ragens poderão tornar perennes, em dadas propor
ções, os cursos intermittentes dos dois rios de maior 
percurso da região. Realizadas taes perspectivas, 
só a cultura do algodoeiro, além de outras, contri
buirá valiosamente para a economia nacional, com 
a producção do seu intitulado ouro branco, de modo 
a justificar, até certo ponto, as ousadias do empre- 
hendimento» C1).

Accrescenta ainda a Commissão:

«Essas grandes obras produzirão benefioos 
effeitos de ordem moral e economica. Maiores ou 
menores, serão elles de positivo alcance para o 
secular problema, pela primeira vez entre nós ata
cado com coragem patriótica pelo Governo pas
sado.»

E compara o que se fazia dantes e o que hoje se 
procura fazer:

«As despesas publicas de soccorros, as perdas 
de haveres montaram nestes últimos annos a cen
tenas de milhares de contos. Taes despesas e pre- 
juizos vão crescendo progressivamente com o au-

0 ) Até certo ponto, diz a Commissão. “86 o algodão, leio n’um ar
tigo do Jornal do Commercio, pagará dentro de pouco tempo o dispêndio 
que se está fazendo com as obras contra as seccas e trará enormes bene- 
ficios para a economia não só daquella região, mas de todo o paiz”. (Ver 
a nota da pag. 351.)

E’ esta também a opinião do Sr. Pearse, reconhecida autoridade na 
materia.

— 342 —



—  343 —

gmento da população e do patrimonio commum. 
Além dos damnos materiaes, ha os da vida hu
mana, que representam inestimável capital. As des
pesas até então feitas, com raras excepções, não 
se concretizaram em obras de valor reproductivo, 
limitaram-se á alimentação individual e ao trans
porte dos flagellados. As obras actuaes, ao con
trario, visam constituir ífuturos centros de cultura 
e abastança, que sirvam de apoio ás populações, na 
hypothese, sempre ameaçadora, das calamidades.»

Passa depois a Commissão a examinar as proba
bilidades de exito do plano:

«O objectivo humanitário poderá ser attingido, 
desde que haja agua permanente, accumulada e dis
seminada em grande parte do território sujeito ás 
calamidades climatéricas, e sufficiente para defen
der as populações contra os seus perniciosos 
effeitos.

Em caso de secca prolongada terão ellas, pelo 
menos, pontos de apoio seguros para a subsistência, 
acercando-se dos grandes açudes de alvenaria e de 
terra e dos cursos dos rios tornados de aguas mais 
duradouras. Será esse um grande resultado.»

E, depois de lembrar os exemplos tão significativos 
dos «açudes Quixadá e outros de terra, públicos e par
ticulares», logo nos tranquilliza quanto ao risco da falta 
d ’agua:

«A não ser a bacia hydraulica de Pilões, que 
é extensa e pouco profunda, todas as outras em 
barragem offerecem profundidade conveniente para 
permittir-nos suppor que possuem requisitos para 
resistir á violenta evaporação local, e chuvas, se
gundo os dados fornecidos, sempre haverá em quan
tidade para alimental-as.»

Pelo que toca ao objectivo economico, entende a 
Commissão que, emquanto não se fizer sentir integral



a actuação dos factores apontados como indispensáveis 
— capitaes, braços e utilização completa da capacidade 
irrigadora das açudagens e da productora das superfi
cies irrigadas», o que levará ainda «uma serie de lus
tros», o objectivo economico «só será alcançado dentro 
de limites restrictos, já pelo alto custo das áreas irri
gadas, já pela sua exigua extensão»; mas, quando en
trarem em acção todos esses factores, «não ha duvida 
que a producção proporcionará avultados lucros para a 
economia particular como para a publica».

E ainda nos consola de não serem «desde já» mais 
avultados esses lucros:

«Ainda que restricto o resultado economico 
conjecturado, deve sentir-se satisfeita a alma 
nacional, desde que o escopo humanitário seja at- 
tingido, por ver em via de cura uma das grandes 
chagas que a amesquinham, que tal é o anniquila- 
mento progressivo, pelo mais terrivel dos flagellos, 
do duodecimo da população do seu território.»

Allude por ultimo a Commissão ainda uma vez á 
«acção altamente meritória do Governo transacto», acção 
com a qual as suas considerações «não implicam, nem 
de leve, apreciação menos solidaria e respeitosa», e pela 
qual «o Governo enfrentou com tanto denodo e firmeza 
a solução de um dos mais sérios e escabrosos problemas 
nacionaes, qual o da redempção e rehabilitação de um 
vasto tracto, densamente habitado, do território pátrio»; 
louva a seguir «os reaes e valiosos serviços da Inspe- 
ctoria Federal das Obras contra as Seccas, cujo pessoal 
technico está construindo no amplo scenario ardente do 
nordéste — em obras que hão de causar a admiração 
dos posteros — pedestaes de gloria á engenharia brasi
leira, cimentados pela sua proficiência e esforçado pa
triotismo»; e, prevendo talvez a improbidade congenita 
dos jornaleiros de que ha pouco fallei, accentua cautelo
samente que as suas dive! gencias «dizem mais respeito 
ao plano de ataque integral e simultâneo de todas as 
grandes obras, ora em execução, antes de completados
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os estudos que suggerimos, do que ao fundo mesmo do 
magno problema».

Quanto á applicação real e effectiva dos dinheiros 
públicos, affirma a Commissão ter encontrado no nor- 
déste as seguintes obras:

a) 291.710 m. de estradas de ferro construídos e 
em trafego; 340km. com o leito preparado, e 104.540 m. 
em construcção C1) ;

b) 555.800 m. de estradas de rodagem em trafego 
total; 1.887.300 m. em trafego parcial, e 143.600 m. 
em andamento (estradas que, no entender da Commis
são, «satisfazem em geral a todos os requisitos de es
tradas de primeira ordem, por suas condições technical 
e apuro de acabamento, tanto no sertão como nas cha
padas e nas serras, suas rampas excedendo raramente 
7%, dotadas de valletas lateraes, boeiros, muros de ar
rimo, com grandes cortes, pesados aterros e numerosas 
obras de arte de superstructura metallica ou em cimento 
armado, fazendo lembrar, menos quanto ás rampas e 
curvas nas serras, o leito de caprichada estrada de ferro, 
pela mór parte em terreno granítico»);

c) 1.192.600 m. de caminhos carroçáveis em tra
fego total, e 786.100 m. em trafego parcial;

d) 229 açudes construídos, reconstruídos e em con
strucção, além de 37 estudados, cinco em estudos e 14 
projectados;

e) 139 poços tubulares perfurados;
f)  o porto de Fortaleza com 90% da installaçao e 

1 /6 do serviço de construcção realizados, e, mais, gran
de cópia de obras e materiaes, como sejam: uma ponte 
de desembarque, de cimento armado; outra em con
strucção, destinada ao transporte de pedras para o 
molhe- uma bôa serraria mecanica; sete armazéns, com 
área dê 4 920m.2; duas pedreiras; dois guindastes gran- 
de, e «m pequeno (electrico). maehinas, armaeen, e

(>) A localização das obras ';xlg';‘ a ̂ trawpartBr™1 material de cou- ramaes de estrada de ferro, destinados a ^ 081)0^ ^  
strucção e mais tarde os productos da



installações adequadas para pulverização de cimento; 
grande quantidade de material rodante, etc.;

g) o porto de Natal com 30% dos serviços feitos;
h) o porto da Parahyba, com 7|8 da dragagem e 

1/3 do cáes executados, e o serviço de faxinas em adian
tado andamento;

i) uma extensa rêde telephonica;
j)  o serviço de coordenadas geographicas, que, 

«organizado e dirigido superiormente, honra , a Inspe- 
ctoria de Obras contra as Seccas»; e, finalmente;

k) «a maior parte dos elementos materiaes para a 
conclusão das obras, apparelhados, bem organizados e 
em franco movimento de trabalho util» (*);

Pena é que a escassez do tempo não permittisse á 
Commissão ser mais minuciosa na discriminação dos 
trabalhos feitos, de modo que o paiz pudesse bem ava
liar-lhe a equivalência em comparação com as despesas 
effectuadas.

Si o tivesse feito, ficaríamos todos sabendo mais o 
seguinte, conforme dados officiaes, embora incompletos, 
que aqui possuo:

l.° Nas estradas de ferro do Geará, até setembro 
do anno passado (1922), já se tinham construído 329 
obras de arte, reparado 132 e se estavam construindo 
45; haviam-se, além disto, comprado 77 locomotivas, 
428 vagões e 50.000 toneladas de trilhos; nas da Para
hyba contavam-se 363 obras de arte promptas e 77 em 
construcção; nas estradas de rodagem e caminhos car
roçáveis do primeiro desses Estados, 910 obras de arte 
concluidas e 55 em andamento; no outro, 1.022 aca
badas e 157 em via de conclusão; no Rio Grande do 
Norte, 461 terminadas e 89 a findar; 01

01 Não se faz aqui idéa exacta da quantidade, variedade e valor 
desse material, que, sobre 304.000 contos, custou 188.000. Entretanto, de
pois de 1922, ficou elle, na. sua’maior part , abandonado, exposto ás intem- 
peries e aos furtos, extraviando-se, inutilizando-se, e agora está ameaçado 
de ser vendido até com 20% de abatimento sobre o preço do custo, preço 
que por si só já é inferior tres ou quatro vezes ao preço actual!
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2. Para o transporte do material destinado ás gran
des barragens se havia remodelado toda a linha ferrea 
de Baturité, onde só de trilhos se substituíram 371 ki- 
lometros;

3. ° Em todas as barragens os serviços iam adian
tados (na de Acarape, 70.300 metros cúbicos construí
dos; Poço de Páus, 102.000; Piranhas, 122.000; S. Gon- 
çalo, 54.000; Pilões, 10.000; e assim por diante); em 
todas ellas se tinham edificado já centenas de casas 
para operários (por exemplo, em Quixeramobim para 
800, em Patú para 1.600, em Poço de Páus uma ver
dadeira villa com abastecimento de agua filtrada, es
gotos, telephones, etc.); em todas se haviam já con
struído habitações para o pessoal administrativo, usi
nas de força electrica com geradores, compressores, etc., 
officinas para reparo de qualquer material, depositos de 
cimento, machinas, oleo e explosivos, pharmacia, hos- 
pitaes, almoxarifado, e obras de abastecimento de agua 
para as necessidades dos trabalhos e do pessoal; em 
todas se tinham já adquirido pedreiras e aberto ca
minhos para a sua exploração; montado bombas, cal
deiras, britadores, cabos aereos e guindastes de 20 a 35 
metros de lança; assentado dezenas de kilometros de 
linhas telephonicas; comprado, exclusivamente para o 
serviço dos ramaes das barragens, numerosas locomo
tivas e carros de vários typos; e assegurado, emfim, a 
prosecução das obras com todo o immenso material 
que se encontrava accumulado nos locaes respectivos;

4. * Dos 229 açudes construídos, reconstruídos ou 
em construcção, de que falia o Relatorio, tenho a cifra 
da capacidade apenas de 55; pois só estes guardariam 
nada menos de 339.777.985 metros cúbicos de agua;

5. ° A Commissão percorreu sómente os Estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Parahyba; mas as obras 
do nordéste estendem-se também aos Estados da Bahia, 
Sergipe, Pernambuco e Piauhy. Ora, na Bahia, em 
setembro do anno passado (1922), havia já 30 kilome
tros de estradas de rodagem em trafego e seis em con
strucção, com 57 obras d’arte promptas e 12 por con
cluir; quatro açudes públicos terminados, com 5.000.000 
de metros cúbicos de capacidade, e dois quasi acaba-



dos, com cerca de 11.000.000; em Sergipe: construídos 
31 kilometros de estradas de rodagem e.em andamento 
93, com 103 obras d’arte feitas e uma ponte e um via- 
ducto a terminar; em Pernambuco, entregues ao tra
fego 97 kilometros de estradas de rodagem e 10 de ca
minhos carroçáveis, e em construcção 20 das primeiras 
e 21 dos segundos, com 112 obras d’arte feitas e quatro 
a concluir, e um açude de 1.220.625 metros cúbicos de 
capacidade quasi terminado; finalmente, no Piauhy, 283 
kilometros de estradas em construcção, dos quaes cerca 
de 189 quasi findos, com 221 obras d’arte concluídas e 
152 a fazer; dois açudes públicos promptos, com a ca
pacidade de 385.512 metros cúbicos, dois reconstruídos 
(capacidade ignorada) e em andamento um, de 915.154 
metros cúbicos.

Eu poderia ainda citar outros algarismos interes
santes e alludir a alguns serviços mais; deixo, porém, 
de fazel-o, para me não alongar demasiado, e ainda por
que os que ahi ficam indicados, constantes de informa
ções de Setembro ultimo e hoje, portanto, com muito 
maior vulto e valor, já bastam para provar que os di
nheiros do Thesouro, destinados ás obras do nordéste, 
não foram esbanjados em negociatas e favores.

Antes de terminar, entretanto peço ainda a sua at- 
tenção para o que passo a dizer sobre as «restricções» 
do Relatorio.

I Pensa a Commissão que o objectivo economico 
das obras só em parte será alcançado; parece-lhe muito 
pequena a área das terras que serão irrigadas e que 
ella avalia em 110 a 160.000 hectares; de outro lado, 
afigura-se-lhe muito elevado o preço médio de 2:178$ 
a 2:404$000 que ella calcula para cada hectare (segun
do as duas hypotheses que imagina), resultado a que 
chega com a simples divisão do custo das obras pelo nu
mero de hectares irrigados. Parece-me aliás acanhado 
e insufficiente este methodo, que não enxerga a trans
formação radical por que vae passar o nordéste quando 
todas as obras estiverem 'em pleno funccionamento, 
transformação que em outros paizes tem dado em terra 
com todas essas previsões.
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E verdade que as restricções do Relatorio quanto 
a ex ensão dos resultados economicos proveem de não 
poderem entrar desde logo em jogo «todos os factores 
indispensáveis — capitaes, braços e utilização completa 
da capacidade irrigadora das açudagens e da produ- 
ctora das superficies irrigadas»; quando, d’aqui a al
guns lustros, isto occorrer, o exito economico será total.

Ainda assim, permitto-me a liberdade de dizer que 
a estimativa da Commissão, quanto ao algarismo das 
terras irrigadas, não se apoia em base solida.

A extensão das terras irrigáveis depende não só 
do regimen de irrigação adoptado mas ainda de factores 
que, só depois de ultimadas as obras, se podem conhe
cer, tal é, entre outros, a perda d’agua nos canaes, a 
qual varia segundo a natureza do terreno atravessado. 
Ora, admittindo-se a perda de 30% para a evaporação e 
absorpção na bacia hydraulica e outro tanto no transito 
•dos canaes, e um metro para a dose de agua por hectare- 
anno, segundo os cálculos que tenho de um especialista, 
a área irrigavel do Orós, no Ceará, que a Commissão 
avalia em 60.000 hectares, será de mais do duplo, isto 
é, será de 122.500 hectares, ficando ainda um bilhão de 
metros cúbicos d’agua no açude para a hypothese de 
uma secca.

A Commissão avalia em 10.000 hectares a área 
irrigavel da Parahyba. Ora, a área levantada alli pela 
Inspectoria de Seccas ascende já a 14.676 hectares, e o 
serviço está longe de ser ultimado!

O que se diz de Orós e da Parahyba applica-se 
por igual ás demais avaliações da Commissão e mostra 
como são inseguros os seus cálculos.

A área irrigavel das barragens do nordéste será 
muito superior a 110 ou 160.000 hectares e, consequen
temente, o custo do hectare irrigado muito inferior á 
média de 2:178$ ou 2:404$ encontrada pela Commissão.

Admittindo, entretanto, que esse custo medio seja 
exacto, não é elle tão elevado que justifique a affir- 
mativa do Relatorio, de que o objectivo economico das 
obras do nordéste, embora por emquanto, só parcial
mente será alcançado.



Para proval-o, tomemos ao acaso, dos relatórios do 
Reclamation Service, alguns systemas de irrigação do 
oéste americano e vejamos o custo de cada um até o 
anno de 1919 (data em que sómente um, o Salt River, 
estava ultimado) e a área média irrigada no periodo 
de 1912 a 1918, isto é, num decurso que não constitue 
«uma série de lustros».

PROJECTO Cuslo em dollares
Area média em 
acres, irrigada no 
periodo 912 - 18

Salt Rive", Arizona..........,, 10.503.254 130.707 ‘
Boise, Idaho.................... 11.972.276 95.950
Rio Grande, Texas . . . . 9.100.663 42.771
Orlando, California.. 920.054 9.140
Shoshone, Wyoming. 6.020.686 26.431
Yuma, Riz,-California............ 9.095.306 28.364
North Platte, Nebraska................, 10.549.096 69.315

Com estes elementos póde-se organizar o seguinte quadro:

Custo do hectare

PROJECTO Em mil réis na
Em dollares base de 9$000 o

v dollar

Salt River, Arizona. . . . . 144.24 1:298$160
Boise..................... 303.35 2:7758150
Rio Grande................, . , , 513.77 4:6238930
Orlando ..................... 248.04 2:2388660
Shoshone .............. 536.09 5:0678810
Yuma................ 792.42 7:1318780
North P latte................ 376.07 3:3848630

Attinge, pois, a cifra muito mais alta, que a de 
2:178$ ou 2 :400$000, o preço medio do hectare irrigado 
nas obras do quadro acima.

Ainda assim, o resultado economico foi' surpre- 
hendente. O Salt River, queccustou 10.548.254 dollars, 
produziu, só num anno, 18.188.800; o Yuma, do custo 
de 9.095.000 e com a média de hectare irrigado de
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7 :131$780, isto é, do triplo da média attribuida pela 
Lommissao ds obras do nordeste, deu em colheitas, só 
em 1918, o total de 15.000.000 de dollars; com o Ya-
iCnmQaon(Y aShmgt0n) desPenderam os Estados Unidos
o 7 9 0  « .o C lucraram* no mesm° esPaÇ<> de tempo, 
y./2J.b43; a construcção do Minidoka (Idaho) mon
tou a 5.800.000 dollars e o valor do seu primeiro anno 
de colheita a 5.168.078; einfim, obras do custo global 
de 125.000.000 de dollars, quasi todas ainda incom
pletas, produziram, só num anno, colheitas avaliadas 
em mais de 52.000.000 de dollars O).

O) O Boise, que custou 11.972.276, deu na primeira colheita 4.386.545 
dollars.

N um artigo publicado pela G a z e ta  ã e  N o tic ia s  de 7 de Dezembro 
de 1924 leio o seguinte:

Pelo governo do Egypto, em menos de 16 annos, foram gastos 
200.000.000 de francos nas barragens do Delta, Assiut, Esneh, 
Zifta e Assuan. Essa quantia de nenhum modo representa o custo 
total das obras de irrigação do governo. Toda ella foi gasta, não 
na construcção primitiva de um systema completo de irrigação, 
mas em augmentos e melhoramentos de um systema existente, que 
já custara enormes sommas. O r e s u l ta d o  fo i  a u g m e n ta r  a  e x p o r 
ta ç ã o  ã e  a lg o d ã o  ã e  m a is  do  d o b ro  ã e  su a  p r im i t i v a  q u a n tid a d e ,  
e um a c c r e s c im o  c o r r e s p o n d e n te  d a  p ro ã u c ç ã o  ã e  o u tra s  co lh e ita s .

O algodão do nosso Nordéste, que um especialista apontou á 
Europa como possuindo qualidades de destaque, incentiva a ul- 
timação das obras de irrigação já iniciadas, pois as terras que 
ellas vão dominar são eleitas para esse genero de cultura. De 
accôrdo ccm algumas autoridades, será possível colher no Nor- 

' déste l.OOÔ k i lo g r a m m a s  p o r  h ec ta re , emquanto que nos Estados 
Unidos a colheita normal é de 560 k ilo g r a m m a s  e no Egypto 
de 528. A producção da forragem, como base de uma industria pe
cuária já desenvolvida, offerece também amplos horizontes.

Tratando-se, portanto, de obras de não menor alcance eco- 
nomico que as similares de outros paizes, cumpre que todos nos 
empenhemos pelo seu termino, sem interrupção, em curto prazo, 
pois dahi decorrerá uma notável diminuição de custo.

A vasta rêde de estradas de rodagem e carroçáveis, que orça 
por m a is  ã e  3.000 k i lo m e tr o s ,  permitte, hoje, viajar de automovel 
commodamente, d e  R e c ife  ao  E s ta d o  d o  P ia u h y , a tr a v e s s a n d o  a 
P a r a h y b a ,  o  R io  G ra n d e  d o  N o r te  e o C eará . Esta rêde teve in
fluencia decisiva na vida economica do Nordéste, principalmente 
no que diz respeito á producção do algodão, pois, a partir de 1919, 
observa-se um accentuado accrescimo na tonelagem exportada.

Amo Pearse diz,*no seu livro B r a z i l ia n  C o tto n  (1921), pa-i 
gina 221:

“Speaking of means of communication, it is my pleasant duty 
to express my admiration for the net of motor roads that have
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Não ha nada como os factos para desconjuntar 
certos cálculos theoricos.

Junte-se agora á producção agricola o augmento 
dos rebanhos em numero e valor pela melhoria dos 
pastos e aguadas; addicione-se mais a energia electrica 
produzida pelos grandes volumes d’agua accumulados.

been constructed in the last few years in the States of Parahyba 
and Rio Grande do Norte. They are already revolutioning the 
social and economic life of the vast interior, as the exporters 
are gradually penetrating into the interior and beginning to have 
their cotton ginned and baled near to where it has grown. In this 
way the intermediaries and the farmers are beginning to obtain a 
price commensurate with their work.”

A estas observações, posso accrescentar as seguintes:
Segundo Sir Wallis Budge (Egypt and Egyptian Sudan, pag. 86) 

em 1898, em Fayyum, a um trecho de terreno de 251.000 acres, já irrigado 
pelo systema de bacias, applicou-se o systema de canaes, inaugurado em 
1820 de ordem de Muhammad Ali. Despenderam-se 1.740.514 libras egy- 
pcias (uma libra egypcia é igual a uma libra esterlina e seis pence). Re
sultado: ás terras, que se arrendavam a £ 1.12 por acre, sete annos de
pois, em 1905, ascendiam a £ 2.03; o dominio publico que valia 402.000 
libras, elevava-se em 1899 a 625.000 e em 1905 a 1.300.000. Em outros pontos 
beneficiados pelas mesmas obras, a terra, que em 1898 valia de 5 a 10 
libras, attingia em 1905 ao preço de 25 a 40 por acre.

“Quando se considera, diz o mesmo autor, que, com as barra
gens de Aswan e Asyut, a riqueza annual do paiz augmentará de
2.600.000 libras, que o lucro directo do Governo será de cerca de
380.000 libras por anno e o valor das terras publicas crescerá de 
mais de 1.000.000 de libras, não se póde duvidar da sabedoria 
do governo egypcio em emprehender taes obras.”

Até 1908 estas obras haviam custado cerca de 6 1/2 milhões de libras; 
mas, no dizer de Sir William Garstin, “o valor da renda annual das terras 
irrigadas no Egypto Central augmentou de 2.637.000 libras e o seu valor 
venal de 26.570.000”.

Com as obras das províncias de Mendoza, S. Juan, S. Luiz e La 
Rioja, ua Republica Argentina, diz o Sr. Borghesani, as terras, que se ven
diam por 22 a 44 libras o hectare, attingiram o preço de 550 a 660, e o valor 
global da propriedade immovel subiu de 110 a 630 milhões. Na Africa do 
Sul, o capital invertido nas terras irrigadas passou a render de 22 a 40% 
ao anno. Na índia despendeu-se um bilhão de liras em obras de irri
gação; os trabalhos do Estado beneficiaram 9.700.000 hectares, que em 
1912-13 produziram de colheitas. 1.300.000.000 liras, dos quaes o Estado 
percebeu em dinheiro, livres de despesas, 94.570.000 liras, fóra os juros.

No Egypto, além dos resultados já assignalados, ha ainda a notar não 
só a possibilidade, que.se obteve, de repetir as colheitas no mesmo anno, 
como a mudança fundamental verificada na proporção das superficies dedi
cadas ás culturas, da qual resulta que a cultivação do algodão se elevou 
em poucos annos de 68.000 a 600.000 hectares.
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e ter-se-á idea da importância economica das obras de 
irrigaçao iniciadas no nordeste. Para illustrar com 
a guns exemplos americanos o que diz respeito á energia 
electrica, notarei que a barragem do Arrowock, ao 
lançar suas aguas nos canaes, produz 20.000 cavallos 
vapor; a Shoshone, 40.000, e a Pathfinder, 60.000.

Ja tive occasião de lembrar em documentos pu- 
ícos que na India Ingleza, no Egypto e na Argélia, 

em terras iguaes ás nossas, a irrigação determinou um 
augmento de producção que varia de 50 a 800%, con
forme a natureza do sólo e das culturas. (A carta trans
creve certos factos que já expuz neste mesmo capitulo.)

Ora, si são estes, desde o primeiro instante, os re
sultados das obras de barragem e irrigação, em todas 
as partes do mundo, onde ellas se fizeram, por que só 
no Brasil as suas vantagens hão de ser mesquinhas ou 
tardias?!

II. Julga a Commissão que «teria sido preferível 
construir o porto da Parahyba na povoação de Cabe- 
dello, situada a 17 kilometros de distancia da capital, na 
embocadura do rio ora canalizado, e facilmente ligavel 
á cidade por meio de estrada de ferro».

Parece-me um ponto de vista erroneo.
A Parahyba, pela sua inferioridade política, situa

ção geographica e falta de porto e navegação directa, 
é, como o senhor sabe, tributaria de Pernambuco em 
tudo quanto diz respeito ao commercio, á industria e á 
agricultura. A nossa exportação e a nossa importação 
teem passagem obrigatória pelo porto do Recife. Nas 
estradas de ferro que unem o interior da Parahyba á 
capital pernambucana encontra esse estado de coisas 
as maiores facilidades. Ora, para nos libertarmos dessa 
tutela, a primeira condição é evidentemente termos a 
nossa capital ligada por navegação directa aos outros 
pontos do paiz e do estrangeiro, de modo que as mer
cadorias que exportarmos ou recebermos não estejam 
sujeitas a onus superiores aos das que sahem ou en
tram pelo porto do Recife. E’ claro que será de muito 
maior vantagem p9ra nós comprar e vender directa- 
mente nos mercados de producção e de consumo, como 
faz Pernambuco, do que effectuar essas transacções

Pela Verdade 23



com o concurso de um intermediário — a praça do Re
cife. Mas, si o porto fosse em Cabedello, essa igualdade 
de condições se tornaria impossível, porque a nossa im
portação e a nossa exportação, além do frete marítimo a 
que estão obrigadas a importação e a exportação de 
Pernambuco, teriam que pagar o transbordo em Cabe
dello, com todos os riscos proprios dessas operações, 
e ainda o frete, relativamente muito oneroso, do caminho 
de ferro de Cabedello á Capital.

Segundo o autorizado testemunho do D r. Lucas 
Bicalho, profissional competente e especializado na ma
teria, os estudos do porto da Parahyba demonstraram 
a possibilidade da abertura de um canal navegavel, em 
boas condições technicas de conservação, entre Cabe
dello e a Capital, com o dispêndio não excedente de
4.000 contos. Ora, o movimento do porto de Cabedello 
para a cidade da Parahyba accusava já, na época da- 
quelles estudos, o total de 45.000 toneladas de mer
cadorias; não será temerário calcular que esse total se 
elevará muito breve a 100.000 toneladas em conse
quência das obras que se constroem na zona arida do 
Estado e do proprio melhoramento do porto. Mas o 
transbordo dessas 100.000 toneladas em Cabedello e o 
frete da via-ferrea até á Capital representariam uma 
despesa accessoria nunca inferior a 10 por tonelada, ou 
sejam 1.000 contos annuaes, onus que se pouparia ao 
commercio e á população do Estado com a construcção 
do porto na cidade. Ainda que os 1.000 contos se pos
sam reduzir a 600, por causa das despesas de conser
vação do canal, ainda assim é manifesto que essa eco
nomia annual de 600 contos justifica de sobra o dis
pêndio unico dos 4.000.

Não é tudo.

«Na comparação entre Cabedello e Parahyba, 
observa judiciosamente o Dr. Luiz Bicalho, não se 
deve tratar de saber qual será o porto mais barato, 
porém qual o mais economico. Nunca é demais re
petir que um porto mércante não se constitue ape 
nas de bom ancoradouro e bom cáes acostavel, mas 
sim também de um centro de consumo e de com-



mercio que o justifique e complete, para as ope
rações mercantis de que depende a sua efficiencia 
e desenvolvimento economico. Assim, ante a im
possibilidade de transferir da Parahyba para Ca- 
bedelío o centro de actividade do Estado, e em vista 
da relativa facilidade de transferir deste para 
aquella a actual estação marítima das mercadorias, 
parece que seria menos acertado insistir na con- 
strucção em Cabedello de um porto apparelhado, 
que ficaria essencialmente incompleto por falta de 
attributos indispensáveis ao seu movimento e ef- 
feito. Foi o que bem julgou ultimamente o Estado 
do Rio Grande do Sul que, tendo em vista o valor da 
cidade de Porto Alegre, está cuidando, á sua pro
pria custa, de preparar o porto na propria ci
dade, embora para esse fim tenha que dragar um 
extenso canal para accesso directo da navegação de 
médio porte, supprimindo a baldeação em Rio 
Grande.»

Ill A Commissão considera prematura a construc- 
ção de estradas de rodagem no nordéste; «só depois do 
desenvolvimento agricola-coinmercial deste, a verificar- 
se em seguida ao demorado serviço de irrigação das 
terras, é que se poderá affirmar a necessidade daquellas 
vias de communicação», as quaes, portanto, «poderiam, 
sem inconveniente, esperar o inicio do desenvolvimento 
consequente á irrigação, daqui a 10 ou 15 annos».

Sempre ouvi dizer aos competentes que as estradas 
de rodagem são o primeiro passo a dar no combate 
contra os effeitos das seccas.

E assim me parecia.
O nordéste divide-se em duas zonas distinctas — 

a do sertão, que é periodicamente devastada pela secca, 
e a do littoral, que se conserva quasi sempre immune, 
fértil e abundante. Declarado o phenomeno, vão desap- 
parecendo da primeira as culturas, a agua, as pastagens, 
o gado, e começa a sêde, a fome, a «retirada», a morte. 
Ora, é evidente que, si o littoral estiver ligado ao ser
tão por boas estrfidas de rodagem, será facil attenuar 
os males do flagello, já enviando da zona fresca e abun-



dante, ou dos outros Estados, para a região assolada e 
desprovida, sobretudo para os pontos afastados das bar
ragens, toda especie de recursos em generos, medica
mentos, etc., já facilitando o exodo das populações 
que de modo algum se possam manter no sertão. A ex- 
periencia nos mostra que as localidades servidas por 
meios fáceis de communicação, ainda que situadas na 
região das seccas, pouco soffrem das consequências 
destas e servem mesmo de refugio aos habitantes de 
outras zonas menos accessiveis. Fossem os Estados do 
nordeste, desde o apparecimento da locomotiva e do 
automovel, cortados de estradas de ferro e de rodagem 
em todas as direcções, e o Brasil não teria hoje que la
mentar a perda de tantos milhares de seus filhos.

Mas não é só por este lado que as estradas de ro
dagem são necessárias desde o primeiro momento; 
muitas delias o são também para o transporte dos ma- 
teriaes destinados precisamente á construcção das bar
ragens e não podem, portanto, esperar, como quer a 
Commissão, que estas estejam concluidas. Elias o são 
ainda para dar sahida á producção das zonas benefi
ciadas pela açudagem, producção que começa a desen
volver-se desde a retenção dos primeiros metros cúbicos 
de agua, com a cultura das «vasantes», das margens, 
das represas, etc., como se tem verificado em todos os 
paizes onde essas obras teem sido construídas, inclusive 
o Brasil, e não sómente depois do «demorado .serviço 
de irrigação das terras, daqui a 10 ou 15 annos».

A Commissão aliás é a primeira a reconhecer que 
«as estradas de rodagem, construídas e em construcção 
no nordéste, obedeceram claramente ao intuito de dotar 
a região de uma rêde vasta e bem urdida de vias de 
communicação que, proporcionando, de prompto, soc- 
corro, sob a fórma de trabalho, ás populações flagella- 
das, viessem-lhes garantir, de futuro, meios rápidos de 
assistência e retirada; ao mesmo tempo, objectivaram 
assegurar o transporte dos materiaes necessários á con
strucção das grandes barragens, visando também, como 
complemento destas, o desenvolvimento economico da- 
quella parcella do território nacional».



Claro parece que esses serviços de soccorro e de 
transporte não se podem effectuar com a rapidez que 
dies reclamam e é a primeira condição de sua efficacia, 
por meio de simples caminhos carroçáveis, como sug- 
gere a Commissão C1).

IV. Também é prematura, no parecer da Commis
são, a estrada de ferro Ceará-Parahyba, que «não atra
vessa qualquer zona de intensa producção, corta apenas 
um canto da região dos açudes» e, assim, «podia sem 
prejuízo esperar, para ser construída, a terminação das 
grandes açudagens e dos canaes de irrigação, mesmo 
porque é de presumir que só possa ter trafego apre
ciável depois de removidas as causas das seccas».

O prolongamento da estrada de ferro de Baturité, 
a partir de Timbaúba, no Ceará, onde já se achava, até 
á região das barragens projectadas na Parahyba, era 
obra absolutamente indispensável. Sem ella, a construc-

C) A só construcção das estradas de rodagem deu notável impulso 
á exportação dos Elstados do nordéste. E’ phenomeno que as estatísticas 
comprovam e os respectivos governos assignalam nas suas mensagens. 
Elias criaram mesmo novos ramos de commercio. Assim, na Para
hyba, o caroço do algodão era destinado ao consumo do gado e muitas 
vezes incinerado para desoccupar os armazéns: hoje, sahe do Estado 
transformado em oleo e pasta, constitue apreciável riqueza para os pro- 
ductores e objecto de' valiosas transacções para commerciantes e indus- 
triaes. Isto é devido á facilidade de transporte que trouxeram as estradas. 
Outra vantagem destas: a facilidade, commodidade e segurança com que 
os agricultores e industriaes estão fazendo vir ao interior dos Estados 
os machinismos de que. precisam. Outra ainda: a intensa permuta de pro- 
duotos dos municípios do interior entre si.

Aliás, é facto conhecido que as obras do nordéste, apezar de pouco 
adiantadas, teem contribuido grandemente para o desenvolvimento econo- 
mico dos Estados respectivos. Elias foram iniciadas, como se sabe, em 1920. 
Na Parahyba, a exportação foi em 1919 — 40.000 contos; 1920 — 44.000;
1921 48.500; 1922 — 58.300; no Ceará: 1919 — 32.000 contos; 1920 —
24.000; 1921 — 28.000; 1922 — 51.000; 1923 — 87.000; no Rio Grande do
Norte: *1919 — 27.785 contos; 1920 — 22.589; 1921 — 28.512; 1922 —
47.453; 1923 — 63.040.

E’ de justiça attribuir á influencia daquellas obras uma parte desta 
progressão.

De um substancioso relatorio apresentado pelo engenheiro Rodrigues 
Ferreira, chefe do 2.° Districto das Obras contra as Seccas (Parahyba, 
Rio Grande do Norte e Ceará), transcrevo os seguintes interessantes trechos:

“Apezar de não haver estatísticas officiaes, calcúlo, com apro
ximação, em 1.200 o numero de autos e caminhões que percorrem
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ção dessas barragens se tornaria impossível por dispen- 
diosissima, pois seria então necessário transportar o 
material pela via-ferrea de Cabedello á Campina Gran
de e dahi por mais de 300 kilometros de estradas de ro
dagem a construir, emquanto que de Timbaúba áquella 
região o percurso é, si me não engano, de 60 ou 70 
kilometros apenas.

Mas, construído só esse trecho, a Parahyba ficaria 
nestas condições: com uma estrada de penetração que, 
partindo da Capital, não iria além de Alagôa Grande 
de um lado e Campina Grande do outro, em seguida uma

as estradas de rodagem nos tres Estados abrangidos pelo 2.° Dis- 
tricto.”

E, depois de mostrar que os lucros que vae tendo a União só com os 
impostos de importação de gasolina, oleo, sobresalentes, automóveis, e ca
minhões, excedem annualmente a 4.000 contos, continúa:

“O lucro annual de 4.010:974$600, que dentro em poucos annos 
será multiplicado, amortizará, em breve tempo, 0  capital empre
gado na construcção das estradas de rodagem no nordéste.

O lucro acima, apezar de já considerável, nada representa em 
face do desenvolvimento economico dos sertões e o beneficio de sua 
civilização, graças ao concurso do automovel.”

Um dos grandes benefícios das estradas de rodagem é o trans
porte facil para o alto sertão, de peças de considerável peso, como 
os motores de machinas destinadas ás industrias e á agricultura. 
Graças â  isso, são já numerosas as cidades do interior dotadas de 
installação electrica ou que cogitam deste inestimável melhora
mento.”

Graças ainda ás estradas de rodagem, estão sendo considera
velmente valorizadas as propriedades do nordéste.” .

Com o automovel, ficaram facilitadas as operações commer- 
ciaes, o fomento agricola, a defesa da lavoura e da pecuaria, a 
manutenção da ordem, o combate ao cangaceirlsmo, os socçorros 
medicos, a prophylaxia das moléstias endemicas, a fiscalização das 
rendas e dos serviços públicos, a educação da mocidade e ,o  inter
câmbio intellectual entre os sertões outr’ora esquecidos e as ci
dades mais adiantadas.

E de esperar que nas futuras seccas possam todas as provi
dencias do Governo ser dadas com rapidez, sendo então poupadas 
innumeras vidas, outrora sacrificadas pela fome e epidemias por 
falta de soccorros prestados em tempo. Só por este lado já  devem 
ser tecidos louvores aos patriotifcos governos que se teem empe
nhado pela facilidade de transportes para os sertões, mandando 
construir vias ferreas ou de rodagem.”



immensa solução de continuidade e depois o trecho de 
Pilões a Timbaúba, na linha de Baturité. Dahi resultaria 
que a producção sertaneja da Parahyba, que já se es
capa ao norte pelos caminhos de Mossoró e ao sul pela 
estrada de Campina Grande ao Recife e por Flores e 
Triumpho em demanda da Central de Pernambuco, pas
saria a escoar-se também pelo oéste em direcção a For
taleza, reduzindo o commercio da Capital á mais triste 
situação. Isto seria beneficiar o Estado por um lado e 
por outro prejudical-o gravemente. A ligação de Pilões 
a Alagôa Grande, fornecendo ao commercio e á industria 
do sertão parahybano transporte maifc rápido, mais di- 
recto e mais barato para a Capital, era, pois, antes de 
tudo, uma obra de equidade e de justiça.

Nem se objecte que essa ligação vae atravessar uma 
zona de limitada cultura. Pouco importa. A estrada de 
ferro foi sempre um estimulo ao povoamento, ao tra
balho e á producção. Regiões inteiramente desertas e 
incultas transformaram-se de um dia para outro em 
centros notáveis de população e de riqueza, só com o 
serem attingidas ou atravessadas pelo caminho de ferro.

«Nos paizes novos e ricos como o nosso, ob
servava ha alguns annos o Sr. Luciano Pereira, são 
as estradas de ferro que os fecundam. Assim se 
fez nos Estados Unidos, no Canadá, na Republica 
Argentina, na Australia e em todas as grandes pos
sessões européas da Africa. No Far-West ameri
cano as vias-ferreas atravessavam zonas comple
tamente dominadas pelos Pelles Vermelhas, tendo 
o governo necessidade de empregar tropas para de
fender os trilhos e as locomotivas dos ataques dos 
indios. As terras, assim beneficiadas, cedo se po
voaram de homens civilizados, que as exploraram e 
enriqueceram, e os capitaes empregados na con- 
strucção, dentro de algum tempo foram largamente 
compensados.

O mesmo succedeu na Republica Argentina 
com os campos da Patagonia. O Canada, apenas 
com sete milhões de habitantes, possue uma rêde 
ferro-viaria muito maior que a nossa, inclusive



duas linhas transcontinentaes, o que demonstra não 
ter o governo do Dominio esperado que as terras 
se povoassem primeiro para depois construir as 
estradas de ferro. Mesmo entre nós, já se tem 
feito com successo a experiencia nas terras até ha 
pouco desconhecidas do nordéste, rapidamente po
voadas e enriquecidas depois que foram atravessa
das por estradas de ferro. E’ corrente, por ser o 
facto absolutamente verdadeiro, que o atraso do 
nosso interior é devido exclusivamente á difficul- 
dade de transporte.»

Não significa isto que a existência actual de nú
cleos de população e a producção actual das regiões a 
pei correr não devam entrar em linha de conta na con- 
strucção de uma estrada de ferro; mas quer dizer 
que si outras razões de ordem social, politica, huma- 
nitaria, estratégica, etc., reclamam essa construcção, 
não bastam aquellas para desaconselhal-a. Ora, no nor
déste, nem mesmo taes razões podem ser invocadas; 
a sua população é das mais densas e a producção do 
seu sólo é prodigiosa e, póde dizer-se, constante, pois 
só nos períodos afastados das seccas se interrompe e 
desapparece. A secca não é o estado permanente do in
terior da Parahyba; o terrível flagello deixa-lhe feliz
mente tréguas repetidas, em que o trabalho e a fer
tilidade excepcional do seu sólo lhe asseguram períodos 
prolongados de bem estar e de fartura.

Finalmente, não é ocioso repetir o que ha pouco 
ponderei, isto é, que a producção das zonas beneficia
das pela açudagem, segundo a experiencia de todos os 
paizes inclusive o Brasil, começa a desenvolver-se desde 
a retenção dos primeiros metros cúbicos d’agua e não 
precisa esperar, como quer o Relatorio, a terminação 
dos grandes açudes e dos canaes de irrigação.

V. A ultima restricção do Relatorio é referente aos 
portos, «cuja construcção avoluma consideravelmente 
o vulto das despesas, pondo«em risco o seguimento nor
mal das obras principaes», e, em taes condições, «não 
haveria mal em esperar que o inicio do desenvolvi-
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mento economico, consequente d irrigação, reclamasse 
os respectivos melhoramentos».

Sempre a idéa do adiamento, em um paiz onde a 
falta de continuidade nas medidas administrativas é a 
nota caracteristica de todos os governos!

Algumas das considerações que acima adduzi, a 
respeito das estradas dé ferro e de rodagem, applicam- 
se também aos portos. O melhoramento e apparellia- 
mento dos da Parahyba, Natal e Fortaleza eram neces
sários e urgentes, não só para o recebimento do material 
destinado á construcção das grandes barragens, como 
para a prestação de soccorros immediatos dos outros 
Estados, em caso de secca, e ainda para a exportação 
dos productos da zona beneficiada, que já são abun
dantíssimos nos annos normaes e, com as obrás já 
feitas e as que ainda se fizessem antes de nova irrupção 
do flagello, sel-o-iam também mais tarde, nos annos 
de crise. Adiar esses trabalhos, seria tripudiar sobre 
o desanimo que, dia a dia, invade a população daquellas 
regiões, cujos esforços e cujos sacrifícios, ainda nos 
annos de estações regulares, se perdem inteiramente por 
falta de transporte e de sahida para a sua nova pro- 
ducção. Não deixa de haver certo illogismo, já alguém 
o notou, em querer beneficiar a região do nordéste 
adiando a construcção de estradas e portos para depois 
que ella estiver em plena florescência, quando, para ser 
esta uma realidade, é mistér que cheguem ao amago da 
região arida os elementos de progresso decorrentes das 
communicações rapidas e dos transportes immediatos. 
As obras em construcção no nordéste — açudes, bar
ragens, estradas, portos — são elementos diversos, mas 
harmónicos, de um só systema, de um plano unico: 
eliminar qualquer delles é fazer trabalho incompleto, 
emperrar a marcha dos demais e tornar inattingivel o 
fim collimado.»

Publicada esta carta nt> Rio de Janeiro em Agosto de 1923, 
a Commissão respondeu-me, quatro mezes depois, pelo Jornal 
do Commercio, quanto a alguns pontos da minha critica.



Transcrevo em seguida a replica que lhe dei e na qual re
produzo os seus argumentos.

«A Commissão começa recordando as linhas geraes 
do seu Relatorio e salienta que os algarismos de que 
então se serviu, entre os quaes se encontram os corres
pondentes ás terras irrigáveis, lhe foram fornecidos por 
agentes da propria confiança governamental; mas ignora 
sem duvida que taes agentes o fizeram sob a sua res
ponsabilidade individual, que esses dados jámais foram 
submettidos ao exame da Inspectoria no Rio de Janeiro, 
jámais tiveram a sua approvação e não se revestem, 
portanto, de cunho verdadeiramente official. A Com
missão, por motivos que reputou relevantes, nunca os 
quiz authenticar aqui na séde dos serviços, ou cotejar 
com os que a Inspectoria alli possue, e foi assim le
vada a usar de elementos méramente pessoaes, inteira
mente em desaccôrdo com a teehnica proclamada pela 
administração superior ou pelas autoridades no as
sumpto, e elaborados á inteira revelia das respectivas 
secções technicas e especializadas.

Insiste também a Commissão em que os problemas 
complexos que o Governo teve que enfrentar no Nor- 
déste, «não podem ser resolvidos por analogia e sim 
directamente pelas luzes das observações locaes»; dahi 
a necessidade de «mais profundas e extensas obser
vações meteorológicas, chimicas, hydrometricas, mais 
completos estudos topographicos, geologicos, agrologicos 
e maior numero de experiencias sobre culturas irrigá
veis e florestaes. . .»

A Commissão não attendeu aos precedentes que 
inspiraram o programma do Governo passado em re
lação ás obras contra as seccas. Teve elle justamente 
em vista pôr termo a essa phase de estudos, que nunca 
se concluiam, origem de todas as hesitações, tergiver
sações e decepções que vinham entravando a execução 
do benemerito emprehendimento. Si a Commissão com
pulsasse os archivos da opinião entre 1912 e 1919, no 
tocante ao magno problema, verificaria que, não só
mente no Nordéste, mas em todo o paiz, se clamava



pela cessação desses estudos eternos e pelo inicio im
mediate de uma acção realizadora. Era tal o empenho 
neste sentido que os serviços de medição das correntes, 
de necessidade por todos proclamada, estabelecidos em 
1910 com tantas difficuldades e á custa de tanta per
tinácia, foram supprimidos em 1906, apezar de exigir 
o seu custeio despesa insignificante.

Tal era o espirito dá época.
A verdade, entretanto, é que os elementos accumu- 

lados eram mais que sufficientes para começo das obras. 
Certos pormenores iriam vindo á medida da execução, 
sem prejuizo nem dos serviços nem do Thesouro.

Em taes condições, adiar, por 25 ou 50 annos mais, 
o inicio de um trabalho cujas bases fundamentaes já 
podiam ser calculadas, entre limites estreitos, á vista 
dos dados existentes na respectiva repartição, seria pro
crastinar criminosamente por outros tantos annos b 
desenvolvimento de uma região digna de maior attenção 
dos governos pelas extraordinárias possibilidades que 
encerra.

Postergar o emprehendimento rejeitando a expe- 
riencia de innumeras obras congeneres realizadas em 
paizes de condições semelhantes, como o Egypto, a ín
dia, os Estados Unidos e o Perú, seria meno.sprezar um 
critério, que a sciencia já sanccionara. Quando Oswal- 
do Cruz emprehendeu a grande obra de redimir a ca
pital do paiz da febre amarella, inspirado em trabalhos 
analogos executados pelos americanos, não julgou de 
certo indispensável perder mezes ou annos em refazer 
por conta propria todos os estudos e experiencias effe- 
ctuadas na America do Norte: aproveitou-se desde logo 
do que alli se observara e praticara.

E’ preciso não esquecer que a exactidão exigida em 
trabalhos taes como os que se executam no Nordeste é 
toda relativa; por grande que possa ser a experiencia 
adquirida em qualquer ramo de sciencia, ella está 
sempre sujeita a revisão.

Espero que a Commissão terá em breve opportuni- 
dade de verificar *que, em poucos dos paizes onde se 
construiram obras de secca, foram tão copiosos como 
entre nós os dados scientificos disponíveis. Basta lem-



brar que ainda hoje nenhuma região irrigada, nem 
na America, nem na índia, possue o conjunto de ob
servações pluviometricas que a Inspectoria das Seccas 
realizou para o Nordéste O).

Passando a occupar-se da opinião por mim repetida 
acerca da área total irrigavel dos açudes projectados, 
a Commissão, que a calcula em 160.000 hectares, ar- 
gue-me de «avaliar a superfície irrigavel, não por meio 
de medição directa da área por ventura aproveitável 
ás culturas, mas por processos indirectos partindo da 
quantidade de agua disponível».

E observa: «Este processo não é dos mais aconse
lháveis, porque nem sempre existem nas adjacências de 
um açude terrenos aproveitáveis na medida da agua 
disponível.»

Applica em seguida estes princípios a Orós e julga 
exagerada a superfície de 122.500 hectares que calculei 
para esse açude.

Parecem-me injustos os reparos.
Tratando-se de um açude para irrigação, ha que 

considerar a área que elle ê capaz de irrigar, de accôr- 
do com o volume d’agua que armazena, e a área irri
gavel, que é a extensão de terras que elle domina, aptas 
a esse genero de lavoura.

Nunca avaliei a superfície irrigavel do Orós «par
tindo da quantidade de agua disponível». Essa extensão 
foi ha muito avaliada, não sómente em Orós, mas em 
outros açudes, por um reconhecimento topographico e 
agrologico do valle do Jaguaribe, que attestou grande 
fertilidade do sólo e a existência de terras em área su
perior a que elle pôde irrigar. O que avaliei, na minha

P) Uma critica também muito generalizada é que as obras do Nor
déste não deviam ter sido atacadas em tão larga escala.

E’ uma opinião a que outras se contrapõem. O plano daquellas obras 
foi organizado numa época em que a taxa cambial permittia ser opti- 
mista. Infelizmente, ella se foi deprimindo dia a dia e tudo encarecendo 
enormemente; a receita publica, de onde se deduzia certa percentagem para 
os trabalhos, produziu 300.000 ecntos menus do que se esperava; falhou a 
contribuição de 2 a 5% da receita ordinaria dos Estados; não vieram os 
donativos previstos; os recursos, portanto, escassearam; a machina buro
crática, emperrada, difficultou e retardou a execução e os pagamentos.. .  
Não é de admirar que o plano se afigure hoje grandioso de mais.
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carta, foi a área que o açude de Orós será capaz de ir
rigar. A superfície susceptivel de irrigação é muito 
maior.

Pois o que se tinha em vista não era avaliar o 
effeito util da irrigação artificial? Ora, a irrigação ar
tificial está em relação, não com as terras disponíveis, 
ás vezes em extensão excessiva, mas com a agua ar
mazenada.

Por outro lado, para fazer este calculo, não é neces
sário, como parece á Commissão, que as terras irrigá
veis sejam situadas nas adjacências dos açudes.

Em Elephant Butte, por exemplo, o açude fica a 
mais de 200 kilometros da cidade de EI Passo, no Texas. 
A agua, drenada do açude peias comportas, corre mais 
de 20 kilometros antes de chegar aos primeiros ter
renos irrigáveis, os de Paloma Valley, a menor unidade 
da empreza. Quarenta kilometros mais longe, ha outra 
tomada, a da Percha Diversion Dam, para outra uni
dade, a do Rincon Valley. Mais 100 kilometros abaixo 
vem a Leasburg Diversion Dam, para uma grande uni
dade, a parte superior do Messilla Valley. Ainda 20 ki
lometros e temos a Messilla Diversion Dam, para o valle 
inferior. Na cidade de EI Passo ha ainda outra barragem 
de diversão para supprir as terras mexicanas (40.000 
acres) e as do Valle de EI Passo, que se estendem por 
mais 50 kilometros abaixo.

E poderia fallar de outros, como o reservatório de 
Roosevelt, distante cerca de 70 kilometros das terras 
irrigáveis; mas basta o exemplo citado para mostrar a 
improcedência do reparo da Commissão.

Proseguindo na mesma ordem de idéas e conside
rando que «muitas vezes não ha quantidade de agua 
disponível para os terrenos aproveitáveis. . .»  — ex- 
tranha a Commissão que • eu «conte para Orós com a 
vasta superfície aproveitável de 122.500 hectares», e 
“confie que esse açude possa irrigar esse elevado nu
mero de hectares em dois ou tres annos de estiagem».

A primeira arffirmação é verdadeira; quanto á se
gunda, a Commissão labora em equivoco.

Em minha carta de 5 de Agosto, no trecho tran
script© pela Commissão, escrevi que Orós irrigará
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122.500 hectares, «ficando ainda um bilhão de metros 
cúbicos d’agua no açude, para a hypothese de uma 
secca». Não é razoavel concluir dahi que, no meu en
tender, esse açude possa irrigar aquelle elevado numero 
de hectares em dois ou tres annos de estiagem. O que 
é licito concluir é que Orós poderá irrigar annualmente
122.500 hectares e manterá a reserva de um bilhão de 
metros cúbicos d’agua, que serão distribuídos, caso ir
rompa um período de secca. Peiisei desnecessário es
clarecer, o que faço agora, que, emquanto não sobreviér 
a secca, o açude irá renovando com a agua da chuva 
de cada anno a sua primitiva capacidade.

A Commissão em seu Relatorio affirmou que Orós 
só poderia irrigar 60.000 hectares; agora já acceita 
que, estando cheio o açude, «facil é irrigar no primeiro 
anno uma extensa superfície de terras» (não serão os
122.500 hectares de que fallei?)

Accrescenta, todavia; «A difficuldade está em ga
rantir a permanência dessa irrigação».

Esta phrase revela que a Commissão não se quer 
guiar rigorosamente pelos princípios básicos da irri
gação nem pelo objectivo que realmente se tem ém 
mira com a solução do problema das seccas. As obras 
que se estão construindo no Nordéste teem por fim di- 
recto, como em toda a parte, incrementar a economia 
da região, transformal-a em zona de producção facil 
e abundante e mantel-a como tal, tanto quanto possível, 
durante a secca. Para isto é necessário e sufficiente, nos 
annos normaes, irrigar a maior área compatível com 
os volumes de agua armazenados e guardar apenas re
servas capazes de evitar que se perca, ao rebentar o 
flagello, a riqueza já realizada, ou prestes a realizar-se. 
E’ demais, porém, querer manter, durante os annos de 
secca, por numerosos que sejam, a mesma irrigação in
tensa dos períodos normaes. Em nenhuma paiz se pensa 
ou se pratica assim. A distribuição da agua varia con
forme a abundancia das chuvas e as condições espe- 
ciaes de cada região e de ca$a cultura. A questão é re- 
gulal-a de modo que, declarada a secca, possa garantir 
a producção necessária á vida e á permanência das po
pulações. Si jião fôr possível fazel-a na mesma escala
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dos annos bons, ainda assim o decréscimo de producção 
nesse periodo não determinará mais a crise economica, 
com caracter de flagello, que periodicamente devasta a 
região, mas apenas uma crise como occorre em toda a 
zona de chuvas abundantes quando estas, pela irregu
laridade das estações, se tornam escassas.

Esforça-se, em seguida, a Commissão por demons
trar que Orós não poderá irrigar 122.500 hectares em 
dois ou tres annos de secca, «mesmo com os dados do 
Dr. Epitacio».

Eu não disse isto, segundo já observei.
Não é aqui o lugar nem o momento de mostrar 

como a Commissão conduziu os seus cálculos e colheu 
os dados que nelles figuram. Dessa tarefa se encarre
gará opportunamente a Inspectoria de Seccas.

Notarei, entretanto, desde já, que a Commissão 
não compulsou, na Inspectoria, aqui, as tabellas com
plementares, que constituem os annexos, ainda manu- 
scriptos, da publicação n. 47, série I-B, de que se uti
lizou, nem deu attenção, provavelmente, á referencia 
feita na introducção deste documento.

A Commissão critica os coefficientes que me le
varam no Orós á área de 122.500 hectares. Julga-os 
deficientes. E’ assim também que outros competentes, 
a quem tenho consultado, qualificam o calculo pelo 
qual ella attribue áquelle açude a diminuta área de
60.000 hectares.

Na sua cóta de repleção Orós accumula tres bi
lhões e quinhentos milhões C3.500.000.000) de me
tros cúbicos d’agua. Si reservarmos um bilhão 
(1.000.000.000) para a hypothese de uma secca, restarão 
dois bilhões e quinhentos milhões (2.500.000.000) que, 
na bacia hydraulica do açude, correspondem a doze me
tros de altura d’agua a contar da referida cóta.

Tomando-se para perdas por evaporação e absorpção 
na bacia hydraulica a altura d’agua de 3m,50 e consi
derando essa altura á meia distancia vertical do col
chão liquido de doze metros, ella corresponderá a se
tecentos e cincoenta milhões (750.000.000) de metros 
cúbicos, ou sejam 30% do volume desse colchão. Res
tam, portanto, no açude, para irrigação num anno nor-
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mal, 0,7 X 2 .500.000.000m3. Tomada a peida de 30% 
em transito nos canaes, o volume disponível, no campo 
de irrigação, será igual a 0,7 X 0,7 X 2.500.000.000. 
Adoptando-se a dóse de 10.000m3, d’agua por hectare, 
o numero de hectares irrigados ascenderá a

0,7 X 7X 2 . 500 . 000.000

10.000

ou sejam 122.500 hectares.
A perda annual de 3m,50, que entra neste calculo, 

é superior ao total, já muito elevado, de 3m,45, que 
certos engenheiros referem e a Commissão (registra. 
Ella não será attingida, já por ser exagerada, já porque, 
emquanto a evaporação se fôr operando, as chuvas ca
bidas na bacia hydraulica irão de certo modo compen
sando a agua evaporada. Ora, não tendo este elemento 
entrado no calculo, a altura das perdas adoptadas é 
realmente superior a 3m,50; orça talvez por 4 metros. 
Por outro lado, á medida que os invernos se forem suc- 
cedendo, a colmatagem da bacia tenderá a diminuir as 
perdas por absorpção.

A dose de 10.000 metros cúbicos de agua por he- 
ctare-anno encontra defesa no proprio Relatorio da 
Commissão, que muito acertadamente julgou a cultura 
do algodão capaz de justificar «as ousadias do empre- 
hendimento» (pag. 6); pois essa cultura não consome 
aquella dóse d agua; a dóse que lhe é adequada regula 
mais ou menos 8.000m,3.

«Dadas as condições especiaes do Nordéste» diz 
a Commissão, «parece que, no minimo, deve ser do
brado o coefficiente, adoptado pelo Dr. Epitacio 
Pessoa, para o algodão, canna, cereaes, não incluin
do o arroz que exige muito mais. Que o digam as 
experiencias com as agitas do Quixadá, onde será 
sempre facil submetter cada uma destas culturas 
á mais rigorosa observação pratica.»
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Ora, essas experiencias foram realizadas e estão 
publicadas. Elias conduziram ás seguintes dóses:

Algodão e arvores frutíferas ....................... 8.400m3
Fumo ............... .................... v . . ................8 .400m3
Cereaes, legumes, bananeiras, mandioca, ma-

cacheira, inhame e batatas . . ...............  9 .600m3
Canna ................................................................ 10.800m»

Sómente o arroz e as forragens exigem 14.400m3.
Vê assim a Commissão que a dóse de 10.000 de 

agua é mais que sufficiente para as culturas que ella 
aconselha ao Nordéste C1).

Quanto á área de irrigação do Piranhas, na Para- 
hyba, a Commissão a avaliara em 10.000 hectares.

Mostrei que a Inspectoria já medira 14.676 he
ctares e o serviço estava longe de ser ultimado.

Responde-me a Commissão: «Em que é que mais 
dois ou quatro mil hectares podem influir sobre o valor 
economico dessas vultosas obras»?

Pensei que influissem, sobretudo porque a obra 
em execução na Parahyba é relativamente pequena, e a 
differença já encontrada, de 4.676 hectares, — mais 
de 40 por cento dos 10.000 da Commissão —- vae ser 
muito maior, visto que o serviço está ainda distante 
do seu termo (2).

Na carta que escrevi ao Senador Octacilio de Al
buquerque mostrei todas as evidentes vantagens da * (*)

C) O Orós será o maior açude do mundo. Sua capacidade é de 
3.500.000.000 metros cúbicos. Os mais vastos até hoje construidos são 
o Elephant Butte, nos Estados Unidos, -com 3.253.700.000 metros, o As
suan, no Egypto, com 2.300.000.000, e o Roosevelt, também nos Estados 
Unidos, com 1.609.587.000. Para se ter uma idéa das dimensões colossaes 
desse reservatório, basta dizer que elle tem mais 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  metros 
cúbicos de capacidade que a bahia do Rio de Janeiro. A área da sua bacia 
hydrographica é de 2.150.000 hectares e a bacia hydraulica de 28.680. 
A altura de sua barragem, contando-se do leito do rio, será de 50 metros, 
o comprimento de 386 metros e a largura, no coroamento, de 4 metros.

(*) A capacidade do Pifanhas é de 17.000.000 metros cúbicos; 
a bacia hydrographica 80.000 hectares e a bacia hydraulica 3.500. A al
tura da muralha, de alvenaria cyclopica, será de 20  metros, o compri
mento de 600, e a largura do coroamento de 5.

Pela Verdade
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construcção do porto na Capital da Parahyba, em vez de 
Cabédello.

Pondera agora a Commissão que nada affirmara 
de positivo, por falta de estudos e orçamentos que lhe 
autorizassem a opção.

Poderia contentar-me com isto. Mas a Commissão 
não parou ahi e pergunta duvidosa: «Será com um 
canal de 60 metros de largura e 6 de profundidade 
que o Estado poderá pôr-se em contacto directo com os 
mercados nacionaes e estrangeiros?»

Parece que si isto não é possivel, o que se tem 
a fazer é alargar e aprofundar o canal, e não gastar 
sommas equivalentes para manter o Estado eternamente 
na vassallagem deprimente e estioladora, em que se en
contra em relação ao seu vizinho do sul.

A Commissão acha que, com o simples abastecimento- 
de agua de Cabedello e a mudança da Alfandega para 
alli, se justifica a preferencia pela construcção do porto 
em Cabedello.

O abastecimento de agua nessa localidade é obra 
difficillima e muito dispendiosa. A transferencia da Al
fandega, além de acarretar avultada despesa com a 
construcção de todos os edifícios necessários para a re
partição e os respectivos armazéns e para residência 
do pessoal, não resolveria o problema, porque, como já 
fiz sentir em outra occasião, com palavras do illustrado 
Sr. Dr. Lucas Bicalho, «um porto mercante não se con- 
stitue apenas de bom ancoradouro e bom cáes acos- 
tavel, mas sim também de um centro de consumo e de 
commercio que o justifique e complete, para as ope
rações mercantis de que depende a sua effieiencia e 
desenvolvimento economico». Ora, este centro só póde 
ser a Capital, onde existem as casas em grosso, os 
estabelecimentos que mantêm relações directas com o 
estrangeiro e abastecem o commercio do interior. Ca
bedello só poderia sel-o, si para alli se transferisse a 
Capital, idéa que, por absurda, a Commissão nem se 
animou a aventar I

Com o porto em Cabedello, as mercadorias impor
tadas teriam que ser desembarcadas alli, transporta
das do cáes para a estação do caminho de ferro e por



este conduzidas para a Capital, onde estão e permane
ceriam as casas importadoras. O mesmo dispendioso 
e demorado caminho teria que fazer, em sentido in
verso, a exportação.

Entende a Commissão que essas despesas de des- 
carga, transporte para a via-ferrea e frete para a Ca
pital, ou vice-versa, pouco valor teem. E’ que a Com
missão ignora que só o frete entre Cabedello e a Ca
pital, sem contar os gastos dé descarga e baldeação, é 
superior, frequentes vezes, ao que a mercadoria paga 
entre a Europa e Cabedello. Insignificante, porém, que 
fosse, a differença seria bastante para collocar o com- 
mercio da Parahyba em condições de inferioridade em 
relação ao de Pernambuco. Ora, é isto principalmente o 
que se tem em vista evitar e só póde ser evitado com 
a construcção do porto na Capital.

A Commissão não repudia, como me pareceu do 
seu Relatorio, as estradas de rodagem, as quaes, pelo 
contrario, «considera o principal elemento de desen
volvimento dos sertões e, no caso vertente, são o re
curso máximo para os retirantes».

Ainda bem.
A Commissão prefere, todavia, os caminhos car

roçáveis.
Não estou longe de concordar que, em certas zonas, 

os caminhos carroçáveis, muito menos custosos, basta
rão ás necessidades do trafego; mas, quando as vias 
de communicação se destinam a centros de intensa pro- 
ducção ou a regiões populosas onde o flagello da secca, 
pelas profundas e rapidas devastações que produz, re
clama soccorros e meios de transporte abundantes e 
urgentes, não vejo como taes caminhos possam supprir 
as grandes estradas, solidas, niveladas e amplas.

Também ha que attender á experiencia adquirida 
no nordéste: na região das seccas ha chuvas torren- 
ciaes prolongadas, como não se vêem no sul, que rapi
damente destroem as chamadas estradas carroçáveis.

Assim desapjareceu a que se construia de Prin- 
ceza em demanda de Patos.

Peço desculpas á Commissão de ter voltado ao as
sumpto. Fil-o porque a sua abalisada opinião, por isto
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mesmo que goza de justa autoridade no paiz, me im
punha o dever de explicar ainda uma vez as razões por 
que se adoptou esta ou aquella orientação na execução 
de certas obras do nordéste, como as estradas de ro-' 
dagem e o porto do meu Estado. Quanto ao Orós e ao 
Piranhas, quiz mostrar apenas que elles podem dar 
muito mais do que parece aos cálculos pessimistas da 
Commissão; mas, si ficarem nestes cálculos, ainda será 
o caso de bemdizermos, a Commissão e eu, todos os 
dias, como bons patriotas, as despesas effectuadas com 
essas duas barragens.

Rio de Janeiro, 27 de Dezembro de 1923.»

Recentemente mais duas arguições surgiram contra as obras 
do Nordéste.

A primeira é que o decreto n. 3.965 de 1919, que autorizou 
a construcção das obras, limitou a 200. OdO contos a importância 
maxima a despender com ellas nos cinco primeiros annos, e, en
tretanto, ao fim deste periodo, a 31 de Dezembro de 1924, o go
verno já havia gasto 361.000 contos.

O facto, na sua primeira parte, não é verdadeiro. Além da- 
quella importância, o citado decreto incluiu entre os recursos 
da Caixa Especial das Seccas 2% da receita geral da Republica, 
que renderam, até 31 de Dezembro de 1924, a importância de 
77.195 contos; por sua vez, o decreto n. 4.555, de 10 de Agosto 
de 1922, restituiu á Caixa 133.295 contos, que haviam sido em
pregados em construcção e apparelhamento de estradas de ferro 
e portos; finalmente, o Congresso votou para as despesas da In- 
spectoria de Seccas, de 1920 a 1924, a somma de 21.799 contos. 
Temos assim que a quantia concedida pelo Poder Legislativo 
para os gastos do primeiro lustro foi de 432.296 contos e, ha
vendo o governo despendido apenas 361.000, é evidente que se 
conservou dentro dos créditos autorizados.

E’ verdade que, pelo decreto de 1919, a parcella de 77.195 
contos era destinada também, com tres outras verbas, a fazer 
face aos juros e amortização do empréstimo de 200.000 contos; 
mas, por mais leoninos que fossem os juros e a amortização desse 
empréstimo, não é concebível que, altjm dos recursos das outras 
tres verbas, absorvessem daquelles 77.195 contos mais de 71.000, 
que é a differença existente entre a autorização total (432.269 
contos) e a despesa feita pelo governo (361.000), Basta que dos



2/c se haja applicado ás obras a insignificante parcella de 6.000 
contos, para que o governo tenha tido á sua disposição quantia 
superior (361.074 contos) á que despendeu (361.000).

A segunda arguição é relativa ao açude Poço de Paus. Jul
gou-se imperdoável a construcção deste açude, no mesmo valle 
onde fica o Orós, que «póde, por si só, sem o> auxilio do outro, 
conter quasi todo o volume de 3.580 milhões de metros cúbicos 
que o Jaguaribe póde offerecer a represamento.» Vae-se assim 
«despender vultosa somma de dinheiro em pura perda, pela pro
vável falta de agua a armazenar».

A critica baseia-se n’um equivoco. No lugar onde se vae con
struir o Orós, informa o Dr. Arrojado Lisboa, inspector geral do 
serviço, já se registrou n’um só inverno,, por medição directa, 
metis de seis bilhões de metros cúbicos d’agua, de sorte que, re
colhidos os tres bilhões e quinhentos milhões do Orós e o bilhão 
de Poço de Paus, ainda ha, de agua a armazenar, pelo menos um 
bilhão e quinhentos milhões. Accresce que Poço dos Paus ir
rigará 20.000 hectares das mais ferteis terras do Brasil, a respeito 
das quaes a repartição official de analyses do governo dos Es
tados Unidos declarou nunca ter examinado tão boas.

Eis ahi tem o paiz as razões de ordem economica, technica 
e humanitaria que justificam as obras do nordéste. Eis ahi tam
bém a relação, aliás incompleta, dos trabalhos alli executados.

E quanto teriam custado durante o meu governo todos esses 
numerosos, variados e importantes trabalhos — estradas de ferro 
e estradas de rodagem com innumeraveis obras d’arte, caminhos 
carroçáveis, açudes, poços tubulares, tanques, casas de morada 
aos milhares, constituindo verdadeiras cidades (com abasteci
mento d’agua filtrada, exgotos e illuminação electrica) estações, 
installações mecanicas, pedreiras, linhas telegraphicas e tele- 
phonicas, fundações e muralhas, barragens, escolas, serrarias, 
villas operarias, officinas, cabos aereos, torres de aço, guindastes, 
pharmacias, hospitaes, depositos, obras de portos, coordenadas, 
centenas de locomotivas e vagões, milhares de toneladas de tri
lhos, sem faliar dos que foram empregados na renovação de 
cerca de 400 kilometros <̂e vias ferreas, etc., etc., e mais o im- 
menso material de construcção e transporte para ellas ja com
prado, recebido, conduzido e accumulado nos lugares de destino?

Quanto teria custado tudo isto?



As obras colossaes do nordeste, espalhadas por oito Estados 
da Republica e distribuídas por tres annos de governo, custaram 
ao Thesouro 304.040 contos, inclusive o preciosíssimo material 
que ahi está e só por si importou em 187.770 contos.

Attenda-se, porém, que no total de 304.040 contos estão 
comprehendidos 33.527 contos despendidos com a restauração 
da estrada de ferro de Baturité e 954 contos gastos com a ponte 
metallica do porto do Ceará, despesas estas que tinham de ser 
feitas independentemente das obras do nordéste, o que vale dizer 
que a somma gasta propriamente com estas obras — incluindo 
cerca de 100.000 contos empregados nas outras estradas de ferro 
e nos portos — foi de 269.559 contos.

Mas, só em tres Estados do Sul — S. Paulo, Minas Geraes 
e Rio Grande — e só n’um serviço, o de estradas de ferro, entre 
as quaes não incluo a Estrada de Ferro Central, o meu governo 
despendeu, no mesmo espaço de tempo, mais de 290.000 contos!

E ninguém reclamou.
Só a Estrada de Ferro Central, que serve não a oito, mas a 

tres Estados, absorveu dos meus orçamentos, de 1920 a 1922, 
para mais de 400.000 contos!

E ninguém tugiu nem mugiu.
Por que então, só quando se trata do nordéste se assanham 

os pruridos de economia desses patriotas?!
A Inspectoria das Obras contra as Seccas fez passar ulti- 

mamente em vários cinematographos desta , Capital um film 
reduzido dos trabalhos do nordéste. Fel-o apenas para dar idéa 
do numero, extensão e grandiosidade das obras construídas ou 
iniciadas em tres dos oito Estados a que se estendeu a acção 
do meu governo. Que digam todos quantos viram este film si 
os serviços, que elle reproduz, e o material, cuja existência elle 
attesta, não bastam para confundir a diffamação a que as obras 
do nordéste teem servido de pretexto O).

(*) Este film  é apenas a terça parte do que foi passado nesta Capital, 
em 1924, para o mundo official e alguns convidados, e a respeito do qual 
assim se manifestou, pelo O Jornal de 24 de Abril do anno passado, pessoa 
que se mostrava bem informada acerca dos trabalhos do nordéste:

“Sem duvida, aos mais sceptifos, aos mais interessados em 
destratar, terá causado impressão formalmente conturbadora a 
“vista panoramica” do conjuncto das obras mais notáveis que 
actualmente se praticam em todo o mundo, verificando em um do
cumento irrefutável, qual a photographia animada, a extensão
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Si esses serviços e esse material hoje não dão a mesma im
pressão, é que muitos dos primeiros, em vez de serem restrin
gidos methodicamente, com senso pratico e espirito economico, 
foram abandonados de chofre, justamente quando as grandes 
obras entravam na phase de plena evolução, sem se tomarem as 
medidas necessárias de preservação do que já estava feito, e o 
material, este ficou exposto á acção do tempo e aos extravios.

Pela lei do orçamento da despesa deste anno, o Congresso 
autorizou o Governo a vender, até com 20% de abatimento sobre 
o preço de acquisição, todo o material que não fôr necessário á 
construcção das barragens de Orós e Pilões.

Já vimos que o material do nordéste custou 187.770 contos. 
Este preço, foi relativamente modico, não só porque a acquisição 
se fez, na maior parte, a taxas cambiaes muito favoráveis, como 
porque todas as commissões que a praxe manda pagar ao com
prador reverteram em proveito do Thesouro.

A resolução de vender o material, e de vendel-o até com aba
timento de 20% sobre um preço que já é seguramente tres ou 
quatro vezes menor que o preço actual, mostra o firme propo- 
sito em que está o Congresso de esvaecer de vez o sonho, em

desses trabalhos, a ordem e o methodo empregados, e de onde, fi
nalmente, se podem levantar com relativa facilidade os bordereaux 
das despesas realizadas, ao passo que se confundem assim os nega
tivistas que nada viram, que nada querem ver — ou por inépcia
ou por má fé. , , .

Esse film  deverá ser corrido sob os olhos do presidente da 
Republica, como deverá ser exhibido junto ao Congresso, como 
ainda deve ser dado amplamente ao publico, a cuja opinião leiga 
será extremamente util e instructivo, principalmente nos Estados 
do Sul, onde tão mal se conhece o Norte...  '

Terá assim todo o paiz, desde a sua mais alta autoridade axe 
o mais humilde contribuinte, uma noticia exacta de que os di
nheiros do paiz tiveram applicação apreciável e de que nao ha 
aoenas um montão informe de ferros e machinas aoq pedaços, 
atirados ao longo das vias ferreas, desde o littoral ate os confins

da PVerá,yao contrario disso, além de serviços de monta nos portos 
dos Estados sob a acção da Inspectoria de Seccas, milhares de - 
lometros de estradas de rodagem; centenas de kilometros de es
tradas de ferro; será informado do notável supprimento de ma
terial rodante feito a essas vias de communicação ao passo que 
saberá de um modo definitivo e ãe visu que as obras da grande 
acudagem já estavam tom as suas installações modelares em p eno 
funcckmamento muito antes de Março de 1923, quando por “mo- 
tívM de ordem financeira”, fòram paralyzados os trabalhos de
construcção.”



que ha tantos annos se embala o nordeste, de ver definitivaniente 
resolvido o problema que a miudo lhe perturba a paz e lhe rouba 
a riqueza e a vida.

Mas é uma illusão. A irrigação do nordéste tem que se 
fazer. E’ isto, como já tive occasião de dizer, um dever de pa
triotismo, que não permitte deixar ao abandono e improductiva 
uma das mais ferteis regiões do paiz, nem consente que se sub
ordinem problemas desta ordem ás inspirações egoístas de um 
regionalismo imprudente; é também um dever de humanidade, 
que não deixa conservar exposta ás ameaças periódicas de uma 
terrível calamidáde, que já nos roubou para mais de um milhão 
de vidas, a população de oito Estados da Federação.

As obras do nordéste, portanto, hão de proseguir mais cedo 
ou mais tarde. E’ questão de tempo. Vendido o material, ellas 
irão custar um pouco mais, pela contingência em que nos ve
remos de adquirir novo material por preço muito mais elevado; 
mas não será isto um obstáculo -insuperável; as obras hão de 
fazer-se, porque os naturaes do nordéste não são filhos do Brasil 
sómente para pagar-lhe o tributo do seu trabalho, do seu dinheiro 
e do seu sangue, e sim também para ter direito ao bem estar ou, 
pelo menos, á vida.
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O Contracto da Itabira Iron.

'

Creio que ninguém põe em duvida que, na exportação em 
larga escala da industria siderúrgica, encontraria o Brasil um 
dos mais fecundos elementos de prosperidade.

A industria do ferro depende de dois elementos primordiaes, 
o minério e o combustível. Não vem ao caso por emquanto a ele- 
ctro-siderurgia. Minério possuímos nós em quantidade prodi
giosa; as reservas de Minas Geraes, Matto Grosso, Goyaz, Pará, 
Bahia, Espirito Santo, S. Paulo, etc., «são praticamente inexgo- 
taveis». Quanto ao combustível, este póde ser ou a madeira ou 
o carvão de pedra. A madeira serve á pequena siderurgia, abso
lutamente incapaz de attender ás necessidades dos nossos trans
portes e da defesa nacional. Só o coke metallurgico, extrahido 
do carvão de pedra, póde fazer a grande siderurgia, e só a gran
de siderurgia, com a producção minima de 150.000 toneladas 
annuaes, poderá dar-nos ferro barato e na quantidade precisa.

O Brasil possue também carvão de pedra e o seu carvão 
produz coke metallurgico, conforme ficou averiguado nas ex
periências ordenadas pelo meu Governo; mas esse coke contém 
de 20 a 28% de cinzas e no bom coke de alto forno essa pro
porção não deve exceder de 9%. Alem disto, às nossas minas de 
carvão ficam muito distantes das nossas jazidas de minério, não 
temos a felicidade da Inglaterra e da Allemanha, que possuem 
no mesmo logar, ou em logar proximo, o minério e o combus
tível; as despesas de transporte para a aproximação destes ele
mentos entre nós são superiores ás da importação do carvão 
estrangeiro.

Assim, o que devemos fazer é organizar a nossa siderurgia 
com o carvão estrangeiro, até que o aperfeiçoamento progressivo 
dos apparelhos possa extrShir do nosso carvão coke de melhor 
qualidade, ou até que novas jazidas, ou camadas mais profundas 
das actuaes, nos abasteçam de carvão mais rico, e até que o
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transporte se torne mais fácil e barato; em summa, o que nos 
cumpre fazer é fundir o nosso minério com o carvão de fóra, até 
que o nacional possa economicamente substituil-o sob a fórma 
de coke metallurgico.

Para obter o carvão, na quantidade e com a regularidade 
necessárias, é mister exportar o minério: os navios que trou
xerem um levarão ó outro. Só assim poder-se-á organizar a ex
ploração.

A implantação da industria siderúrgica entre nós tem en
contrado duas classes de oppositores: os jacobinos, com o seu 
odio ao estrangeiro, cujo capital, entretanto, é ainda o unico 
capaz de affrontar os grandes dispêndios decorrentes da explo
ração; e os timidos, que receiam o exgotamento das nossas 
reservas de minério por effeito da exportação, a qual, entre
tanto, é actualmente condição sine qua do estabelecimento da 
industria e o unico meio de utilizar essa nossa riqueza. Os pri
meiros estão convencidos de que não ha mais minério na terra, 
fóra do Brasil, e assim devemos impor ao estrangeiro, que não 
tem remedio sinão vir aqui buscal-o, as mais pesadas condições: 
ora, os minérios do Brasil, apezar do seu volume colossal, repre
sentarão talvez a quinta ou sexta parte apenas do total conhe
cido no mundo. Os segundos não teem idéa da quantidade de 
minério que possuímos e pensam ingenuamente que, nas con
dições em que presentemente se nos apresenta o problema, é 
possível fazermos siderurgia sem exportar minério. O resultado 
é este que ahi vemos: continuamos a guardar minério impro- 
duetivo e inútil, a impar de orgulho das nossas immensas ja 
zidas e . .. a importar ferro do estrangeiro, pois não ha de ser 
com usininhas de 50.000 toneladas que havemos de prover ás 
nossas crescentes necessidades.

O curioso é que os que se oppõem á sahida do minério de 
ferro não criaram o mínimo embaraço á exportação do man- 
ganez, que é também um elemento substancial na siderurgia e 
cujos depositos não estão muito longe de exhaurir-se.

Paizes muito menos ricos do que nós — Estados Unidos, 
Canadá, Terra Nova, Australia, India, Noruega, Hespanha, Cuba, 
Chile, e até a China — permittem a exportação illimitada do seu 
minério. A Suécia autoriza-a dentro cte certos limites.

Devemos proclamar, em honra do Governo de Minas, que 
este, ao contrario do que se insinuou na Camara dos Deputados,



também não se oppoz a essa exportação, ao examinar o contracto 
da Itabira, em 1920.

O parecer da Commissão de Finanças daquella Casa do Con
gresso, do qual nos occuparemos dentro em pouco, affirma que 
este contracto seria «o monopolio da livre exportação, sem peias 
nem embaraços, do melhor minério da mais rica e mais impor
tante bacia do Brasil». Também esta affirmação envolve uma 
insinuação injusta contra o Governo mineiro, que é o unico com
petente para autorizar a exportação do minério: assim, como 
elle não se oppoz á sahida, assim também não a permittia sem 
peias nem embaraços; exigia apenas que as concessões se fi
zessem por períodos limitados, compatíveis com a rapidez dos 
progressos da siderurgia, e mediante a compensação do aprovei
tamento de 5% do minério exportado na fabricação de ferro e 
aço no Estado. E’ o que está claramente exposto nas mensagens 
do Presidente do Estado, Dr. Arthur Bernardes, de 1919 e 1920.

A resistência do Governo mineiro á effectivação daquelle 
contracto vinha de outras causas.

A principio era o receio de que a Empresa: l.°, alargasse em 
proporções excessivas a exportação do minério; 2.°, monopoli
zasse o mercado interno e impuzesse preços exagerados; 3.°, 
criasse o monopolio de facto do transporte do minério brasileiro.

Quanto ás duas primeiras difficuldades, a Itabira obrigou-se:
1. °, a não exportar nenhum minério antes de funccionarem ple- 
namènte suas usinas e nunca exceder um limite convencionado;
2. °, a evitar qualquer ajuste mercantil sob fórma de trust, do 
qual pudesse resultar elevação artificial do preço dos seus pro- 
ductos; 3.°, a não vender estes productos no Rio de Janeiro por 
preços superiores aos de New-Yorli, accrescidos das despesas 
de transporte e dos direitos aduaneiros. A liberdade que tem o 
Governo Federal de modificar os direitos de importação poria 
as industrias nacionaes a coberto de qualquer ameaça oriunda
deste ultimo compromisso.

Quanto ao monopolio de transporte, ponderou a Companhia 
que, na linha construída pela Victoria a Minas, era elle impos
sível, visto que esta estrada é obrigada a transportar as merca
dorias que se lhe apresentarem, minérios inclusive, e na linha 
construída pela Itabira, não era justo que o transporte de mi
nério de terceiros prejudicasse o do seu proprio, para o qual 
empregara grandes capitaes na construcção de uma estrada sem 
privilegio de zona, garantia de juros ou subvenção. Aliás, essa
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vantagem duraria pouco tempo, porque a Victoria a Minas era 
obrigada a construir o trecho de Cachoeira Escura a Itabira den
tro de cinco annos (dos 280 kilometros, já construiu 200); si o 
fizesse, desappareceria toda possibilidade de monopolio, si o 
não fizesse, caducaria o contracto e as linhas de terceiros pode
riam ser construídas de qualquer ponto da região mineira a Ca
choeira Escura, estação de embarque já servida pela Victoria a 
Minas.

Estas razões, ao que estou informado, calaram no espirito 
do Governo do Estado, excepto no tocante ao preço dos pro- 
ductos, que elle exigiu fosse o de New-York menos o valor do 
frete, seguro, taxas de porto e direitos alfandegarios. Reclamava 
além disto da Companhia o pagamento de 300 em vez de 30 réis 
por tonelada de minério exportado.

A Itabira annuiu a esta ultima condição. Quanto á primeira, 
promptificou-.se a conceder o abatimento de 20 a 25% sobre a 
somma das despesas que o producto importado fizesse com o 
frete, seguro, taxas de porto e direitos; mas o Governo mineiro 
recusou esta solução, porque, dizia elle, «o producto allemão 
nos póde chegar aqui, sem favor nosso, a preço inferior ao fa
bricado pelos americanos».

As negociações proseguiram; aproximando>-se, porém, o 
termo do governo do Dr. Arthur Bernardes e, havendo entre 
S. Ex. e o seu successor «divergência no modo de encarar» a 
materia, o actual Presidente da Republica «teve escrúpulos em 
firmar um contracto, cuja execução não ia caber ao seu governo, 
mas ao futuro».

Isto foi em Agosto de 1922. De então até hoje, creio que 
nada mais se tentou no sentido da effectuação do contracto.

Seguindo a orientação exposta no começo deste capitulo, a 
lei n. 3.991, de 3 de Janeiro de 1920, tendo em vista «facilitar e 
auxiliar a fabricação do ferro e do aço, sem subvenção, nem ga
rantia de juros, nem novos encargos para o Thesouro, nem 
qualquer favor sinão a isenção de direitos de importação e de 
expediente e de outros impostos federaes que incidam sobre a 
construeção e exploração das linhas, das minas e fabricas e seus 
productos e das installações do cáes», autorizou o Governo a:

e.
l.°, «contractar, nas condições que julgar mais con

venientes, com a Itabira Iron Ore Company, Limited, ou



empresa que organizar, ou com a Companhia Estrada 
de Ferro Victoria a Minas, mediante o accôrdo que en
tre as duas fôr preciso, a construcção e exploração de 
altos fornos, fabricas de aço e trens de laminar, bem 
como de duas linhas ferreas que, partindo, respectiva- 
mente, de Itabira de Matto Dentro e do porto de Santa 
Cruz, no Estado do Espirito Santo, ou de outros pontos 
preferíveis, vão entroncar nos pontos convenientes da 
Estrada de Ferro Victoria a Minas;

2. °, permittir á contractante fazer naquelle porto, 
sem privilegio, nem reversão, nem resgate, um cães com 
as convenientes insfallações para o embarque, desem
barque e deposito de minérios, de productos de suas 
minas e quaesquer outras mercadorias procedentes de 
ou destinadas ás estações de suas linhas ferreas, seus 
estabelecimentos ou respectivo pessoal, ficando-lhe tam
bém assegurado o direito de preferencia, em igualdade 
de condições, para a construcção, uso e goso das obras de 
melhoramento do porto, quando o Governo resolver rea- 
lizal-as, de accôrdo com o regimen de concessão ado- 
ptado em outros portos da Republica;

3. °, rever o contracto de 19 de Agosto de 1916, com 
a Estrada de Ferro Victoria a Minas, para a recon- 
strucção de suas linhas, afim de facilitar o transporte 
de minérios e productos siderúrgicos, sem novos onus 
para o Thesouro.»

Esta autorização não foi solicitada pelo Governo. Quem a 
suggeriu ao Congresso, no ultimo turno do orçamento, foi, si bem 
me lembro, o saudoso Senador Victorino Monteiro, a pedido do 
Sr. Percival Farquhar. Este senhor procurara-me em New-York 
quando, Presidente eleito, alli estive em visita ao Governo ame
ricano; fallara-me do desejo de fundar a grande siderurgia no 
Brasil; applaudi-lhe a idéa e o aconselhei a dirigir-se ao Con
gresso, de quem dependiam as providencias adequadas. Não mais 
o vi sinão depois de sanccionado o orçamento.

Logo que este foi publicado, a opposição atirou-se furibunda 
contra os termos da concessão. Esta nada tinha de immoral e 
era, sob todos os pontos de vista, muitíssimo mais vantajosa ao 
paiz do que outra feita em*1911, com applauso de muitos dos 
impugnadores de agora.



Este ponto foi bem esclarecido pelo Ministro da Viação, ao 
publicar o projecto do contracto da Itabira.

A autorização da lei n. 3.991, embora não suggerida pelo 
Governo, tinha para elle a mais alta significação. Come
çavam já a desenhar-se os males que para a situação commercial 
do Brasil trouxera, com a terminação da guerra, a simultanei
dade da diminuição das exportações e do augmento brusco das 
importações, tão prejudicial ao nosso cambio. Tudo que naquelle 
momento se pudesse fazer para augmentar a entrada de capitaes 
estrangeiros devia ter o apoio do Governo. Ora, a Itabira viria 
empregar no paiz mais de 60 milhões de dollars; este dinheiro 
seria recolhido aos nossos bancos em parcellas avultadas e suc- 
cessivas, e a Companhia se propunha a transferil-os por inter
médio do Ministério da Fazenda, que a suppriria das sommas 
necessárias em papel moeda, a taxas médias periódicas e dentro 
de limites ajustados. Era, pois, um avultado empréstimo ouro, 
que se applicaria integralmente no paiz e teria que ser liquidado 
em moeda papel. Accresce que, installada entre nós em larga es
cala, a industria siderúrgica reduziria de modo notável os paga
mentos em ouro, que o paiz faz annualmente no estrangeiro com 
a acquisição do aço que consome, com a importação de produ- 
ctos de industrias correlatas, com os fretes, etc.; impediria a sa- 
hida do preço da mão d’obra, e faria entrar sommas consi
deráveis em ouro, resultantes da exportação do minério e dos 
productos acabados e semi-acabados — medidas de effeitos per
manentes, da natureza daquellas que, sós, serão capazes de dar- 
nos a independencia financeira.

Pareceu-me, todavia, que os favores outorgados à Itabira 
pela lei n. 3.991, de 1920, podiam ser reduzidos. Mandei, por 
isto, depois de ouvir a concessionária, redigir a minuta do con
tracto com vantagens apreciáveis para o paiz, entre as quaes 
a limitação do prazo da isenção de impostos, que, nos termos 
da lei, era por tempo indefinido, a reversão do cáes, que a lei 
declarava irreversivel, a fixação do prazo para a encampação, 
de que não se cogitara, etc., e, iniciando a pratica liberal de con
sultar a opinião publica sobre certos actos do Governo, antes 
de dar-lhes caracter definitivo, fiz divulgar a minuta por todos 
os jornaes.

A critica emmudeceu. Nada teve que dizer, salvo duas li
geiras observações de redacção, que foram attendidas no in
strumento official. Em Buenos Aires o contracto foi vivamente

— 382 —



elogiado pelo orgam mais autorizado de sua imprensa. La Nation, 
e apontado ao Governo argentino como modelo a seguir.

Ainda mais. Em lei especial (n. 4.246 de 6 de Janeiro 
de 1921) o Congresso, sem uma palavra de protesto dos que se 
haviam mostrado advogados tão exaltados do interesse nacional, 
e sem duvida só do interesse nacional, mandou estender ás em
presas que quizessem explorar no Brasil a industria do ferro, não 
os favores restrictos do contracto celebrado pelo Governo com a 
Itabira Iron, mas os favores mais amplos da concessão primi
tiva, o que prova que aquelle contracto, ainda mais do que esta 
concessão, estava longe de constituir «a ruina irremediável e a 
abdicação da nossa nacionalidade».

O contracto inspirou-se nas idéas expostas em principio — 
altos fornos, producção de 150.000 toneladas no minimo por 
anno, importação do coke estrangeiro, sahida do minério, faci
lidade de transporte das matérias primas e dos productos ma
nufacturados, preferencia em favor do carvão nacional logo 
que pudesse ser aproveitado em igualdade de condições eco
nómicas, etc.

Assignado o contracto, foi elle submettido ao Tribunal de 
Contas, que lhe negou registro.

O Ministro da Viação, impugnando as razões do Tribunal, 
pediu fosse essa deliberação reconsiderada. O Tribunal acceitou, 
em parte, a impugnação, mas, por quatro votos contra tres, man
teve a recusa do registro.

Mandei executar o contracto, apezar desta recusa.
Antes de ir adiante, occorre esclarecer este ponto.
Houve quem dissesse que eu mandara executar o contracto 

para vincular definitivamente a responsabilidade do Governo 
e armar a Itabira do direito de indemnização, si o Congresso 
viesse a approvar o acto do Tribunal.

Não ha coisa mais audaciosa do que a ignorância!
«Mandar executar o contracto» e a formula consagrada (de

creto n. 13.868, de 12 de Novembro de 1919, vigente ao tempo 
da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, no caso da Ita
bira) para o despacho do Presidente quando não estiver de ac- 
côrdo com a recusa do registro. Esta fórmula vem desde a lei 
organica do Tribunal (n. 392 de 8 de Outubro de 1896) e hoje, 
depois das alterações da lePn. 4.632, de 6 de Janeiro de 1923, se 
mantém ainda para os contractos cujas despesas corram por 
verba orçamentaria ou assentem em lei especial que as autorize



em quantia certa e determinada. Não traduz, pois, arbítrio do 
Chefe do Estado, mas os termos legaes em que elle deve expressar 
o seu desaccôrdo. O meu despacho não tornou immediatamente 
exequível o contracto, que continúa subordinado ao accôrdo de 
Minas. Nem armou a Companhia de qualquer direito a inde
mnização.

Direito a indemnização haverá si o Congresso approvar o 
acto do Tribunal de Contas dando por effeito á sua resolução a 
nullidade do contracto, como se tem aconselhado á Camara, isto 
é, si o Congresso commetter a violência de annullar, com indé
bita autoridade, um acto jurídico perfeito. A indemnização nas
cerá então não do meu despacho, mas da exorbitância do Poder 
Legislativo. Trata-se, é verdade, de um contracto condicional, 
dependente de outro a celebrar-se com o Estado de Minas Ge- 
raes; mas, nestes termos, o contracto da Itabira é acto legal e ju 
ridicamente acabado, desde o momento em que o Presidente, de 
conformidade com a lei então em vigor, o mandou executar. 
Cassar o direito, mesmo eventual, que nelle se encerra, é causar 
damno ao seu titular e, consequentemente, incorrer na obrigação 
de resarcil-o. A resolução do Congresso, si julgar fundada a de
cisão do Tribunal de Contas, poderá ter como effeito a responsa
bilidade criminal do Presidente da Republica que ordenou o con
tracto, mas nunca a annullação deste.

Levada ao conhecimento da Camara dos Deputados a dis
sidência entre o Presidente da Republica e o Tribunal de Contas 
a respeito da legalidade do contracto, a Commissão de Tomada 
de Contas considerou sem procedência as tres razões invoca’das 
pelo Tribunal, a de Constituição e Justiça, ouvida especialmente 
sobre uma delias, manifestou-se também em sentido contrario; 
mas a de Finanças concordou com todas e ainda suggeriu outras.

Vamos, por nossa vez, estudar os motivos que levaram o 
Tribunal de Contas a negar registro ao contracto. Para mais fá
cil comprehensão desses motivos, convém explicar que o cami
nho do mar ás jazidas do minério se divide em tres secções: do 
porto de Santa Cruz a Gollatina, de Collatina a Cachoeira Es
cura, e de Cachoeira Escura a Itabira do Matto Dentro. O trecho 
intermédio, de Collatina a Cachoeira, já é servido por estrada 
de ferro, a Victoria a Minas, a qual está obrigada pelo seu con
tracto a construir também a secção de Cachoeira a Itabira. A 
concessão da Itabira comprehende os dois trechos extremos, de
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Santa Cruz a Collatina e de Cachoeira a Itabira. Este ultimo a 
Companhia construirá, si o não fizer a Victoria a Minas.

Isto posto, estudemos a decisão do Tribunal.
Esta decisão não se faz notar pela clareza e precisão, mas 

espero interpretar-lhe com inteira fidelidade os fundamentos.

O primeiro destes é o seguinte:
A Victoria a Minas gosa de garantia de juros e está, por 

outro lado, obrigada a fazer melhoramentos na sua linha; pelo 
seu contracto, o producto do transporte do. minério é destinado 
ao pagamento dos juros e amortização do capital reconhecido e, 
consummada a amortização, entra na renda geral; ora, pelo 
contracto da Itabira, parte daquelles melhoramentos passam a 
constituir obrigação desta companhia, e, assim, as rendas da 
Victoria a Minas «desapparecerão», com prejuizo do Thesouro, 
que manterá integral a garantia de juros. Accresce que a Itabira 
terá transito gratuito nos trens da outra companhia, e isto con
tribuirá não só para diminuir as rendas desta (que o Tribunal 
já  havia dado como desapparecidas), mas também para diminuir 
o valor do immovel no momento da reversão. E \ pois, evidente, 
conclue o Tribunal, que o contracto da Itabira acarretou a re
visão do contracto da Victoria a Minas, e revisão onerosa, o que 
infringe a outorga legislativa, que só autorizou a revisão sob a 
condição de não trazer novos onus para os cofres publieos.

A lei n. 3.991 de 1920 autorizou, é verdade, o Governo a 
rever, sem novos onus para o Thesouro, o contracto da Estrada 
Victoria a Minas; o Governo, porém, julgou desnecessário esta 
revisão.

A lei, em tres itens distinctos, conferiu tres distinctas au
torizações :

1. ° — contrucção de altos fornos e de duas estradas de ferro, 
mediante accôrdo entre a Itabira e a Victoria a Minas,

2. ° — construcção de um cáes em Santa Cruz,
3» _ revisão do contracto daquella ultima empresa.
Destas autorizações, o Governo só se serviu realmente das 

duas primeiras, e o declarou no decreto n. 14.160, de 11 de Maio 
de 1920, que mandou celebrar o contracto.

Eis aqui a prova:

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil, de accôrdo com o estabelecido no art. 53,

Pela Verdade
25
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n. XXIV. itens 1.’ e 2.° da lei n. 3.991 de 5 de Janeiro 
do corrente anno, decreta.. .»

O Governo, obrigado pela lei n. 2.924 de 1915, art. 131, a 
citar a disposição legal que autorizara o contracto, reportou-se 
sómente aos itens l.° e 2.°; nada disse quanto ao_ 3.". Isto torna 
patente que elle não tivera o pensamento de se utilizar do 3.° item, 
daquelle que permittia rever o contracto da Victoria a Minas, e 
não tivera esse pensamento, porque o accôrdo, previsto e con
sentido pela lei entre as duas empresas, e ao qual se adaptou 
o contracto, tornava desnecessária uma revisão em regra.

Não estou longe, entretanto, de reconhecer que, si esta não 
se contém na letra do contracto, resulta, todavia, de certas re- 
stricções feitas no da Victoria a Minas, entre as quaes se conta 
a permissão dada á Itabira de trafegar gratuitamenle o trecho 
de Collatina a Cachoeira Escura, o qual occupa, no caminho das 
jazidas ao mar, uma extensão de 290 kilometros, e pertence á 
Victoria a Minas.

Mas nada prova que essa revisão acarrete novos onus para 
o Thesouro, e ao Tribunal, em materia desta ordem, não é licito 
decidir por meras conjecturas.

O que se póde affirmar com maior segurança é, pelo con
trario, que a revisão redundou cm vantagens para os cofres 
públicos.

A prova disto resulta dos proprios factos assignalados pelo 
Tribunal, que, por extranha inversão, os arvora em onus quando 
na realidade constituem lucros apreciáveis.

Com effeito, pelo accôrdo celebrado entre a Itabira e a Vi
ctoria a Minas, obrigou-se aquella empresa a, por sua conta:

!•" — effectuar os trabalhos de remodelação do trecho de 
Collatina a Cachoeira Escura;

construir os desvios e melhoramentos complementares 
necessários á circulação dos trens;

3.” — conservar em perfeito estado todas as obras.
Ora, estes encargos, assumidos pela Itabira, terão como pri

meiro effeito exonerar a Victoria a Minas de todos os mencio
nados trabalhos, os quaes, feitos por ella, aggravariam em fortes 
proporções a conta de capital e acarretariam por consequência 
pesados onus para o Thesouro; em seguida augmentarão forçosa
mente o trafego e as rendas desta ultima companhia, porque 
permittirão offerecer transporte mais abundante e mais seguro
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ao centro de intensa actividade que se vai criar na zona da es
trada; e, por fim, trarão considerável reducção ás despesas de 
custeio e de trafego. Isto significa que as obrigações transferidas 
á Itabira farão com que a renda liquida da Victoria a Minas 
cresça de modo sensivel e, na mesma proporção, diminua a res
ponsabilidade do Thesouro pela garantia de juros concedida a 
esta. Accresce que as obras acima indicadas augmentarão evi
dentemente o valor intrínseco da estrada e, por conseguinte, do 
património nacional ao tempo da reversão.

Não é só isto.
A Victoria a Minas, pelo seu contracto, está obrigada a «exe

cutar um transporte medio annual de tres milhões de toneladas, 
ao preço máximo de oito (8) réis por tonelada-kilometro», o que, 
diga-se de passagem, prova não ter fundamento- a affirmação 
de que a Itabira ficou com o direito de servir-se do trecho de 
Collatina a Cachoeira com exclusão dos demais freguezes, como 
disse a Commissão de Finanças da Camara. Ora, esta clausula 
está de pé; não foi nem podia ser abolida pelo accôrdo effe- 
ctuado entre a Companhia e a Itabira. Mas esta obrigação acar
retará para a Victoria a Minas enorme prejuízo, porque o preço 
de oito réis está muito abaixo do custo real do transporte. "Basta 
dizer que a Estrada Central do Brasil cobra 37 réis por tonelada- 
kilometro de minério, quasi cinco vezes mais, e, ainda assim, não 
attinge a despesa real, que é de 38,4 réis e sobe incessantemente. 
O prejuízo da Victoria a Minas reflectirá sobre o Thesouro. O re
lator do parecer da Commissão de Finanças da Camara, apezar 
de toda a sua apaixonada parcialidade, não pôde deixar de con- 
fessal-o. No seu discurso de 20 de Dezembro declara evidente o 
prejuízo do trafego, que resultará daquelle frete e o Thesouro 
terá que embolsar com a garantia de juros a que se obrigou. 
Logo, chamando a si o encargo desse trafego, é claro que a Ita
bira preservou desse prejuízo a Victoria a Minas e o Thesouro.

Passemos ao segundo fundamento da decisão do Tribunal. 
Este fundamento é formulado com mais amplitude pelo parecer 
da Commissão de Finanças da Camara. Assim, comecemos por 
este parecer. Diz elle:

«Proprietária «bsoluta e sem contraste dos extre
mos da unica linha de transporte conveniente no valle 
do Rio Doce, desde o porto de mar até as jazidas, com
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os direitos assegurados sobre o trecho da via ferrea 
que liga esses extremos, a Companhia (Itabira) criou, 
dessa fórma, parat si, o monopolio do transporte e o da 
industria do ferro nessa rica e vasta região, com pre
juízo para o Thesouro Nacional e damno irreparável 
para o paiz e para os proprietários da zona. O livre 
trafego de importação e exportação dos extremos da 
linha, que é privativo da Companha, absorverá toda a 
capacidade de transporte do trecho bastante extenso 
(290 kilometros) da Estrada de Ferro Victoria a Minas 
que, por separar, serve de ligação a esses extremos.»

Transparece antes de tudo desta arguição uma noção falsa 
do monopolio illicito. A construcção de uma primeira estrada 
de ferro traz sempre para a empresa concessionária o monopolio 
do transporte na região servida, até que nova concessão esta
beleça a concurrencia. A Leopoldina tem de facto o monopolio 
do transporte por via-ferrea entre o Rio e Petropolis; a Central 
tem realmente o monopolio do transporte por via-ferrea do Rio 
% S. Paulo ou Bello Horizonte e vice-versa. Mas esta situação 
não constitue monopolio prohibido. Si constituísse, impossível 
se tornaria a construcção de caminhos de ferro. O monopolio só 
assume tal caracter, si o poder publico interdiz directamente, ou 
pela recusa de favores idênticos, a construcção de outras estra
das na mesma região.

Ora, facil é demonstrar que o monopolio da Itabira, como 
monopolio defeso, é pura phantasia.

A Itabira construirá duas estradas privativas nos dois ex
tremos do caminho que vai do mar ás jazidas: a primeira, do 
mar a Collatina; a segunda, de Cachoeira Escura ás jazidas: o 
trecho intermédio, entre Collatina e Cachoeira, é o da Victoria a 
Minas. Mas as duas estradas da Itabira não gosam do privilegio 
de zona nem de qualquer outro privilegio, de sorte que nada im
pede que outra sociedade construa também estradas de ferro en
tre os mesmos pontos e com os mesmos favores officiaes — cáes, 
isenções, etc. — os quaes, como já observei, o Congresso mandou 
estender a todas as empresas que desejarem explorar a side
rurgia entre nós.

Além disto, as estradas da Itfebira são construidas exclu
sivamente á sua custa, e, assim, é tudo quanto se póde conceber 
de mais desarrazoado pretender que o Governo force a Com-
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panhia a, em seu prejuízo, pôl-as á disposição dos seus concur- 
rentes, que não contribuíram com um vintein para a construcção 
e nenhum compromisso têm com o poder publico para a fun
dação de usinas e o preparo do aço. Nada mais natural, por
tanto, que as estradas sejam de uso privativo da Itabira.

Quanto ao trecho intermédio, de Cachoeira a Collatina, já 
vimos que está obrigado ao transporte de tres milhões de tone
ladas annuaes, de particulares ou empresas que não a Itabira, 
o que exclue toda idéa de monopolio, mesmo de facto. Demais, 
também aqui é licito a qualquer companhia, resalvando a zona 
da Victoria a Minas, lançar uma estrada parallela na mesma 
região.

Onde, pois, o monopolio illicito?
Haverá quando muito o monopolio que se produz em todas 

as primeiras construcções de estradas, monopolio natural, ins
tável, removível ad libitum, que a lei não condemna, que o di
reito não visa evitar, que o senso commum comprehende sem 
esforço, e que desapparecerá desde o momento em que outros 
capitaes se disponham a construir obra idêntica.

O Tribunal de Contas, neste ponto, imprime outro rumo á 
sua argumentação.

Pelo seu contracto, diz elíe, a Victoria a Minas obrigou-se a 
construir, dentro do prazo de cinco annos, sob pena de caduci
dade, o trecho de linha que vae de Cachoeira a Itabira do Matto 
Dentro. O contracto da Itabira Company põe a construcção a 
cargo desta, si a Victoria a Minas não cumprir aquella clausula. 
Ora, si, por este motivo, fôr declarada a caducidade do contracto 
desta ultima companhia, a Itabira ficará com o monopolio do 
transporte do minério, porque as suas linhas são privativas e 
não estão obrigadas a conduzir minério de terceiros, como o está, 
pelo seu contracto, a Victoria a Minas.

Digamos desde já que muito provavelmente a caducidade 
não se dará, porquanto a Victoria a Minas já construiu cerca 
de 200 dos 280 kilometros daquelle trecho.

Mas o argumento do Tribunal é surprehendente. Elle erige 
em causa da il,legalidade de um contracto a remota possibilidade 
de ser declarado caduco um outro, por motivos de que os pri
meiros contractantes nem legal, nem jurídica, nem convencio
nalmente teem a minima ^responsabilidade. Como muito bem 
disse a Commissão de Constituição e Justiça da Camara, o que 
importa substancialmente verificar no caso em questão é si a



concessão de uma linha privativa, para uso exclusivo do respe- 
ctivo titular, representa o privilegio ou o monopolio condemnado 
pela Constituição. Si representa, a concessão é illegal, não pela 
hypothetiea e imaginada caducidade da Victoria a Minas, mas 
por infringente do texto constitucional; si não representa, a in
vocação dessa possivel caducidade é de todo impertinente. Ora 
(são palavras da referida Commissão) o contracto de 1920 «ou
torgando, como outorgou á Itabira Company o direito de con
struir sem privilegio linhas ferreas para o transporte exclusivo 
do seu minério, mas não restringindo em favor delia o direito 
de estabelecer meios de transporte, ferro-viarios ou não, na re
gião ou zona em que esta tem as jazidas de sua propriedade ou 
vae exercitar o direito concedido, não encerra monopolio ou pri
vilegio vedado pelo nosso estatuto fundamental. Além da Estiada 
de Ferro Victoria a Minas, que lhe antecedeu na obtenção do 
privilegio para construcção de um trecho de viação ferrea na re
gião de que se trata, outras empresas podem explorar alii a in
dustria de transporte de minério de ferro ou de quaesquer outros 
productos».

Assim, declarada a caducidade da Victoria a Minas, a Ita
bira construirá o trecho em questão, que servirá, si assim en
tender o Governo, ao trafego de passageiros e mercadorias or
dinárias; por elle não poderá ser transportado o minério dos 
concurrentes da Itabira, nem seria justo que o fosse, uma vez 
que taes concurrentes em nada contribuíram para a construcção; 
mas a quaesquer terceiros continuará livre o direito de construir 
ao lado dessa linha, que não tem privilegio de zona, quantas ou
tras linhas quizerem, de sorte que a existência de um mono
polio, mesmo de facto, no contracto da Itabira é puramente 
imaginaria.

A terceira e ultima razão pela qual o Tribunal de Contas 
negou registro ao contracto da Itabira Iron é esta:

A lei permittiu que a Companhia construisse um cáes no 
porto de Santa Cruz e deu-lhe preferencia, em igualdade de con
dições, para as obras do mesmo porto, si o Governo resolvesse 
mais tarde melhoral-o; entretanto, o contracto, ainda que as 
obras de melhoramento do porto sejam construídas por outra 
empresa, mantém á Itabira o uso dá seu cáes, isento de quaes
quer taxas.
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Entende o Tribunal que, neste ponto, o Governo exorbitou 
da autorização legislativa.

A mini, pelo contrario, parece que o Governo ficaria aquem 
da autorização, si não reconhecesse á Itabira esse direito.

O Congresso Nacional, empenhado em fundar a grande si
derurgia e julgando a Itabira com idoneidade e capacidade para 
tomar a si essa tarefa, autorizou o Poder Executivo a conceder- 
lhe, em troca do incremento que ella vinha trazer á prosperidade 
do paiz, certos favores, entre os quaes a construcção e uso de 
um cães convenientemente íapparelhado para o embarque, 
desembarque e deposito de minérios, productos de suas usinas 
e mercadorias do seu consumo.

Isto significa que o Poder Legislativo considerou como con
dição essencial da exploração o goso desse cães. No seu modo de 
ver a Companhia não poderia organizar a industria sem essa 
vantagem. Recusar-lh’a seria expor a Itabira a prejuízos que en
volveriam os interesses economicos do paiz, .ou impossibilital-a 
de acceitar o contraçto e de proporcionar ao Brasil os benefícios 
que delia esperava.

E’ este, e não póde ser outro, o pensamento da lei, porque 
não é possível admittir que o Congresso tenha outorgado á em
presa um favor daquella importância por simples espirito de li
beralidade. O proprio parecer da Commissão de Finanças da Ca
mara, apezar da paixão que borbulha em todas as suas linhas, 
reconhece e confessa que, «para os serviços da Companhia o cães 
representa uma obra fundamental», a qual «a Companhia não 
podia dispensar de fôrma alguma».

Mas, sendo assim, seria indecoroso e impatriotico que, tem
pos depois, o Governo, a pretexto de melhorar o porto, arrancasse 
á Itabira a vantagem que lhe concedera como condição substan
cial do contracto e a privasse de um elemento que elle sabia in
dispensável ao cumprimento honesto das obrigações estipuladas: 
indecoroso, porque o poder publico não desce a essas espertezas; 
impatriotico, porque o acto determinaria o esboroamento da in
dustria incipiente.

Longe, pois, de contrariar a disposição legislativa, o Go
verno interpretou-a fiel e hoiyadamente.

Fica assim demonstrada, parece, a inconsistência das razões 
do Tribunal, adoptadas pela Commissão-de Finanças da Camara.
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São estas até aqui as únicas razões valiosas articuladas 
contra a concessão da Itabira. Na Camara dos Deputados outras 
surgiram, mas dictadas antes pela paixão ou pela estreiteza de 
vistas com que o regionalismo encara estes assumptos, do que 
pelo senso juridico ou por uma exacta comprehensão dos inte
resses nacionaes. Por isto mesmo, a critica que alli se fez ao 
contracto, em discursos e pareceres, á parte a repetição dos fun
damentos do Tribunal de Contas, nem sempre sé formulou em 
termos leaes e muitas vezes raiou pela futilidade.

A preoccupação do parecer da Commissão de Finanças pa
rece ter sido uma única, a de dar ao paiz a impressão de que o 
contracto prodigalizava á Companhia escandalosos favores sem 
impor-lhe o menor onus, e esmagava o Thesouro sob o peso de 
encargos incalculáveis sem a attenuante de uma só vantagem. 
Para isto, não houve ceremonias; na transcripção das clausulas 
do contracto, feita, entre aspas, uma a uma, supprimiram-se re
ferencias indispensáveis, cortaram-se palavras essenciaes, detur- 
pou-se o sentido de outras, inventaram-se onus e favores, e che
gou-se até a diffamação, pois se attribuiu ao Governo o «desejo 
de tudo confundir e baralhar» e «o emprego de todos os disfar
ces». A’ custa de tão lamentáveis processos, pôde-se afinal de
clamar esta tirada, que seria cómica si não partisse de autoridade 
tão respeitável: O contracto da Itabira, si vingasse, «seria a ruina 
irremediável e a abdicação da nossa nacionalidade».

E* preciso fazer acreditar á Camara que, pelo contracto, «a 
autoridade do Governo nacional é diminuída, desconhecida, to
lhida ou mesmo repudiada»?

Nadá mais facil: é só supprimir na transcripção as pala
vras que resguardam essa autoridade. Assim, por exemplo, o 
contracto torna dependentes da approuação prévia do Governo 
os estudos e planos definitivos das estradas da Companhia (clau
sula I I) ; pune com a pena de caducidade o exceder a Companhia 
os prazos fixados para inicio das obras, salvo caso de força 
maior, a juízo do Governo (clausula V ); dá ao Governo um 
membro na Commissão arbitrai (clausula VI); sujeita á auto
rização especial do Governo a importação de generos destinados 
aos empregados e operários da empresa (clausula VII); sub- 
mette d approvação do Governo o^ planos das obras a construir 
em terrenos desapropriados (clausula XVIII); obriga a Itabira 
a fazer o reforço e o melhoramento que, a juizo do Governo, 
forem necessários em certos trechos dá estrada (clausula XX, a) ;



exige a autorização do Governo para a construcção de desvios e 
obras complementares (clausula XX, b); isenta a União de qual
quer onus, responsabilidade ou prejuizo na construcção de offi- 
cinas especiaes para a reparação do material rodante e na in- 
stallação de depositos para lubrificantes, oleos e combustiveis 
(clausula XX, c); impõe á Companhia a obrigação de veri
ficar, pelas experiencias necessárias, a possibilidade do aprovei
tamento das matérias primas do paiz, sempre que o Governo 
assim o entender (clausula XXV). . .  Pois todos estes direitos e 
obrigações correlatas, constantes das phrases que acima escre
vemos em itálico e se encontram nas clausulas citadas, o parecer, 
com admiravel desenvoltura, elimina na sua transcripção e, de
pois de, por este singular expediente, «diminuir, desconhecer, to
lher e mesmo repudiar» nove vezes a autoridade do Governo, 
accende-se em santos furores e denuncia á Camara que o Go
verno abdicou dos seus proprios direitos e cumulou a Itabira 
de favores injustificáveis!

Faz-se mister convencer a Camara de que no contracto tu3o 
é «exclusivo e privativo, e o monopolio denuncia-se a todo o 
momento apezar dos disfarces»?

Como isto é simples! Isolam-se aquelles qualificativos de 
todas as clausulas, onde figuram, e, ainda quando signifiquem res- 
tricções aos direitos da Companhia, são apontados como outros 
tantos privilégios!

Por exemplo: O contracto declara que as duas linhas ferreas 
serão destinadas privativamente ao transporte dos productos, 
materiaes, combustiveis, etc. da Itabira (clausula VII). O pen
samento transparece claro das palavras: a Companhia não po
derá servir-se das vias-ferreas para transportar outras coisas que 
não sejam aquelles productos, materiaes e combustiveis.

E’ um cerceamento das suas faculdades.
Pois o parecer o arvora em monopolio !
Outro exemplo: O contracto permitte que a Itabira faça no 

porto de Santa Cruz «sem privilegio» um cães «que será exclu
sivamente reservado á industria explorada pela Companhia e aos 
respectivos estabelecimentos» (clausula XI).

«Privilegio! brada o parecer (apezar da clausula dizer ex
pressamente o contrario) «monopolio, monopolio do porto!* 
(A concessão é de um cóes^mas o parecer, para produzir effeito, 
diz que é de um porto). Ora, todo o mundo percebe que o obje- 
ctivo do contracto, neste lance, é justamente evitar que a Com-
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panhia se utilize do cáes para misteres extranhos á exploração 
da siderurgia, que é o que constitue a vantagem contractual da 
outra parte.

Mais um exemplo: Só os navios empregados na exploração 
da Companhia, diz a clausula XIX, terão direito de tomar livre
mente no cáes os combustíveis, lubrificantes e materiaes ne
cessários. Sabendo-se que a Companhia pela mesma clausula está 
«isenta do pagamento de quaesquer taxas pelo uso do cáes», 
o fim do contracto torna-se evidente: é impedir que a Itabira 
permitta que navios de outras empresas, ou aquelles dos seus 
proprios navios que não forem empregados na industria do ferro, 
usem do cáes livremente, com isenção das taxas.

Mas o parecer não viu esta evidencia e delata á Camara 
que «o adverbio inicial (só) estabelece, de principio, o exclusivo 
e o privativo do porto para o direito de abastecimento que terão 
os navios que o frequentarem»! (Ainda aqui o contracto falia de 
cáes, mas porto dá mais idéa da tal «abdicação da nacionali
dade»).

Um ultimo exemplo: O contracto autoriza a Companhia a 
construir tanques de oleo combustível para abastecimento dos 
navios exclusivamente empregados no serviço da industria (clau
sula XX, c). Desta sorte, não poderão prover-se nesses tanques 
navios outros, nem da mesma nem de diversa empresa.

Pois nesta limitação opposta á liberdade da Itabira, o pa
recer, obsedado pela idéa de monopolio, também enxergou um 
privilegio!

E para augmentar a terrível impressão que essas clausulas, 
assim deturpadas, haviam de produzir no espirito da Camara, o 
parecer enumerou mais, como prova ainda «do privativo, do ex
clusivo e do monopolio», todas as clausulas, que, embora sem 
criar novos encargos ou direitos, a estas se reportam por simples 
referencia!

Não pára ainda ahi a maldade do parecer.
Sabemos que o contracto concede á Itabira a construcção 

de um caes no porto de Santa Cruz. Não é a concessão do porto, 
é a concessão de um cáes no porto, coisa incomparavelmente 
menos importante. O parecer, no proposito de tornar odioso aos 
olhos da Nação o acto do Governo passado, uma vez por outra 
avoluma a concessão e a figura conro sendo do porto e não do 
cáes.

Já citámos dois exemplos.
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Aqui vão outros.
Commentando a clausula XIV, onde se diz que o Governo 

organizará os serviços fiscaes do porto de Santa Cruz, pergunta 
o parecer: «Porque não paga a Companhia a fiscalização de um 
porto que só para ella serve?»

Na critica que fez á clausula XX, let. a, exprime-se do mesmo 
modo: « ... E’ o fim mesmo do contracto da Itabira. . .  o trans
porte rápido e barato do seu minério, para que os seus navios 
possam... carregar e descarregar livremente no seu porto de 
Santa Cruz...»

No recinto da Camara, mantém-se esse proposito. Inquirido 
por um collega si o contracto da Itabira está sujeito a prazo, 
responde o relator do parecer: «Absolutamente. Ha sómente o 
de 90 annos para a reversão do cáes, mas a Companhia ficaria 
com o PORTO».

Quando o parecer sahe da infidelidade das transcripções ou 
da alteração da letra ou do espirito do contracto, é para cahir 
em censuras que não deveriam figurar em documento de tal im
portância.

A industria da Itabira depende de dois contractos, um com 
a União, outro com o Estado de Minas Geraes, os quaes se ser
vem mutuamente de base e condição. Tratando-se de dois go
vernos autonomos e de dois interesses distinctos, é indifferente 
que qualquer dos contractos anteceda ou succeda ao outro. Em 
rigor, si um deve preceder ao outro, é o da União, porque, como 
muito bem disse o Dr. Arthur Bernardes na mensagem que em 
1921 dirigiu ao Congresso Mineiro, «o problema da siderurgia 
no Brasil é mais nacional do que regional», «porquanto o as
sumpto se prende intimamente aos interesses da defesa do paiz».

Fez-se em primeiro lugar o contracto da União.
O parecer insurge-se contra isto, porque, diz qlle, sem o 

contracto de Minas, não póde ter execução o federal. Como si 
aquelle fosse exequivel sem este. . . .

Pela clausula V, si a Companhia exceder os prazos para o 
inicio e conclusão das obras, o Governo declarará, caduco o con
tracto, salvo si a Companhia convier em pagar a multa de 50 
contos de réis por mez de*atrazo. Não póde haver nada mais 
claro: si a Companhia se sujeitar a pagar a multa, a caducidade 
não se declara. O parecer, não obstante, accusa o contracto d,e 
«absurdamente impor a multa depois da caducidade» e obrigar



o Governo «á humilhação de esperar a resposta da Companhia 
durante 12 mezes*!

Outra arguição é que o contracto torna impossivel a indus
tria do nosso carvão. Não é verdade; a clausula XXV obriga a 
Companhia a, em igualdade de condições económicas, preferir 
o carvão nacional para os seus serviços, desde que a experiencia 
industrial demonstre que elle produz coke metallurgico, só po
dendo importar do estrangeiro a quantidade que faltar para o 
funccionamento normal de suas usinas.

E’ a mesma clausula que figura no contracto do Anglo 
Brazilian Syndicate.

Não quer isto, porém, o parecer; quer que, ainda faltando o 
carvão nacional, não possa a Companhia importar o estrangeiro 
e . .. feche as usinas. Pelo menos é o qUe se deprehende do com- 
mentario á clausula XXV.

Curiosa maneira de fazer a grande siderurgia!
A lei que autorizou o contracto da Itabira não exigiu a re

versão das duas estradas. O parecer faz disto carga não ao Con
gresso, mas ao Governo, e diz ser esta a primeira vez que no 
Brasil se concedem linhas ferreas sem reversão. Si o facto fosse 
verdadeiro, a censura deveria ser dirigida ao Congresso, que vo
tou a lei e de que fazem parte os signatários do parecer; mas não 
é, como mostrou o Sr. Pires do Rio em um dos discursos que 
sobre a materia proferiu na Camara.

Da combinação das clausulas VII e XVII resulta que a linha 
de Itabira a Cachoeira poderá ser aberta- ao trafego de passa
geiros e mercadorias ordinárias, desde que isto não prejudique 
os serviços privativos da Companhia.

O parecer levanta grande escarcéo em torno desta resalva 
e, mais uma vez, do que elle chama «o privativo».

Para muita gente, as companhias que empregam capitaes 
no Brasil, sobretudo as estrangeiras, devem contentar-se com a 
honra de servir ao nosso progresso; qualquer idéa de lucro que 
tenham pela paralyzação e riscos dos seus avultados capitaes é 
sempre uma deshonestidade. Ora, a estrada de Itabira a Ca
choeira não é propriamente uma estrada commum; é, sim, uma 
estrada especial para a exportação de determinada industria, 
para transporte de minério e artefactos, como são as estradas 
construídas para a exploração das minas de carvão. Além disto, 
e uma estrada feita unicamente com capitaes da Companhia. Que 
quer o parecer? Quer que essa estrada seja precipuamente aberta



ao trafego ordinário e posta precipuamente ao serviço dos concur- 
rentes da Itabira, os quaes, além de concurrentes, não fizeram 
na construcção da linha o sacrifício de um real! Todo o mundo 
vê que isto é absurdo. Todo o mundo sente que isto é puro 
bolchevismo. O razoavel e justo é o que estatue o contracto; a 
estrada servirá primeiramente á industria da Companhia, que 
para isto especialmente a construiu, e, quando os serviços dessa 
industria o permittirem, será utilizada também pelo trafego or
dinário.

Isto é uma burla, exclama o parecer, porque a Itabira alle- 
gará sempre que os seus serviços privativos não permittem a 
partilha. Mas nesta materia quem decide não é a Itabira, é o 
Governo, que saberá, por meio dos seus fiscaes, si é ou não- 
procedente a allegação.

Nos termos da clausula VIII, o Governo poderá a todo o 
tempo, além da fiscalização normal a que ficará sujeita a Com
panhia, determinar inspecções extraordinárias. «Para que tanta 
fiscalização e tanta inspecção extraordinária, pergunta o pa
recer, si não existem penas para as faltas encontradas?»

Ora, a clausula V, § unico, como já vimos, impõe á Com
panhia a multa de 50 contos por mez de atrazo no iniciar ou 
concluir as obras; a clausula XV- commina multas de duzentos 
mil réis a dez contos, e o dobro na reincidência, pela inobser
vância de qualquer das clausulas do contracto; e a clausula XX, 
§ l.°, estatue que, si a Itabira descurar a conservação da linha 
actualmente pertencente á Victoria a Minas e comprehendida 
entre Collatina e Cachoeira, será multada e a- fiscalização lhe 
marcará prazo para a execução dos serviços necessários; si, 
ainda assim, as obras não forem executadas, multa dobrada 
ser-lhe-á imposta, e si a Companhia persistir em sua omissão, 
incorrerá em multas consecutivas de duplicação continua até 
que as ordens da fiscalização sejam attendidas, pena severís
sima, que póde ascender a sommas do maior vulto.

Pois o parecer, depositário da confiança da Camara, in
forma á Camara que no contracto «nao existem penas para as
faltas da Companhia»!

A citada clausula XV manda cobrar executivamente as 
multas que não forem pagas dentro de 15 dias. E’ um pro
cesso muito mais severo ]?ara a Companhia e muito mais §a- 
rantidor dos interesses do Thesouro do que a caução, a qual, 
no caso da Itabira, seria ás vezes insufficiente, visto que as



— 398 —

multas, em dadas hypotheses, com o systema da duplicação, 
podem attingir cifra elevadíssima. O parecer acha, entretanto, 
que, com este processo, «são alteradas as praxes administra
tivas em favor da Companhia»/

Quando a paixão assume taes paroxismos, é inútil toda 
discussão.

Segundo a clausula XI, o cães construído pela Itabira no 
porto de Santa Cruz reverterá para a União ao cabo de 90 annos; 
as installações, porém, não reverterão.

Novo motivo de censura para o Governo.
Na lei de autorização, o Congresso declarou expressamente 

que o cáes não ficaria sujeito á reversão. Foi o Governo que 
obteve essa modificação em proveito do paiz. Si não a alcançasse, 
estaria tudo muito bem, teria simplesmente observado a lei; 
mas como a conseguiu só para o cáes e não a obteve também 
para as installações, aliás por motivos justos, contra elle, e não 
contra o Congresso, desencadeiam-se as iras do parecer.

Mais algumas linhas e poremos termo a esta fastidiosa 
enumeração.

Pela clausula XX, a Itabira obriga-se: a) a reforçar e me
lhorar o trecho de Collatina a Cachoeira; b) a construir os des
vios e obras indispensáveis á circulação dos trens; c) a construir 
officinas de reparação e depositos de lubrificantes e combus
tíveis; d) a construir outros trechos de linha; e) a conservar em 
bom estado aquelle trecho, desvios e obras.

Contra isto revolta-se indignado o parecer, porque «todos
estes encargos, assumidos, pela Itabira, são para seu beneficio 
exclusivo».

Deviam ser para beneficio dos outros. .. Sim, porque chega 
a ser desaforo que esses capitalistas americanos construam es
tradas, officinas e depositos para explorar uma determinada in
dustria, e levem o seu imperialismo ao ponto de não reservar
esta s obras para o serviço exc lu sivo  dos seu s con cu rren tes bra
sile iros ! . . .

Sao esta s  as criticas fe itas ao contracto  da Itabira pela Com - 
m .ssa o  de F in an ças da Cam ara. D epois do exam e, a que proced i, 
da decisão  do T ribunal de Contas, jfodia bem  d isp en sar-m e de 
c ita l-a s; m as nao qu iz que se v isse  no m eu silen c io  in d ic io  dc 
desapreço. R eproduzi-as q u asi sem  com m entario , porque m e pa-
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i>ecéu desnecessária qualquer analyse para realçar-lhes, aos olhos 
de quem as ler, a paixão e a improcedência.

O contracto da Itabira Iron poderá não ir por diante, mas 
attestará a todo o tempo, com a contribuição subsidiaria dos 
contractos da Companhia Electro-Metallurgica Brasileira, do 
Anglo Brazilian Iron and Steel Syndicate e da Usina Queiroz 
Junior, o esforço patriotico do Governo passado para resolver 
um dos problemas de maior alcance na vida economica do Brasil.





A “ Port of Pará”

Quando assumi o governo, a Companhia Port of Pará re
cebia do Thesouro 8% ou mais, sobre o seu capital de 60.651 
contos ouro, a titulo de garantia de juros. Sem desconfiar que 
este pagamento constituia uma das mais graves irregularidades 
de que dá noticia a nossa historia administrativa, nada fiz no 
sentido de resguardar as arcas do Thesouro; em 1921, porém, 
despertada a minha attenção para o assumpto, examinei-o cui
dadosamente e verifiquei que a Companhia tinha direito apenas 
á renda de 2% sobre a importação do porto de Belém, nas con
dições que adiante exporei, e já havia recebido indebitamente 
dos cofres públicos cerca de 25.000 contos ouro!

Providenciei para que se puzesse termo quanto antes a esse 
innominavel abuso. O Congresso, devidamente informado, eli
minou do orçamento de 1922 a verba destinada áquelle paga
mento, que até hoje não restabeleceu, apezar dos esforços te
nazes e omnímodos da Companhia, e espero não mais restabe
lecerá.

Desde essa época a Companhia, para ficar bem com os seus 
obrigacionistas, tem-se pintado como victima da arbitrariedade 
e da falta de lisura do governo brasileiro, a quem accusa nos 
seus relatórios (tenho á vista o de 1924) de, reconhecendo em
bora o direito da empresa áquelle pagamento, havel-o suspen
dido por influencia de jornaes e com o proposito de reduzir, á 
custa dos dinheiros delia, os encargos do Thesouro.

Ainda em Janeiro deste anno, o Moniteur des Intérêts Maté- 
riels, reportando-se ao relatorio de 1923, affirmava que «o governo 
brasileiro não cumpre as suas obrigações para com a Compa
n h i a e, depois de explicar a questão, a seu modo, accrescenta.

«Desde 1921, o Governo nada mais pagou da ga
rantia de juros promettida; nessa época, o Presidente

Pela Verdade
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da Republica reconheceu a divida, mas invocou a po- 
brkza do T hesouro para não pagar. . .  Não ha duvida 
que este modo de proceder compromette o credito do 
Brasil.»

Cartas teem-me vindo em grande numero, nas quaes graves 
injurias são irrogadas ao Governo Brasileiro, sob o fundamento 
de récusar-se elle a satisfazer uma divida contractual, incontes
tável e incontestada. Aos olhos de um dos signatários dessas mis
sivas, sem duvida obrigacionista da Port of Pará, o Brasil não 
passa de «um paiz de ladrões».

Isto não póde continuar. Preciso é que se esclareça o as
sumpto e se torne patente que o Congresso e o Presidente do Bra
sil, em 1921, apenas cumpriram o dever de não consentir que o 
Thesouro continuasse a transferir annualmente, dos seus para 
os cofres da Companhia, milhares e milhares de contos, sem 
estar a isto obrigado nem legal nem juridicamente.

As leis que entre nós regem a execução de melhoramentos 
de portos são as seguintes:

1. ° A lei n. 1.746, de 13 de Outubro de 1869, que autoriza 
o Governo a contractar a construcção de docas e armazéns para 
carga, descarga, guarda e conservação das mecadorias de im
portação e exportação, e dá aos empresários o direito de per
ceber certas taxas (atracação, capatazias, etc.) pelos serviços 
prestados nos seus estabelecimentos (casos dos portos de Santos 
e Manáos);

2. A lei n. 3.314 de 16 de Outubro de 1886, que, no ar
tigo 7., admittindo que as vantagens da lei de 1869 não bastem, 
autoriza o Governo a estabelecer em favor das empresas, além 
dessas vantagens, uma taxa nunca maior de 2% sobre o valor 
da importação, a qual será arrecadada directamente pelo Es
tado e calculada de maneira que, addicionada ás outras, não 
exceda o necessário para pagar ao capital das empresas um juro 
de 6% ao anno e amortizal-o no prazo máximo de 40 annos 
(casos dos portos da Bahia e Belém);

3. O decreto executivo n. 6.368, de 14 de Fevereiro de 1907, 
que se occupa das obras executadas pelo proprio governo, por 
administração ou por contracto, mediante a emissão de apólices, 
(como, por exemplo, os portos do Rio de Janeiro e Pernambuco), 
e criou a Caixa Especial de Portos, á qual mandou recolher, entre



outros recursos, o producto da taxa de 2% ouro cobrado sobre 
a importação de todos os portos, afim de ser applicado ao ser
viçô  de juros e amortização daquellas apólices, exceptuando-se, 
porem, desta applicação, a receita da referida taxa percebida 
nos portos que constituir em objecto dé contracto nos termos das 
as e 1869 e 1886, pois tal receita será precipuamente desti

nada a garantir as obrigações neste particular contrahidas pelo 
Governo.

Como se vê, nenhuma das tres leis referidas cogita propria
mente do regímen da garantia de juros, isto é, nenhuma das leis 
citadas obriga o Thesouro a assegurar ao capital das empresas 
um lucro annual prefixado. Este regimen nunca existiu no 
Brasil para as companhias concessionárias de portos. Todas as 
concessões de portos entre nós se moldam pelas leis de 1869 
e 1886: a primeira offerece como remuneração do capital as 
taxas de cães, isto é, taxas de atraçação, oarga e descarga, ca- 
patazias, armazenagens, etc., e a segunda concede uma subvenção 
«nunca maior» de 2% sobre o valor da importação, para per- 
mittirem ás ditas empresas a percepção de um juro que não 
poderá passar de 6%, mas poderá ficar aquem deste limite, si 
as taxas não produzirem o bastante para attingi!-o. j

O que acabo de dizer é já bastante para tornar evidente a 
sem razão da Port of Pará. Si a legislação do paiz não adoptou 
para os melhoramentos de portos o regimen da garantia de juros, 
isto é, do pagamento de uma percentagem fixa sobre o capital 
empregado; si apenas concedeu ás empresas, com o objectivo 
de assegurar-lhes um lucro não excedente de 6%, taxas de re
ceita variavel, é obvio que a Companhia não tem absolutamente 
direito nem ao juro fixo de 6%, nem, com maioria de razão, ao 
de 8% que recebeu do Thesouro até 1921.

Dir -se-á que, si a legislação não lhe dá este direito, o seu 
contracto lh’o conferiu.

Não é exacto.
Preliminarmente, occorre ponderar que o contracto só po

deria dar esse direito á Companhia, mediante uma lei especial 
que modificasse a legislação acima mencionada, e esta lei não 
existe. Mas a verdade é que^o contracto, nem com aquella legis
lação nem contra aquella legislação, ampara a pretenção da Port 
of Pará.

E’ o que passamos a ver.



Pelo decreto n. 5.978, de 18 de Abril de 1906, o Governo 
concedeu ao engenheiro Percival Farquhar, do qual a Com
panhia Port of Pará é cessionaria, autorização para executar as 
obras de melhoramentos do porto de Belém, de accordo com o 
regimen das leis de 1869 e 1886, expressamente consagrado nas 
clausulas do contracto.

Bastava haver no contracto referencia a este regimen, para 
não ser necessário exarar no seu texto as distincções e restri- 
cções das leis citadas; mas as partes não estiveram por isto, e 
na clausula XVI estipularam o seguinte:

. « . . .  Logo que forem iniciadas as obras, nos termos 
da clausula IV, e durante o periodo da construcção, em 
que não haja extensão alguma de cães em trafego pro- 
visorio ou definitivo, será cobrada, da taxa de 2% ouro 
sobre o valor total da importação, a parte necessária 
para produzir 6% ao anno do capital que fôr semestral
mente verificado como empregado nas obras.

Logo que seja inaugurada qualquer extensão de 
cáes, serão cobradas as taxas de que tratam as clau
sulas da presente concessão (as taxas da lei de 1869).

Caso no fim de cada anno se verificar que, com a 
applicação de taes taxas, a renda bruta total arreca
dada pelo concessionário é inferior a seis e sessenta e 
cinco avos (6/65) do capital empregado nas obras, de
duzida a competente amortização, o Governo permittirá 
a cobrança de parte da taxa de 2% ouro sobre o valor 
total da importação, para que sejam attingidos os 6% 
acima referidos.

O mesmo procedimento será mantido depois de 
inauguradas definitivamente todas as obras.

Todos estes cálculos serão feitos sobre a renda 
bruta e o valor da importação do anno anterior, não 
CABENDO AO GOVERNO NENHUMA RESPONSABILIDADE PARA 
com o concessionário, e vice-versa, CASO o RESULTADO 
DA TAXA SOBRE A IMPORTAÇÃO VENHA A SER INFERIOR, OU 
SUPERIOR, Á DIFFERENÇA DO ANNO ANTECEDENTE. . .»

Eis ahi, o contracto originário da concessão, calcado nas leis 
de 1869 e 1886, traduz fielmente a letra e o pensamento destas 
leis: o concessionário tem direito ás taxas de cáes e á renda dos



2% ouro até á cifra correspondente a 6% do seu capital; si o 
resultado da taxa sobre a importação não der para cobrir a dif- 
ferença entre as taxas de cães e o juro de 6%, nenhuma respon
sabilidade a mais advirá dahi para o Thesouro.

Nunca, até á revisão do contracto feita em 1916, que es
tendeu ás rendas do Thesouro uma responsabilidade que cabia 
tão sómente ás rendas das taxas, revisão da qual me occuparei 
mais adiante, nunca houve duvida séria a este respeito. As em
presas concessionárias de portos só podiam contar com duas 
fontes de recursos para remuneração do seu capital: as taxas 
de cáes da lei de 1869 e a taxa de 2% ouro da lei de 1886. Si 
estes recursos produziam 6% do capital, tanto melhor para 
ellas; si não bastavam, o Governo nada tinha que ver com isto.

Eis porque o Ministro da Viação, que assignou o contracto 
da Port of Pará, tratando do contracto da Bahia, que é idêntico 
e baseado na mesma lei e foi assignado no mesmo dia, assim se 
manifesta á pag. 553 do seu relatorio de 1906, isto é, do mesmo 
anno em que se fizeram os dois contractos:

«Si as taxas de cáes não derem renda bastante para 
remunerar o capital, o Governo poderá permittir nm 
augmento das mesmas taxas, ou fazer a cobrança de 
parte da taxa de 2% ouro sobre a importação, de modo 
que o juro não seja inferior a 6%.»

Ahi está, são as únicas fontes onde as companhias podem 
haurir a remuneração do seu capital. Si apezar do augmento das 
taxas de cáes e da cobrança da taxa ouro, o juro continua a ser 
inferior a 6%, não é licito ao Governo supprir a deficiência com 
os dinheiros do Thesouro.

Não basta este testemunho?
Pois temos outro melhor.
O Dr. Francisco Bicalho, consultor technico da Port of 

Pará, em 10 de Dezembro de 1913, emittia este parecer:

«O Governo não garantiu ás Companhias juros de
terminados nem mesmo no periodo da construcção, 
pois que foi hypotSecado apenas o producto do imposto 
sobre a importação até o máximo de 2%, admittida a 
hypothese de que ella possa supprir quanto baste para 
o juro de 6%; si isto não se dér, e na falta de outra
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fonte especificada de recursos, parece que cessará a 
responsabilidade do Governo, em vista do ultimo pe- 
riodo da clausula XVI, para caso similar.»

E ainda:

«E’ certo que, si o Governo não garantiu juros, 
obrigou-se por outro lado a facultar á Companhia meios 
para uma remuneração conveniente, estabelecendo seu 
direito a uma renda bruta correspondente a 10% do
capital, DENTRO, PORÉM, DAS FORÇAS DA TABELLA DE TAXAS
adoptadas (lei de 1869) e producto de 2% (lei de 
1886).»

E triste dizel-o, íoi posteriormente a este parecer que se 
mandou pagar á Companhia mais do que rendessem as taxas de 
cáes e a de importação até á concurrencia dos juros por ella 
pretendidos, os quaes podem, depois da revisão illegal de 1916 
ir até 10%!

Mas os proprios concessionários do porto de Belém estavam
certos de que não tinham direito a isto, tanto que, em 16 de
Novembro de 1906, sete mezes depois do contracto, levantavam
um empréstimo de £ 3.600.000, e lhe davam por garantia, além
da hyipotheca das obras, as receitas provenientes «da taxa de
2% ouro, de accordo com os termos da concessão», e, no 1.“ de
Março de 1909, a Companhia actual emittia novo empréstimo,
de £ 5,000.000, garantido também por uma segunda hypotheca
e pelas sobras da «taxa de 2% ouro», já onerada com a primeira 
operação O).

Ora, si a Companhia estivesse segura do seu direito aos 
juros de 6%, ella acenaria aos subscriptores dos seus emprés
timos com a garantia destes juros, alliciação realmente de pri
meira ordem e bastante para tranquillizal os; não tentaria se- 
duzil-os coin a renda incerta e variavel da taxa de 2%, cujo 
producto podia não equivaler áquelles juros, e cujo excesso, si 
houvesse, pertenceria ao Thesouro e »não á Companhia.

(’) Annual Report and Accounts of 15)13, pag. 13
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Que a Port of Pará estava sciente de que só tinha direito
a renda da taxa de 2%, ainda que insufficiente para completar
os juros -reclamados para o seu capital, prova-o ainda outro 
facto.

Em 1909, quando no valle do Amazonas a idade de ouro 
attingiu ao seu máximo fulgor, a importação começou a fugir 
do porto de Belém, onde pagava a taxa de 2% ouro, para Ma- 
náos, onde delia estava isenta. A Port of Pará, receiosa de que 
esse desvio se avolumasse cada vez mais e convencida, de outra 
parte, pelos resultados que começava a obter com a exploração 
dos primeiros 120 metros de cães construídos, de que as taxas 
da lei de 1809 seriam sufficientes para remunerar o capital até 
então despendido, requereu e obteve, após árduos e prolongados 
esforços, que fosse suspensa a cobrança dos 2% ouro no porto 
de Belém.

Eis o acto do Governo (decreto n. 8.045, de 2 de Junho 
de 1910):

- «O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, attendendo a que a Companhia Port of Pará. . .  
já inaugurou certa extensão de cáes, bem assim a que 
a renda cobrada pela mesma Companhia, na fôrma do 
contracto assignado a 7 de Junho de 1906, é sufficiente 
para produzir 6% do capital empregado nas obras, 
conforme consta dos papeis transmittidos áo Ministério 
da Fazenda pelo da Viação e Obras Publicas com o 
Aviso n. 203, de 7 do mez proximo findo, resolve, á 
vista dos termos da clausula XVI do referido contracto, 
suspender a cobrança da taxa de 2% ouro ... a partir 
do 1." de Junho proximo vindouro.»

Deixaram assim de ser cobrados, no porto de Belém, os 2% 
ouro, e ficou a Caixa de Portos privada dessa renda, a qual, 
pelo decreto n. 6.368 de 1907, era justamente destinada a ga
rantir em primeiro lugar (precipuamente, diz o decreto) as 
obrigações do Governo em relação ao capital da Companhia.

Mas, si a Port of Pará pedia a suspensão da taxa de 2% 
ouro, porque esperava que, ficando o porto de Belém em pé de 
igualdade com o de Manáoi, a importação do primeiro não mais 
se desviaria e as taxas da lei de 1869 passariam a ser bastantes 
para dar os 6% de juros, é manifesto que ella não considerava



o Governo obrigado a completar estes 6% sempre que a receita 
da taxa ouro fosse insufficiente. De facto, si o contracto obri
gava o Thesouro a pagar de juros á Companhia nunca menos 
de 6% do seu capital; si, qualquer que fosse o volume da im
portação e qualquer que fosse a renda do cáes, a Companhia 
teria garantidos estes juros; que interesse podia ter ella em 
suspender a taxa ouro para augmentar a importação e, conse
quentemente, a receita das taxas de atracação, capatazias, etc., 
da lei de 1869? Fossem estas ultimas taxas, por si sós ou com 
a addição da taxa ouro, bastantes ou não para perfazer os 6%, 
ponto era este que nada interessava á Companhia, segura como 
estava daquelles juros pela obrigação contractual do Governo.

E’ evidente, por conseguinte, que a propria Port of Pará 
tinha consciência de que o Thesouro não estava preso áquella 
obrigação, e foi indevidamente que ella recebeu dos cofres pú
blicos cerca de 25.000 contos ouro, como é sem nenhum fun
damento jurídico que pretende continuar a receber hoje mais 
de 3.000 contos ouro por anno.

A contraprova desta conclusão temol-a neste outro facto.
Quando a Companhia se empenhou junto ao Governo pela 

suspensão da taxa de 2%, não previu, nem podia prever, os ef- 
teitos desastrosos que sobre a situação financeira do mundo ia 
desencadear a guerra dos Balkans e logo em seguida a confla
gração de 1914. O porto de Belém foi então duramente attingido 
nao só pelo hial estar geral como também pela crise da borracha, 
consequente ao enorme desenvolvimento jdasi plantações do 
Oriente; e a Companhia, que estava também vinculada á con- 
strucçao da estrada de Madeira a Mamoré e á navegação do 
Amazonas, se encontrou em prementes difficuldades.

Appellou então novamente para o Governo e obteve o res-

d í t m ”  °Ur° <deC' "• 10' 485> de 15 de Outubro

„ Si 0 Th^ouro estava obrigado a pagar-lhe 6% do seu
duzia a Í Z r r r .  m ° h°Umsí<e ,uxa o»« , que interesse in- duz.a a Port of Para a empenhar-se pela restauração desta?

tensoEL e«o?m ““  * 3 C°mpanhia baseia * *  » seu pre-

vis»,?!!0 decrvã n-.12-184’ de 30 decAgosto de 1916 fez-se a re- 
visão e consolidação dos contractos celebrados para o melho
ramento do porto de Belém. *
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Nesse acto surgiu a seguinte clausula, sob o n. XXVIII:

« ..............................................................

Caso venha a reconhecer-se, pela respectiva toma
da de contas, que a renda bruta total, arrecadada pela 
Companhia durante o anno, é inferior a 6/60 do ca
pital empregado nas obras em trafego e mais 6% do 
capital das obras em construcção, fixados de accordo 
com a clausula precedente, deduzida a competente 
amortização, continuará a differença a ser supprida 
pelo Thesouro Nacional, por intermédio da Caixa Es
pecial de Portos ou da instituição que legalmente vier 
a substituil-a, observado o disposto nos paragraphos se
guintes . ..»

Argumenta a Companhia com esta clausula para affirmar 
que o Thesouro esteve sempre obrigado a preencher as defi
ciências das taxas de modo a garantir-lhe os juros por ella am
bicionados: «continuará a differença a ser supprida pelo The
souro Nacional», diz a clausula.

Mas esta affirmativa é inteiramente balda de fundamento. 
O Governo, desde o inicio da concessão, recusou-se sempre 
a pagar os juros reclamados pela Companhia. Foi só em 
1913, sete annos depois, que o Ministro da Viação, por má in- 
telligeneia da clausula XVI do contracto primitivo, ou por não 
haver percebido a nullidade do decreto n. 8.977, de 1911, que 
a modificou, mandou effectuar o pagamento.

Que a Companhia não tinha direito áquelles juros e sim 
tão sómente ao producto da taxa ouro, ainda que inferior, já 
o deixámos demonstrado a toda a luz com as leis de 1869 e 
1886, que não foram modificadas por nenhuma lei posterior, 
geral ou especial, e com a letra expressa do contracto primitivo. 
O acto do Ministro da Viação daquella época foi um erro ne
fasto, que trouxe ao Thesouro avultadissimos prejuizos, e que 
o seu autor seria o primeiro a rectificar si a sua attenção pes
soal se detivesse no exame das leis e do contracto. Não ha nada 
que possa resistir a esta evidencia: As leis de 1869 e 1886 
não cogitam de garantia de juros; ora o contracto foi âjus- 
tado nos termos, das leis *de 1869 e 1886; logo, o contracto não 
póde assegurar á Companhia a garantia prefixada que preten
de. A clausula XVI do contracto declara que o Governo ne-
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nhuma responsabilidade a mais terá, si a receita da taxa ouro 
fôr inferior aos 6%; logo, não póde a Companhia pretender 
que o Governo suppra com outros recursos a insufficiencia 
dessa taxa,

, Mas, dirá a Companhia, o contracto de 1910 não representa 
unicamente a consolidação dos contractos anteriores; compre- 
hende também a sua revisão; ao Governo, portanto, era licito 
criar obrigações que não figurassem, nas convenções (antece
dentes.

Não, não era licito.
O dec. n. 12.184, de 1910 foi expedido em virtude “da au

torização constante do art. 88, n. III da lei n. 3.089, de 8 de 
Janeiro» do mesmo anno. Ora, esta lei prçhibiu em termos 
categóricos que nos accôrdos por ella autorizados se aggra- 
vassem de qualquer modo os encargos do Thesouro, de sorte 
que, si, pelo contracto anterior, o Governo não estava obri
gado a compoi a differença entre a renda da taxa e os juros 
de 6% (e já vimos que não estava) é fóra de duvida que o novo 
contracto não podia impor-lhe esta obrigação.

Eis aqui o art. 88, n. ÍII da lei n. 3.089, de 8 de Janeiro 
de 1916:

«Fica o Piesidente da Republica autorizado a en
trar em accôrdo com os actuaes contractantes de es
tradas de ferro, portos e obras publicas, com o intuito 
de reduzir os encargos do Thesouro, podendo prorogar 
o prazo para a concessão das obras ou suspender as 
que possam ser adiadas, rescindir os contractos que 
já estejam em execução ou deixar de celebrar aquelles 
que, devidamente autorizados, ainda se estejam pro
cessando, harmonizar clausulas contractuaes, sem que 
de nada disso advenha augmento de onus para o The- 
souro, supprimir a construcçáo de linhas e limitar, da 
melhor fórma, a responsabilidade do mesmo The
souro. ..»

A disposição é peremptória. O seu intuito foi «reduzir os en
cargos do Thesouro», Obedecendo a este pensamento, ella pro- 
hibiu que se fizesse nos contractos existentes toda alteração de 
onde «adviesse qualquer augmento de onus para o Thesouro». 
Nao podia, por conseguinte, o Governo, no contracto de 1916, ag-



gravar os onus impostos ao Thesouro pelo contracto de 1906. 
Fazendo-o, excedeu os poderes que a Nação lhe conferiu e o seu 
acto é nullo em face da lei e dos princípios de direito.

Facto idêntico passou-se na minha administração.
A lei n. 3.674, de 7 de Janeiro de 1919, art. 99, n. XI, re

petiu ipsis verbis o dispositivo do art. 88, n. III, da lei n. 3.089, 
de 8 de Janeiro de 1916. Baseado nella o Ministro da Viação 
assignou com a Companhia do Porto da Bahia, em 3 de No
vembro de 1920, «um termo rectificativo» da revisão e consoli
dação dos seus contractos, feitas a 20 de Mãrço anterior. Nesse 
tenno inseriu-se a seguinte clausula:

«Pelo T hesouro Nacional, de accôrdo com os 
recursos concedidos annualmente, na fôrma da legis
lação em vigor, continuarão a ser satisfeitos não só 
OS JUROS DE 6% AO ANNO SOBRE O CAPITAL EMPREGADO
nas obras em construcção, como tainbem ,a somma 
necessária para perfazer 6 % do capital empregado
NAS OBRAS EM TRAFEGO, DIMINUÍDA DA COMPETENTE
amortização, caso venha a reconhecer-se, pela respe- 
ctiva tomada de contas, que a renda bruta total arreca
dada pela Companhia durante o anno é inferior áquelle 
valor de 6/60.»

E’, como se vê, o mesmo pensamento da clausula XXVIII 
do contracto de 1906 da Port of Pará, e a mesma linguagem, ape
nas em construcção invertida.

Os interessados do Porto da Bahia também começaram a 
ver, na clausula 44 do seu «termo rectificativo», a obrigação as
sumida pelo Thesouro Nacional de continuar a pagar-lhe os juros 
de 6% do seu capital, ainda que a receita da taxa ouro fosse 
inferior a estes juros.

O meu governo não se demorou em resguardar os interesses 
do Thesouro, assim ameaçados. Ao Inspector Geral dos Portos 
dirigiu o Ministro da Viação o seguinte aviso:

«O contracto pelo qual actualmente se repete a 
concessão feita á Companhia Cessionaria das Docas da 
Bahia, para a con^rucção, uso e gozo das obras de me
lhoramento do porto da capital do Estado da Bahia, foi



subordinado á disposição constante do item XI do ar
tigo 99 da lei n. 3.674, de 7 de Janeiro de 1919.

O Poder Legislativo, nesse item, autorizou o Go
verno a entrar em accôrdo com os contractantes das 
construcções de portos, com o intuito de reduzir os en
cargos do Thesouro, podendo prorogar o prazo para 
conclusão das obras e harmonizar clausulas contra - 
ctuaes, sem que de nada disso adviesse augmento de 
onus para o Thesouro.

Não poderia, pois, o Governo assumir, como de 
facto não assumiu, pelo alludido contracto, maiores en
cargos do que os que já lhe cabiam em virtude de con
tractos anteriores lavrados de accôrdo com a lei.

Por isso e para obviar duvida quanto á contri
buição de juros de que trata a clausula 44 do■, termo 
de rectificação assignado aos 3 de Novembro de 1920, 
na conformidade do decreto n. 14.417, de 16 do mez 
anterior, vos declaro, para os d,evidos effeitos, que a 
responsabilidade da Fazenda Nacional, attinente aos re
feridos juros, está limitada pela importância da renda 
da taxa de 2% ouro, cobrada sobre o valor total da im
portação por aquelle porto.»

A Companhia do Porto da Bahia conformou-se com esta 
decisão. A Port of Pará tem que se conformar também, porque 
a revisão do seu contracto, feita em 1916, é, como já mostrei,

d?rbeitonCialmente P°r COntraria á lei e aos Principios de

Outro argumento da Companhia é que, pelo art. 2.D, 8 3.° 
do dec. «• 10.267 de 12 de Junho de 1913, as rendas da taxa 
ouro recolhidas á Caixa Especial dos Portos não estão adstrictas 
excluswamente aos serviços dos portos onde são arrecadadas e, 
nestas condiçoes emquanto a Caixa não se exgotar, deve o Go
verno, ex-vi da lei de 1886, retirar delia o necessário para per
fazer os juros a que a Companhia se julga com direito 

O argumento não vale nada.
O dec. n. 10.267 de 12 de Junho de 1913 é um simples 

regulamento admmistativ0, expedido por acto exclmwo do Pre-
art «  US° ““ alVibuÍ' 5» »“<= confere oart. 48. n. 1. da Constituição. Não podia, portanto, alterar o



regimen de um contracto. Elle veio regulamentar o dec. n. 6.368 
de 14 de Fevereiro de 1907, que fundou a Caixa Especial dos 
Portos. Ora, esta Caixa foi criada, como é expresso no decreto, 
unicamente para custear as despesas dos portos a serem con
struídos pela propria União, administrativamente ou por con
tracto. Para essa construcção, é permittido ao Governo «emittir 
titulos em papel ou em ouro, cuja amortização e juros possam 
ser satisfeitos pelos recursos disponiveis da Caixa de que trata 
o art. 4.° deste decreto». E o art. 4.° dispõe: «Para o serviço de 
juros e amortização dos titulos emittidos haverá uma Caixa es
pecial . . .»

Eis ahi, o fim da Caixa é acudir ao serviço de juros e amor
tização dos titulos emittidos pelo Governo para as obras de me
lhoramentos dos portos que elle mesmo constróe. As leis da re
ceita designam a sua renda assim: «Fundo destinado ás obras 
de melhoramentos dos portos, executadas á custa da União».

Assim, os recursos da Caixa que podem ser applicados 
a outros portos que não aquelles em que são arrecadados, são 
os recursos produzidos pelos portos de construcção da União. 
Quanto aos recursos dos portos concedidos nos termos das leis 
de 1869 e 1886, estes não, estes estão adstrictos ás obrigações do 
Governo contrahidas em relação ao porto em que são arreca
dados. E’ o que diz a lei de 1886 e é o que repete o decreto nu
mero 6.368 de 1907 nestes termos textuaes (art. 5.°, paragrapho 
unico):

«A r.eceita ets'pecial arrecadada nos portos cujas 
obras constituam objecto de contractos, nos termos da 
lei n. 1.746 de 13 de Outubro de 1869 e do paragrapho 

• unico do art. 7." da lei n. 3.314 de 16 de Outubro de 
1886, será precipuamente destinada a garantir as obri
gações que neste sentido (isto é, que neste particular, 
que por estes contractos) houver contrahido o Governo.»

O contrario seria iniquo: teriam esses portos que pagar uns 
pelos outros, as rendas estabelecidas em garantia de uma em
presa iriam beneficiar a empresas diversas etc., regimen só com- 
prehensivel quando os portos estão entregues a um só constructor, 
como no caso dos portos melhorados pela União.

A’ vista do exposto, é claro que, ao admittir que «as rendas 
não são adstrictas exclusivamente aos serviços dos portos onde
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são arrecadadas», o decreto n. 10.267, mero regulamento, se 
refere unicamente ás rendas dos portos a cargo do Governo, e, 
portanto, nenhum amparo offerece ao argumento da Companhia.

A Port of Pará sabe bem que o capital das companhias con
cessionárias de portos só tem como garantia as taxas dos portos 
respectivos. A Port of Pará sabe tanto quanto eu que as rendas 
dos outros portos, recolhidas á Caixa Especial, sejam do Go
verno ou de outras empresas concessionárias, nenhuma respon
sabilidade teem para com o capital della. A prova é que, em 
1909, quando já existia a Caixa Especial, criada em 1907, a Port 
of Pará requereu a suspensão da sua taxa e foi attendida. Si a 
taxa de cada porto, do Governo ou de companhias concessio
nárias, estivesse obrigada á remuneração do capital de todas as 
empresas, o Governo teria repellido a petição da Port of Pará, 
porque o seu deferimento importaria desfalcar os fundos da Caixa 
na proporção da taxa de Belém, em prejuízo manifesto das ou
tras empresas e do proprio Governo.

Eu sei que ministros houve que interpretaram o decreto 
n. 10.267 como o faz hoje a Companhia e, de concessão em con- 
cessao, foram além do que esta mesma a principio desejava. 
Com effeito, sí recursos recolhidos á Gaixa pudessem ser ap- 
plicados mdifferentemente a pagar juros e amortização dos tí
tulos dos portos do Governo e a remunerar o capital de todas
aSK ^ P? SaiS’ PareCe QUe’ exgotada a Caixa, nenhuma respon
sabilidade deveria caber mais ao Thesouro. Pois o contrario foi
o que se viu: exhaurida a Caixia, precisamente pela partilha 
abusiva que dos seus recursos se fez com as companhias con
cessionárias de portos, passaram os fundos destinados a estas, 
de envolta com o reservados aos portos do Governo, a pesar, 
íllegalmente aggravados, no orçamento!

n m o«7^*en ê' Pai *ado quanto temos dito, que, si o decreto 
, ! ° '267 (teve °  mtu‘t° de abranger no seu dispositivo tam-
e lT  vini™ T  ladOS nos tern,os das 'ei® de 1869 e 1886, elle violou o acto que se propor a regulamentar e, por esta
forma mcrdm em nullidade, não só porque é isto unm regra pa-
n 3a868 eX e 0 C°nS“ ,nc‘onal- cum» P°*que 0 proprio decreto 
«óni f -  , , ,Ue 0  rf8ulamento com elle se conforme: «A or-
Z l .  T  , repartl«ao> bem eopio da Caixa Especial, será 
estabelecida em regulamentos especiaes, de com o dis
posto neste decreto» (art. 6.-, paragraph» unico).
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Ainda nesta hypothese, portanto, o dec. n. 10.267 não po
deria embaraçar a recusa do Governo ás pretenções da Com
panhia.

Estou vendo a objecção: si a clausula XXVIII do contracto 
de 1916 attenta contra a lei e os princípios de direito, e si o 
decreto n. 10.267, art. 2.°, § 3.°, exorbitou de sua funcção regu
lamentar, não é a União, parte no contracto, mas o Poder Ju
diciário, a autoridade competente para declaral-o, e, nestas con
dições, emquanto taes actosnão forem judicialmente annullados, 
incumbe ao Thesouro o dever de cumprií-os.

E por que a Companhia não chama a União aos tribunaes 
para dizer isto mesmo?

Porque sabe que á União é licito allegar como ré as mesmas 
razões que poderia produzir como autora e, diante dos factos que 
acabo de expor, nenhum tribunal se abalançaria a homologar 
aquelles actos.

Disse em começo que a Pori of Pará, em vez dos 2% ouro 
da importação, recebeu indevidamente do Thesouro, até 1921, 
8% ou mais de juros sobre o seu capital, que hoje já se eleva 
a 60.651 contos.

Vejamos como ella chegou a este resultado.
Em 1911 o Governo, por acto proprio, sem nenhuma deter

minação, autorização ou suggestão do Poder Legislativo, expediu 
o decreto n. 8.977 de 20 de Setembro, destinado a dar nova re- 
dacção a certas clausulas do contracto da Companhia e pór assim 
termo ás divergências que provocava a sua interpretação.

Uma das clausulas novamente redigidas foi a de n. XVI.
No contracto primitivo esta clausula rezava assim:

«Caso no fim de cada anno se verifique que, com 
a applicação de taes taxas, a renda bruta total arre
cadada pelo concessionário é inferior a seis e sessenta e 
cinco avos (6/65) do capital empregado nas obras, de
duzida a competente amortização, o Governo permittirá 
a cobrança da parte da taxa de 2% ouro sobre o valor 

'total da importação, para que sejam attingidos os seis 
por cento acima referidos» (são 6% do capital empre
gado nas obras concedidas pela primeira alinea da clau
sula).



«Caso no fim de cada anno se verifique que, com 
a applicação de taes taxas, a renda bruta total arreca
dada pelo concessionário é inferior a seis sessenta avos 
do capital empregado nas obras, deduzida a competente 
amortização, o Governo permittirá a cobrança de parte 
da taxa 2% ouro sobre o valor total da importação, para 
que sejam attingidos os seis sessenta avos, acima re-* 

' feridos.»

Como se vê, não se alterou em coisa alguma a redacção da 
clausula, não se dissipou nenhuma obscuridade, não se corrigiu 
nenhuma amphibologia; o que se fez foi uma alteração de sub
stancia, uma mudança de fundo: onde o contracto dizia 6% do 
capital empregado, o decreto citado transformou para 6/(50 
avos.

Ficou desta sorte o Governo obrigado a perfazer em favor 
da Companhia uma renda bruta de 6/60 do capital reconhecido.

Mas uma renda bruta de 6/60 do capital reconhecido equi
vale, si não houver nenhuma receita, á renda liquida de 10 % 

6 6 1
QjÕ =  6  x  io~Tõou (Iue progressivamente diminuindo á
medida que fôr crescendo a cifra da receita. Ora, pelo algarismo 
da renda bruta da Port of Pará, aquéllés 6/60 avos represen
tavam ainda, em 1921, mais de 8% de juros do capital.

De modo que já não estamos mais nem mesmo nos possiveis 
6% de juros, fixados como máximo pela lei de 1886 e pelo con
tracto primitivo, por ella modelado: já andamos pelas alturas 
de 50% a mais por cima deste máximo!

Para se ter idea do que isto significa, basta assignalar que 
os 2% ouro arrecadados no porto de Belém até 1920 renderam 
1.951 contos, e a Companhia recebeu do Thesouro, no mesmo 
periodo, 26.534 contos ou mais 24.583 contos ouro (ao cambio 
actual, 123.000 contos papel) do que lhe era devido!

Si em 1921 não se houvesse posto termo a essa voragem, a 
Companhia, com o seu tremendo capital de 60.651 contos, teria 
embolsado até agora mais ou menos uns 12.000 contos ouro 
(mais de 60.000 contos papel) e até o fim do contracto, que
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Depois das alterações do dec. n. 8.977 de 1911, o texto 
passou a ser este:
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expirará em 1996, observada a mesma proporção, receberia do 
Thesouro mais de 225.000 contos ouro (1.130.000 contos 
papel). Abatida destes algarismos a renda do porto (que a Com
panhia nao tem interesse algum em desenvolver, porque, pela 
clausula absurda que estou anaiysando, o que ha de mais van
tajoso para a empresa é parar o serviço, visto que o Governo 
lhe garante em qualquer hypothese a renda bruta de 10%), aba
tida a módica renda do porto, veja-se, ainda assim, a quanto 
montaria a lesão do Thesouro, si o meu governo não houvesse 
resistido ás supplicas da Companhia!

Mas o decreto n. 8.977 de 1911 é também nullo, por exor
bitante de sua funcção constitucional.

Eis uma affirmativa que não carece de demonstração.
O Governo não podia, por sua exclusiva deliberação e a 

pretexto de esclarecer uma clausula que não carecia de escla
recimento e que elle realmente não esclareceu, innovar o con
tracto e impor á Nação encargos pesadissimos, que ella não au
torizara pelos seus orgãos competentes.

De quanta diligencia, por parte da Companhia, e de quão 
pouca resistência por parte dos representantes do Governo, nos 
dá noticia a historia da concessão da Port of Pará I

O contracto primitivo mandava remunerar o capital da 
Companhia unicamente com o que rendessem, no porto de Be
lém, as taxas das leis de 1869 e 1886; a Port of Pará obteve, sem 
nenhuma modificação do contracto e contra expressas disposi
ções do decreto n. 3.968, que aquella remuneração lhe fosse paga 
pela Caixa Especial dos Portos, com os recursos dos portos das 
outras empresas concessionárias e os dos portos do proprio Go
verno, e, exgotada a Caixa com o serviço do seu formidável ca
pital de 60.651 contos (para a insignificante extensão de 800 
metros de cáes!) a Companhia conseguiu ainda que, sem ne
nhuma modificação do contracto, passasse o proprio Thesouro a 
fazer aquellas despesas! (Eu sei que a Companhia invoca, em 
justificativa dessa deslocação, as leis orçamentarias que teem 
consignado os recursos necessários a taes despesas; mas todo o  
mundo sabe que este facto não tem força bastante em direito 
para revogar leis especiaes e clausulas de contractos!)

O contracto primitivo, fundado na lei de 1886, prometteu á 
Companhia um juro que nupca excederia de 6%; a Port of Pará 
achou meios de conseguir que, a pretexto de melhorar a redacçao 
e tornar clara e precisa a intelligencia da clausula que fixava

27
Pela Verdade
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este juro, o Governo substituísse o algarismo 6% por este outro 
6/60, que corresponde actualmente a um juro de 8% e póde at- 
tingir a 10%, sendo esta a unica alteração feita nas 260 palavras 
da clausula! E esta substituição de algarismos, nullissima em di
reito e onerosissima para o Thesouro, foi mais tarde incluída na 
revisão do contracto primitivo sob a invocação de uma lei, que 
determinava ao Governo que, na revisão, reduzisse os encargos 
do Thesouro e em hypothese alguma os augmentasse!

Foi a todas estas extranhas irregularidades que o Congresso, 
de accôrdo com o meu governo, poz paradeiro no orçamento vo
tado para 1922, defendendo os cofres públicos e reivindicando 
os direitos da Nação.

A Port of Pará tem consciência de que a razão está no nosso 
lado.

E a prova resalta viva, clara, scintillante, da attitude que 
ella tem mantido nesta pendencia.

A Companhia affirma — nos seus relatórios, em pareceres 
de advogados, pelos meios mais variados — que o seu direito 
é inconcusso em face do contracto, das leis e do direito.

Como se comprehende então que ella, até hoje, não tenha 
recorrido ao Poder Judiciário para desaggravar-se da violência 
de que se diz victima por parte da União?!

De 1921 para cá a Port of Pará, por effeito do acto do Con
gresso, que reduziu as-obrigações do Thesouro aos limites con- 
tractuaes, está no desembolso de 60 ou 70 mil contos de réis. 
Pois é crivei que uma empresa rica e poderosa — a quem a parte 
com quem contractou se nega caprichosamente a pagar a avul- 
tadissima somma de 60 ou 70 mil contos, que lhe deve em vir
tude de clausulas expressas de contracto, disposições inilludi- 
veis de lei e princípios pacíficos de direito — se conserve inerte 
ha quasi quatro annos e não leve ao Poder Judiciário um sim
ples protesto contra o innominavel attentado, n ’um paiz em 
que o Governo, quando contracta, é equiparado aos particulares?!

Pois não entra pelos olhos dos mais cégos que, si a Com
panhia não recorreu aos tribunaes, é porque sabe perfeitamente 
que os tribunaes não darão guarida ás suas pretenções?

Circumstancia mais significativa occorre ainda.
Sei de fonte autorizada que a Port of Pará se propõe a de

sistir de todos aquelles milhares de contos, si o Governo lhe
reconhecer direito, daqui por diante, aos juros que estava rece
bendo.



.Querem os que me lêem prova mais cabal de que o Governo 
passado teve razão quando, de accôrdo com o Poder tegislativo, 
estancou a fonte onde se saciavq o capital da Companhia?

Pòis que! uma empresa que tem direito incontestável a 
60 ou 70.000 contos, abre mão desta avultada somma em favor 
da outra parte contractante, si esta se compromette a reconhe
cer-lhe daqui por diante o incontestável direito!

Basta. Não ha mistér proseguir na demonstração de uma 
these, que se mostra evidente sob todos os aspectos.

Tudo quanto até aqui temos expendido póde ser assim re
sumido :

l.° — O contracto primitivo da Port of Pará (de 1906) 
concedeu á empresa, como remuneração do seu capital, as taxas 
de cáes da lei de 1869 e a taxa ouro de 2% da lei de 1886, esta
belecendo, porém, que a Companhia só teria direito á receita 
destas taxas até á somma que representasse 6% do seu capital.

O contracto não garantia os juros de 6%, mesmo porque 
no Brasil nunca se adoptou o regimen da garantia de juros para 
as companhias concessionárias de portos; o contracto promettia, 
sim , u m a renda que podia dar ou não dar 6% de juros. Si não 
desse, o Governo não estaria obrigado a integrar essa percen
tagem.

2.1®__O contracto primitivo foi revisto em 1916. Na revisão
foi alterado para impor-se ao Governo a obrigação de pagar, pelo 
Thesouro, não já 6% do capital e sim 6/60 avos, que é uma 
taxa mais forte e póde ir até 10%. Mas esta revisão infringiu 
flagrantemente a lei que a autorizou e segundo a qual a revisão 
devia ser feita para reduzir os encargos do Thesouro e, em hy- 
pothese alguma, para augmental-os. A revisão de 1916 é, pois, 
um acto substancialmente nullo.

3 ,®__ E* verdade que pelo decreto n. 8.977 de 1911, o Go
verno, cedendo a instancias da Companhia, que allegava ser ne
cessário esclarecer a redacção da clausula XVI do contracto, 
modificou esta clausula e substituiu o algarismo 6% por este 
outro 6 / GO, sendo esta a unica alteração que lhe fez, o que deixa 
patente que o verdadeiro intuito da Companhia não era melhorar 
a redacção do contracto e #im criar uma obrigação nova para 
o Thesouro. Mas o decreto n. 8.977, expedido por acto exclusivo 
do Presidente da Republica, é também um acto nullo, visto que
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ao Presidente fallece autoridade para aggravar as responsabi
lidades contractuaes do Thesouro sem outorga legislativa.

4. ° — A propria Companhia Port of Pará, — já  nos em
préstimos que levantou, já nos pedidos de suspensão e restabe
lecimento da taxa de 2%, já na attitude em que se conserva ha 
quasi quatro annos, de inteira inacção diante do acto da União 
que lhe feriu o pretendido direito, já finalmente nas disposições 
em que se acha de renunciar ás quantias que não lhe foram 
pagas e montam a 60 ou 70.000 contos de réis, desde que o 
Governo se resolva a attendel-a daqui por diante — denuncia a 
sua inteira convicção de que as pretenções que defende são in
sustentáveis.

5. ° — Finalmente e em consequência, o acto dos poderes 
públicos de 1921, que poz termo ás irregularidades da execução 
do contracto assignado com a Companhia, foi um acto de in
teira justiça e indefectivel moralidade.

Resta agora que o Governo actual, ou qualquer outro, faça o 
que eu, assoberbado por tantas preoccupações, não tive tempo 
de fazer: appellar para o Poder Judiciário e forçar a Companhia 
a restituir o que indevidamente recebeu. Ao mesmo tempo, não 
seria talvez desacertado promover o governo a encampação dos 
portos submettidos iao regimen das leis de 1869 e 1886. As con
dições, como já houve quem suggerisse, poderiam ser, por exem
plo: o pagamento, em apólices ouro de 3%, do capital empre
gado nas obras, ficando as companhias como arrendatarias dos 
portos, com direito as taxas da lei de 1869 e. a obrigação de dar 
ao governo metade da receita bruta.

Pela revogação legislativa da medida que a privou dos seus 
juros de mais de 8%, sei que a Port of Pará está empregando os 
maiores esforços.

Confio, porém, na integridade do Congresso e do Governo, 
que agora, mais esclarecidos ainda sobre a injustificável contri
buição que estava sendo imposta ao Thesouro, não quererão de 
certo assumir perante o paiz a responsabilidade de restaural-a 
contra o direito, a lei e o contracto.



O veto do Orçamento

Emquanto occupei a Presidência, nunca cessei de esfor
çar-me por obter o equilíbrio real dos orçamentos. Conferen
ciava pessoalmente com as Commissões de Finanças, com os re
latores dos differentes Ministérios, com o leader da Camara, com 
os Chefes de bancadas, sempre no empenho de evitar a aggra- 
vação das despesas, â liberalidade de favores pessoaes, a des
locação para o Thesouro Federal de encargos que de direito 
incumbiam aos Estados, a inclusão na lei de gastos que podiam 
ser perfeitamente adiados, etc.; aconselhava a criação ou a mo
dificação de impostos, visto que os existentes eram notoria
mente insufficientes para fazer face ás despesas; cheguei, por 
duas vezes, a deixar de cumprir certas disposições e suggenr 
para ellas, em mensagem ao Congresso, uma mterpretaçao me
nos onerosa aos cofres públicos. Tudo, porém, foi ba dado. 
Nunca pude obter um orçamento realmente equilibrado. Na Ca
mara, ainda me era possível acompanhar a elaboração da leu 
mas quando esta chegava ao Senado, era tal o atrope o ^  
trabalhos, que o Diário do Congresso nao podia divu gal-os em 
tempo e se tornava impossível ao Governo chamar a attençao dos 
seus amigos para todas as emendas nocivas, que alli espreita
vam justamente a confusão da ultima hora.

As condições das leis de meios iam peorando de anno em 
anno, de tal sorte que o orçamento de 1922, recheiado de me
didas e favores indefensáveis, apresentava no papel um deficit 
superior a 350.000 contos, que, na execução, teria que attingir 
X  muito mais elevada. Para imaginar-se o que era este 
orçamento, basta lembrar que, apezar de sensivelmente redu
zido pela lei de 10 de Agosto, que o substituiu, o Governo actual, 
depois de eliminar desta Pei todas as despesas prescindíveis e 
fixar em algarismos não artificialmente majorados a estimativa



I 422

II

j g ?

«r-

da receita, chegou, na sua proposta de orçamento de 1923, a 
um deficit de 238.000 contos!

Não me foi possivel contemporizar mais. Neguei sancção 
ao orçamento da despesa de 1922, insidiosamente aggravado, ao 
que se dizia, com o intuito de augmentar as difficuldades do 
Governo e enfraquecer-lhe as resistências em face da acção 
dos partidários do Dr. Nilo Peçanha para a conquista do poder.

O véto, como era de prever, produziu a mais viva emoção 
e provocou da parte daquella facção politica as mais duras in- 
vectivas contra o Presidente da Republica. Eram as invectivas 
do despeito, da surpresa e da decepção. Calculavam os meus 
adversários que ou eu sanccionaria o projecto e com tal orça
mento não poderia governar, ou lhe recusaria a minha iacqui- 
escencia e a Nação se levantaria contra o que elles chamavam 
o golpe de Estado. Que esperança! Nunca a Nação esteve tão 
identificada com o seu Presidente. Nunca houve acto do meu 
Governo que merecesse applausos mais geraes e mais enthu- 
siasticos. De todos os pontos, de todas as classes, dos homens 
mais respeitáveis do Brasil, dos mais extranhos á politica e, 
o que é significativo e tocante, dos mais favorecidos pelo orça
mento —-  ás vezes simples operários ou pequeninos empregados
“7. recebi milhares e milhares de telegrammas e cartas de fe
licitações e de apoio.

Ao Congresso dei longamente as razões que me levaram a 
adoptar a extrema medida.

Quando a Camara enviou ao Senado os projectos de orça- 
mento da receita e da despesa, apresentavam elles um saldo de 
48.984 contos, papel, nas tabellas. A collaboração do Senado 
absorveu este saldo e criou um deficit de 127.619 contos

Mas isto era só nas tabellas. A differença, na realidade, era 
muito maior.
• • *fke^a.S exPlicativas segue-se em cada orçamento uma 

sene de disposições autonomas, que augmentam a despesa pu- 
íca. Delias, umas conteem meras autorizações, de que o Go

verno em regra póde ou não servir-se; outras, porém, são im
perativas, importam dispêndios obrigatorios.

peSa ^ f l % 7 o l , 7 9 W O : rePrC5entaVam Um aCCreSdm° de dCS‘ 

318T59hco“ l r SÍm ° defÍCU 0rÇar ntarl0 elCTad0 i á a *■»
E não era tudo.
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Fallei ha pouco das autorizações. O valor destas era de cen
tenas de milhares de contos. O Governo, é certo, podia deixar 
de utilizal-as, embora muitas vezes com sacrificio de valiosos 
interesses da Nação. Havia, entretanto, algumas que só apparen- 
temente tinham caracter de faculdades.

O art. 76, letra i, por exemplo, autorizava o Poder Exe
cutivo a abrir o credito de 7.234:000$, ouro, para pagar ao 
Governo dos Estados Unidos os concertos do encouraçado Mi
nas Geraes. Podia o Presidente da Republica deixar de abrir 
esse credito e esquivar-se ao pagamento da divida?

Como esta, muitas outras, cujas responsabilidades )mon
tavam a 33.868 contos, papel, o que elevava o deficit a 352.027 
contos.

Era de aterrar, mas infelizmente ainda não ficava ahi.
Havia no projecto numerosas disposições que importavam 

despesas inevitáveis, mas que ou não podiam ser préviamente 
calculadas ou eu não tinha elementos para avalial-as de prompto.

Nas razões de véto citei nada menos de 15 exemplos.
A quanto montariam os gastos resultantes dessas dispo

sições?
Impossivel dizel-o. Eram, porém, despesas que tinham que 

ser pagas no exercido e vinham ainda aggravar a situação.
Como quer que fosse, ahi tínhamos apurado já o excesso 

de mais de 350.000 contos da despesa ordenada pelo Congresso 
sobre a receita por elle autorizada!

Como prover a essa colossal differença? Onde os recursos 
para satisfazel-a, representada como era por despesas obriga
tórias e inadiáveis, constituidas umas por vencimentos do func- 
cionalismo publico, decorrentes outras de contractos ou de ne
cessidades urgentes e imprescindíveis? Como admittir que o 
Congresso Nacional désse ao Poder Executivo um milhão de 
contos de receita e delle exigisse o pagamento de 35% mais?

Não era possível. A fonte natural de renda para o paga
mento de despesas publicas ordinárias é o imposto, é a con
tribuição com que cada cidadão deve concorrer para os gastos 
do paiz em que vive. O Congresso não se anima a decretar im
postos na medida das despesas que autoriza, e lança á respon
sabilidade do Presidente da Republica, que os não pôde criar, 
o não cumprimento de uma*lei em que a despesa sobrepuja a 
receita em mais de 352.000 contos!

Não, não era possível.



As leis de orçamento entre nós teem sido profundamente 
deturpadas. Nellas se insinuam disposições as mais extranhas e 
se acoitam os mais audaciosos interesses pessoaes, confiantes em 
que o Presidente da Republica os tolerará para não se privar 
dos meios de governo.

O projecto de 1922 requintava em deslises dessa ordem. 
Nelle havia de tudo: reformas de repartições, regulamentos de 
natureza executiva, nomeações e jpromoções de funccionarios 
públicos, injustiças clamorosas, favores individuaes de toda 
casta, medidas evidentemente prejudiciaes á Nação, disposições 
contradictorias ou extravagantes.

Citarei alguns exemplos.
O art. 3.°, n. IV, autorizava o Governo a criar duas ca

deiras de piano no Instituto de Musica; mas logo no paragrapho 
unico determinava, em termos imperativos: «o provimento será 
feito no mez de Janeiro de 1922, independentemente de con
curso», e «a nomeação deverá recahir em professores livres do
centes» que reúnam taes e taes condições.

Já se sabe que dos seis livres docentes do Instituto só dois 
existiam nessas condições, precisamente os dois para quem se 
criavam os novos lugares, de maneira que o acto do Congresso, 
além de mascarar um favor pessoal, importava a propria no
meação desses docentes, com violação manifesta do art. 48, nu
mero 5, da Constituição, que reserva para o Poder Executivo a 
attribuição de prover os cargos públicos.

^  serviço de saneamento e prophylaxia rural do Dis- 
tricto Federal tem, mais do que em qualquer outra zona do paiz, 
caracter transitório. Pois que abrange área limitada e de po
pulação densa, tal serviço póde realizar os seus fins em prazo 
relativamente breve. Foi attendendo a essa circumstancia que, 
amda depois da criação do Departamento da Saude, continuou a 
constituir mera commissão o desempenho dos trabalhos con
cernentes ao saneamento do Districto Federal.

O art. 30, entretanto, erigia em funccionarios effectivos os 
mspectores e sub-inspectores sanitários ruraes, incorporando-os 
assim, sem nenhuma condição, em um quadro technico onde só 
se entra pela porta larga do concurso, e criando assim, sem 
nenhum fundamento de utilidade publica ou mesmo de ordem 
moral, mais um encargo permaneAte para a União.

— O art. 34 mandava considerar como de accesso ou pro
moção legal, nos termos do art. 23, 1.-, da Constituição, a no-
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meação de livre docente para o cargo de substituto ou cathe- 
dratico, «sejam quaes forem as formalidades que a lei exigir 
para essa nomeação».

Era também um favor pessoal.
A Constituição, para subtrahir os membros do Congresso 

á influencia do Poder Executivo, prohibiu-lhes que deste re
cebessem commissões ou empregos remunerados: exceptuou, 
porém, os cargos de accesso e as promoções legaes.

As expressões cargos de accesso, promoções legaes, teem 
significação propria. Não é possivel mudar, por meio de dis
posições orçamentarias, o sentido que as palavras possuem na 
lingua. Cargo de accesso é emprego ao qual sómente pôde ser 
elevado, quem já tenha, na hierarchia, logar inferior; promoção 
legal é o accesso reservado exclusivamente ao funccionario que 
occupa posto mais baixo. Ora, o logar de professor substituto 
póde, ex vi legis, ser conquistado em concurso por qualquer 
extranho; não está destinado de modo exclusivo aos livres do
centes. Muito menos o de cathedratico, ao qual ascende o sub
stituto. Em taes condições, como pretender que estes últimos 
cargos sejam considerados de accesso para os Deputados livres 
docentes, sejam quaes forem as formalidades que a lei exija para 
a nomeação?!

Era evidentemente uma mystificação do preceito constitu
cional.

_Do art. 35 era a peregrina lembrança de mandar contar
pelo dobro aos funccionarios da Directoria Geral de Saude Pu
blica o tempo comprehendido entre 3 de Janeiro de 1914, data 
do regulamento que organizara o serviço, e 31 de Dezembro de 
1918, data em que se declarou extincta a febre amarella no Rio 
de Janeiro!

_O art. 42 criava um lugar de 2." tenente dentista no Corpo
de Bombeiros. E logo apontava quem devia ser nomeado: só 
quem tivesse mais de um anno de serviços de dentista ou au
xiliar de dentista no Corpo.

Excusado é dizer que só havia um cidadão nestas condi
ções. Tínhamos, pois, de novo o Congresso a invadir as attri
b u t e s  privativas do Presidente da Republica para fazer fa
vores pessoaes e nomear dentistas de Bombeiros.

— Os arts. 50 e 51 continham favores da mesma natureza, 
concedidos com preterição cias provas legaes de capacidade e 
com menosprezo das funcções do Poder Executivo, O primeiro
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dispensava do concurso de engenheiros de 2a classe certos con
ductors technicos do Departamento de Saude e mandava pr0- 
movel-os «nas vagas existentes ou que se vierem a dar»' o se
gundo provia effectivamenic nos cargos, sem a condição do con
curso a que estavam obrigados, tres ajudantes interinos do 
porto do Rio de Janeiro. Os preceitos constitucionaes que dão 
ao Presidente da Republica a attribuição privativa de «prover 
os cargos civis de caracter federal» (art. 48, n. õ) e deixam ao 
Poder Legislativo apenas a faculdade de estabelecer «as con
dições de capacidade especial» desse provimento (art. 73) o 
dever de confiar a saude do povo a profissionaes de mereci
mento demonstrado em provas publicas, nada disto fôra emba
raço á iniciativa do Congresso.

— O art. 67 era também inconstitucional. Nelle o Congresso 
nomeava lentes e substitutos os instructors do ensino naval 
então existentes.

— O art. 68 permittia aos officiaes com serviços de 
guerra na divisão naval, que tivessem passado um anno pelo 
menos na reserva, a volta á actividade, com recuperação do 
tempo que perderam e o direito de occupar seus antigos lugares

€m T e 86 achavam wteriormente, afim de gosarem das vantagens do accesso!

n„lmCnaT  Um q.uadro special para esses officiaes e ainda 
outro quadro especiaL para os que se demittiram a pedido em
1921 aos quaes se permittia lambeu, voltar ao serviço nos pos o
riue occupavam como si deile nunca se houvessem afastado!

missariJ! da AermS/ e0rBanÍ2aVa ° °  Corpo de Com-
opinião que lho '  criava nessa reorganização, contra a
competentes um ^  ransm,thda, dos profissionaes mais
de capMo V l r  8o „ contra-al” i' »"‘e effectivo, e mais um

<ie c S “s t ™ ; v : , r “ ^ z i,Ses d efraga ,a  e scie
vinte segundos, dos qnaes muitos ficariam ’Z X ! * " * " * *  *

indevidas, à is p ^ v a ^ s Z T ^ te r s Z \o  T d T te '"  Pr°™°ÇÕeS
E fazia tudo isto em uma tahell* d P° embartIue! 

de uma simples oração incidente ! 0l^ men^  e no correr

do Exercito e da Arumd^o'direit8 °1fflClaes do CorP° de Saude 
de cinco annos de serviço m ilitará 6 C°ntar’ para cada Periodo 
vessem frequentado h°U'



A’ parte a originalidade da idéa, que mostra a variedade 
infinita dos expedientes de que sabe soccorrer-se o interesse 
individual, não é fóra de proposito salientar a injustiça que 
tal medida encerrava. Por que não conceder idêntico favor a 
todos os funccionarios públicos civis e militares, que tivessem 
frequentado cursos superiores?

— O art. 115 mandava applicar ao quadro especial de pro
fessores e officiaes em commissões vitalícias o critério adoptado- 
para as promoções do quadro F.

Podem imaginar-se as alterações que esta medida provo
caria nos quadros, os direitos e interesses que offenderia e as 
reclamações fundadas que dahi haveriam de surgir. O Thesouro 
é quem pagaria afinal.

— O art. 118 assegurava aos auxiliares de auditor de guerra 
e de marinha da 6.a circumscripção, que o orçamento chamava, 
com segunda intenção, auditores auxiliares, os mesmos direitos e 
vantagens dos auditores dessa circumscripção í1).

A 6.a circumscripção de que fallava o Congresso era então 
a 1.% ex-ui do art. l.° do decreto n. 14.450, de 30 de Outubro 
de 1920, que o proprio Congresso autorizara o Poder Executivo 
a expedir e pôr em execução. Entre as vantagens dos auditores 
dessa circumscripção figuravam os vencimentos de 21 contos 
de réis. Ora, a tabella fixava para aquelles mesmos auxiliares de 
auditor os vencimentos de 15 contos. Qual das duas disposições 
tinha que prevalecer?

Mas, além de contradictoria, a medida era profundamente 
injusta.  ̂ '

A classe de auxiliares de auditor, criada e ampliada em 
proporções espantosas pelos appetites politicos, fôra supprimida 
desde alguns annos. O serviço publico não precisava de taes 
funccionarios. O natural era que fossem todos dispejnsados;

(!) o  relator do orçamento da Guerra no Senado attribuiu este reparo 
á minha ignorância do art. 17 do Regulamento Processual Militar, onde os 
auxiliares de auditor são chamados auditores auxiliares.

Felizmente, como disse então, entre as muitíssimas coisas que ignoro 
esta não figura, e entre as pouquíssimas que conheço, e outros ignoram, 
estão as leis p o s te r io r e s  ao Regulamento Processual Militar lei n. 2.290, 
de 13 de Dezembro de 1910, art. 2j, decreto n. 8.817, de 5 de Julho de 1911, 
art. 70, e decreto legislativo n. 2.586, de 31 de Julho de 1912, art. 1.® Que 
s u b s t i t u í r a m  a q u e lla  d e n o m in a ç ã o .  O curioso é que estas leis são citadas 
pelo relator mesmo no alto da tabella por elle apresentada, e a própria ta
bella usa da denominação a u x i l ia r e s  d e  a u d i to r  e não a u d i to r e s  a u x i l i a r e s !



mas o nosso habitual sentimentalismo levou-nos a conserval-os 
addidos.

Pois eram esses funccionarios inúteis, de que a Nação já 
prescindira, e de categoria inferior aos auditores de primeira 
entrancia, que o Congresso promovia, com preterição de todos 
estes, a auditores de 2.a!

— O art. 125 restabelecia a 7.a divisão do Departamento 
do Pessoal da Guerra (que dizia supprimida pelo aviso n. 744, 
de 26 de Dezembro de 1920) com os mesmos funccionarios que 
delia faziam parte, excepto os que se achavam em disponibili
dade ou acceitaram outros cargos na Justiça Militar.

Este dispositivo era um primor de dissimulação.
Antes de tudo, a criação, manutenção ou extincção de di

visões ou secções dos estabelecimentos ou repartições publicas 
são actos da competência da autoridade administrativa. E’ ma
teria de distribuição do serviço, que escapa, por sua natureza, 
á alçada do legislador.

Em segundo logar, a extincção daquella divisão não fôra 
obra de um aviso ministerial, mas corollario de uma reforma 
judiciaria, que separara as funcções da magistratura das func- 
ções administativas, tornando aquellas independentes, o que não 
aconteceria si os auditores continuassem subordinados ás auto
ridades militares do Departamento da Guerra.

Por ultimo, o fim real do dispositivo orçamentario, o pen
samento occulto dessa completa desordem que se ia implantar 
em serviço de tal importância, era fazer voltar ao seu posto um 
ex-auxiliar de auditor, que, por não ter acceitado o logar de 
auditor de um dos Estados, o Governo, apezar de todos os era- 
penhos, exonerara. E eis ahi a razão pela qual a tabella do or
çamento, previdente e carinhosa, continha verba para tres au
xiliares, quando na realidade não existiam sinão dois.

No intuito de annullar essa exoneração, embora com pre
terição das attribuições do Poder Judiciário e atropello das 
normas de justiça, o orçamento chegava a extremos inconce
bíveis.

Em 1920, como disse ha pouco, o Congresso autorizara o 
Presidente da Republica a reformar a justiça militar e pôr logo 
em execução o novo regulamento, que seria ulteriormente sub- 
mettido á referenda do Poder Legislativo.

Assim se fez. O serviço foi todo reorganizado e o quadro 
do pessoal soffreu grandes modificações: criou-se mais um
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ministro, um procurador geral, um secretario civil, promotores, 
advogados, escrivães; mais tarde o Supremo Tribunal Militar 
augmentou a sua secretaria com chefes de secção, bibliothecario, 
officiaes, dactylographos, etc.

Pois o orçamento affectava ignorar a existencià dessa re
forma, deixava de dar a verba desse quadro, que havia mais de 
um anno estava sendo pago, mas que só continha dois auxilia
res de auditor, e adoptava para as tabellas o quadro antigo, que 
não existia mais, mas onde figurava o terceiro auxiliar!

— O art. 124 mandava contar pelo dobro, aos officiaes e 
praças que nella tomaram parte, o tempo da expedição militar 
enviada á Bahia, em fevereiro de 1920.

A intervenção na Bahia fôra tudo quanto se póde imaginar 
de mais pacifico. Não se dera um tiro. A maior parte das 
forças não sahira da capital. Por que baratear a esse ponto 
um favor que as nossas tradições de moralidade e de justiça 
tinham  reservado para os que, no estrangeiro, se batessem pela
defesa da Patria?

— O orçamento elevava os vencimentos dos auditores dé 
marinha a 36 contos, mantendo em 21 os* dos auditores de 
guerra.

Está subentendido que esta odiosa desigualdade seria logo 
depois desfeita por uma urgente equiparação, e, pois que estas 
se fazem sempre do menos para o mais, entrariam os auditores 
de guerra a perceber também 36 contos. Mas como o art. 118 
assegurava aos auxiliares de auditor as mesmas vantagens dos. 
auditores, viriam os auxiliares, functionaries extinctos, entre os 
quaes figurava aquelle que o Governo legalmente exonerara e 
a quem exclusivamente aproveitaria a restauração da tabella 
antiga, a ter de vencimentos também 36 contos de reis, ou
400% do que então recebiam!

— O art 125 determinava que figurassem na fé de officio
dos officiaes ’attingidos pelo § l.V do art. 17 do regulamento 
da Escola de Aperfeiçoamento, as médias de sua conducta de 
anno e dos graus de exame, e se supprimisse a nota sem apro
veitamento. .

A medida, além de ser de ordem administrativa e, po -
tanto, extranha ás funeções do Congresso, era mais uma ten
tativa contra a elevação do nível profissional do Exercito, em 
proveito dos não preparados. Facil seria confundir os lun.tes 
do aproveitamento e os do não aproveitamento, calculados em
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graus, e, assim, desde que este ultimo não constasse da fé de 
officio, o merecimento profissional do official poderia passar 
despercêbido.

— O art. 126 mandava «restituir» aos officiaes do Exer
cito, que nos annos de 1915 e 1916 commandaram policias es- 
taduaes, o soldo de suas patentes.

Não se tratava de restituir, mas de dar.
Antes de 1917, as policias estaduaes não constituíam forças 

auxiliares do Exercito; por isto, os officiaes que as comman- 
davam não eram considerados em commissão militar, nem mesmo 
mixta. Afastados do Exercito, sem proveito algum para este, 
nenhum direito tinham a receber vencimentos pelos cofres fe- 
deraes. O orçamento, á custa do Thesouro, fazia assim presente 
a esses officiaes de muitas dezenas de contos de réis.

— A lei n. 4.242, de 5 de Janeiro de 1921, art. 43, auto
rizou o Governo a nomear intendentes do Exercito determinados 
concurrentes. O Governo não o fez, porque o quadro estava ex- 
tincto e é absurdo nomear alguém para um quadro que não 
existe.

No orçamento o Congresso restaurava a mesma disposição, 
com a aggravante de, sobrepondo-se á Constituição e assumindo 
poderes que lhe minguam, determinar ao Presidente da Repu
blica que lhe executasse a ordem e fizesse a nomeação dentro 
do período da vigência da lei! Não contente com isto e prevendo 
a hypothese de não ser o Presidente dócil á invasão de suas at- 
tribuições constitucionaes, declarava assegurada a dita nomea
ção, para todos os effeitos, desde a data das nomeações idênticas 
de que tratava o decreto n. 3.589, de 4 de Dezembro de 1918!

— O art. 136, n. VI (orçamento da Agricultura), era typico 
em materia de favor pessoal.

A lei n. 3.674, de 7 de Janeiro de 1919, art. 89, autorizou 
o Governo a entrar em accôrdo com os funccionarios de togares 
de concurso que houvessent sido exonerados sob o estado de 
sitio de 1910, sem processo regular, e, para rehaverem o cargo, 
tivessem proposto acção, desde que desistissem desta, dos juros 
da mora e das custas.

Todo mundo que lê de boa fé este dispositivo, presume que 
o legislador se refere a funccionarios que conquistaram o seu 
logar por concurso; que, tendo mais de dez annos de serviço, 
foram demittidos sem processo, e, finalmente, que obtiveram já 
uma sentença favoravel na acção proposta ou, pelo menos, que
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esta acção, em pleno andamento, offerece todos os visos de pro
cedência.

Nada disto. Em 1922, o Congresso denuncia o seu pensa
mento, incluindo na propria tabella orçamentaria a quantia de 
«40 contos para solução do accôrdo que fôr feito com Fulano», 
funccionario da Camara dos Deputados, que foi em
pregado de logar de concurso do Ministério da Agricultura, mas 
nunca prestou concurso; que fói demittido sem processo, mas 
porque contava apenas dois ou tres annos de serviço; que propoz 
acção para annullar a exoneração, mas teve sentença contraria, 
não só da primeira instancia como do Supremo Tribunal, e que 
não tinha que desistir da acção porque estava finda, nem dos 
juros, porque não eram devidos, nem das custas, porque elle 
é que as tinha de pagar.

Note-se o cuidado com que fôra redigido este dispositivo. 
'A phrase consagrada é funccionarios de concurso; mas como 
o interessado não tinha concurso, embora occupasse um logar 
de concurso, para o qual, como se vê, fôra irregularmente no
meado, o projecto usava da expressão funccionarios de logares 
de concurso. O processo só se exige para a dispensa dos em
pregados de mais de 10 annos de serviço; mas como o funccio
nario em questão tinha muito menos de 10 annos, o orçamento 
não fazia a menor allusão a essa circumstancia, que, entretanto, 
no caso, era capital. O facto de propor uma acção nada signi
fica; uma sentença favoravel, porém, seria já a presumpção do 
direito. Mas, como as sentenças que aconteceram ao interessado 
lhe haviam sido contrarias, o Congresso contentava-se com o fa
cto material da propositura da acção.

Era de notar ainda que todas estas razões tinham sido exa
radas pelo Governo em despacho, que proferira sobre requeri
mento do referido funccionario e fôra dado á publicidade. Pois, 
não obstante tudo isto, o Congresso revigorava ainda, o credito
na proposta de 1922!

__ O art. 175 dispensava de concurso para a promoção os
escreventes da Estrada de Ferro Central do Brasil.

Amparo e estimulo á incompetência!
__ O art 215 n. VIII, autorizava o Governo a pagar aos

funccionarios da Fazenda, que houvessem servido no Recensea
mento, os vencimentos dos seus cargos durante o tempo em que 
desempenharam a commissão.

l i

n
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Essas commissões eram muito disputadas por serem re
muneradas largamente. O Congresso queria que, além dessas 
largas remunerações, pelos serviços que prestaram, recebessem 
esses funccionarios os vencimentos de cargos em que não pres
taram serviço algum!

— O art. 240 mandava abonar ao ajudante do procurador 
geral da Fazenda Publica e aos officiaes da Procuradoria per
centagens iguaes ás dos procuradores.

Mero favor pessoal, absolutamente injustificável. Os pro
curadores teem percentagem sobre a divida arrecadada, por
que são elles que a arrecadam. O ajudante, e os auxiliares, po
rém, nada teem com isto. Como dar-lhes vantagens sobre di
nheiros que não cobram?! Demais, esta materia fôra recente
mente regulada na reforma do Thesouro, que, aliás, supprimira 
o logar do ajudante do procurador, já aproveitado em outro 
cargo.

— A lei n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, art. 95, per- 
mittiu que os funccionarios federaes contassem integralmente 
para a aposentadoria o tempo de serviço prestado aos Estados.

Era um absurdo. Não se comprehende que a União seja 
obrigada a recompensar serviços de que não colheu o minimo 
proveito. A opinião sensata levantou-se contra esse dispositivo 
que, disfarçado em termos geraes, fôra introduzido na lei para 
favorecer determinada e conhecida pessoa.

Apos luta tenaz entre os defensores do Thesouro e os pro- ■ 
tectores que taes interessados sempre teem ao seu dispor, a 
lei foi revogada.

O projecto de orçamento pretendia revivel-a, no art. 253, 
para certos funccionarios, sob o pretexto verdadeiramente 
curioso de que estes funccionarios naquella época adquiriram 
direito á mencionada vantagem, como si no caso figurado fosse 
concebível, siquer a idéà de direito adquirido.

— O art. 257 considerava empregados de 1.» entrancia os 
officiaes aduaneiros.

A medida seria altamente nociva ao serviço publico. De
pois que se substituíram os guardas da alfandega — verdadeira 
policia marítima, constituída de homens affeitos ao perigo e â 
luta, capazes, portanto, de enfrentar ps terríveis ladrões do mar 

por mocinhos de familia, inexperientes e timidos, o contra
bando tomou extraordinário incremento.



Por isto o Governo em recente decreto extinguira essa classe 
de empregados e volvera ao systema antigo, devidamente me
lhorado. O projecto queria restabelecel-a e dar-lhe ainda por 
cima feição puramente burocrática.

Seria grande deserviço á Nação.
— O art. 260 elevava á categoria de alfandega a Mesa de 

Rendas do Porto Acre e garantia aos respectivos funccionarios 
os direitos e vantagens das repartições congeneres.

Segundo a Consolidação das Leis das Alfândegas, art. 136, 
as funcções de administrador e escrivão das Mesas de Rendas 
Alfandegadas são exercidas, em commissão, por empregados de 
Fazenda, pertencentes ao quadro da Alfandega a que estiverem 
subordinadas aquellas estações.

Posto em execução o dispositivo orçamentario, os cargos 
effectivos de administrador e escrivão da Mesa de Rendas do 
Porto Acre desappareceriam e passariam a ser desempenhados 
em commissão pelos serventuários existentes, que assim se 
transformariam em empregados de entrancia, com direito a 
promoção e á categoria que lhes competisse, segundo os re
spectivos ordenados, sem terem preenchido as condições que 
a lei exigia para a investidura em taes lugares, como concurso 
t  outras. O administrador de Porto Acre ficaria equiparado aos 
conferentes e chefes de secção da Alfandega do Rio de Janeiro
c aos sub-directores do Thesouro!

Não preciso dizer mais para mostrar o absurdo desse favor.
__ No art. 264 o projecto reorganizava a Casa da Moeda,

com um augmento de despesa de cerca de 1.600 contos.
Havia ahi medidas inconstitucionaes e inconvenientes. En

tre as primeiras estavam as que nomeavam ou promoviam de
terminados funccionarios para determinados lugares, attnbuiçao 
privativa do Poder Executivo, que não se póde suppnr com 
a funcção subalterna de homologar escolhas feitas por outro
Poder

_1 As contradicções, confusões e repetições pullulavam no 

orçamento. ^  em 2;400$ os vencimentos dos serventes
da Secretaria de Policia; o art. 25  eauiparaVa-os aos da Secre- 
taria da Justiça, que percebiam 3:600$000. K

O art 41 igualava serventes da Escola 15 de No
vembro aos’da Secretaria de Estado e, para este effeito, man
dava pagar-lhes 200$ por mez. Ora, as tabellas marcavam para
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os serventes da Secretaria de Estado o vencimento mensal de 
300$000.

O art. 167 revigorava os arts. 85, 91 e 93 do orçamento da 
despesa de 1921, já restabelecidos por outros dispositivos.

O art. £03 reproduzia o art. 192.
O art. 177 estava repetido no art. 210.
No Ministério da Marinha a tabella da Justiça Militar 

era a vigente, com os funccionarios que estavam effectivamente 
em exercício; no da Guerra, era a antiga, revogada desde dois 
annqs, com funccionarios que não existiam mais e sem func
cionarios que ahi estavam a prestar os seus serviços á Nação!

E assim por diante. A cada passo um signal da precipitação 
com que a lei fôra elaborada.

Ha ainda uma feição do projecto que deve ser examinada.
A maior parte do formidável augmento de despesa votado 

pelo Senado provinha de favores a funccionarios públicos.
Ora, em 1920, o Congresso autorizara o Governo a rever 

as tabellas de vencimentos do funccionalismo, no sentido de 
uniformizal-as tanto quanto possível, segundo as classes e ca
tegorias. O Poder Executivo nomeara para este fim uma com- 
missão de 20 empregados de todos os ministérios, a qual, depois 
de mais de um anno de labor intelligente e devotado, apresen
tara as tabellas pedidas.

Em geral essas tabellas eram excellentes: distribuíam e 
classificavam criteriosamente os funccionarios; regulavam-lhes 
a hierachia, augmentavam-lhes os vencimentos na importância 
de 40 a 45 mil contos; estabeleciam, o mais aproximadamente 
possível, a correlação necessária entre os de um e outros minis- 
tenos, etc., etc. De vários relatores de orçamento, dos que melhor 
conhecem o assumpto, ouvi referencias elogiosas a esse trabalho.

Mas contra elle levantaram-se algumas reclamações fun
dadas, o que era inevitável em materia tão complexa e rela
cionada com interesses tão variados.

Que fazer? O natural era que o Congresso attendesse a 
essas reclamações e puzesse as tabellas immediatamente em 
vigor. Além da simplificação e regularização que trariam  a 
um ramo da administração tão anarchizado, ellas teriam a gran
de vantagem de beneficiar a todos os funccionarios, sem ex- 
cepçoes injustas e odiosas. Si ao Congresso fallecia o tempo 
necessário para isto, que autorizasse então o Presidente da Re-



publica a fazel-o sob a condição de approvação ulterior do Poder
Legislativo. ! t 1

»
Em vez de optar, porém, por uma ou outra destas soluções, 

o Congresso resolveu nomear de seu seio uma commissão in
cumbida de rever as tabellas e submetter-lhe na sessão seguinte 
o resultado dos seus estudos.

Era de esperar, á vista disto, que não se pensasse mais em 
augmentar isoladamente os vencimentos deste ou daquelle em
pregado, em equiparar esta áquella repartição — justamente a 
origem das disparidades e injustiças que se procuravam re
mediar e contra as quaes desde tanto tempo bradavam inte
ressados e legisladores.

Com effeito, si, dentro de curto prazo, o Poder Legislativo 
ia tomar medida geral e definitiva, para que aggravar, com pro
videncias prematuras e parciaes, as difficuldades existentes?

Pois foi justamente o que succedeu. Nunca se apresentaram 
tantas emendas dessa natureza, nunca o Congresso foi tão pro- 
digo em taes favores, nunca os corredores das duas Casas le
gislativas, atravancados de pretendentes e pedintes, offereceram 
espectaculo menos edificante.

O orçamento neste particular era lastimável, de injustiça e 
de balbúrdia. Em um mesmo ministério augmentavam-se os 
vencimentos de algumas repartições e sem razão plausivel man
tinham-se inalterados os de outras; em um mesmo serviço 
certos funccionarios eram beneficiados, outros não; aqui o ac- 
crescimo era de 100 a 400%, alli era apenas perceptivel. Havia 
exclusões verdadeiramente injustificáveis. No Instituto Oswaldo 
Cruz, por exemplo, elevavam-se os vencimentos de todo o pes
soal superior, precisamente os que mais ganhavam; dos de
mais funccionarios, desde o secretario ao servente, nenhum lo
grara ser visto pela munificência do Congresso. Majoravam-se 
os vencimentos das praças do Exercito, da Marinha, da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros; mas dos officiaes, so os do 
Exercito e da Marinha foram dignos da generosidade legislativa; 
os das outras duas corporações ficaram excluidos! Na Marinha, 
os foeuistas, de cabo para baixo, longe de terem os seus venci
mentos melhorados, foram prejudicados em 464:800*000! Os 
carpinteiros de 2.a classe, nos ministérios militares, foram tam 
bem exceptuados! Supprimju-se a gratificação do decreto nu
mero 3 990 para os officiaes e praças das forças armadas, por
que foram augmentados os seus vencimentos, mas manteve-se



essa mesma gratificação, extraordinariamente alargada, para os 
funccionarios civis, cujos vencimentos foram também elevados!

E, como estes, outros casos.
Ora, esse modo differente de tratar funccionarios da mesma 

repartição e servidores do mesmo paiz, envolvia dolorosa in
justiça e matava o estimulo dos que se empregavam no ser
viço publico. Si o Senado, antes mesmo de revistas as tabellas 
pela commissão que elle proprio tivera a idéa de designar, re
solvera enveredar por esse caminho, o razoavel era que esten
desse o beneficio a todos os empregados, porque todos, sem ex- 
cepção, estavam atravessando as maiores difficuldades de vida. 
Bastaria acceitar a lembrança que tivera um dos seus membros 
de elevar de tantos por cento os vencimentos de todos os func
cionarios, sem distincção. Mas ir catar entre elles apenas al
guns, para amparal-os e protegel-os, e deixar que o resto con
tinuasse a debater-se na necessidade e na penúria, não era hu
mano nem justo.

Por outro lado, ao elevar os vencimentos dos funcciona
rios públicos civis e militares, o Senado sabia que não tinha 
competência para criar a receita correspondente e que á Ca
mara não restava mais tempo para fazel-o. Sabia, portanto, que 
o seu acto seria puramente platonico, porque o Thesouro não 
teria meio de acudir á despesa. O augmento de vencimentos fi
guraria apenas no papel.

Qual então o intuito da medida?
Illudir os pseudo-beneficiados? Nem estes eram tão ingénuos, 

nem de tal artificio seria capaz corporação tão respeitável.
Criar difficuldades ao Governo? Não seria generoso nem pa

triótico .
Fosse, porém, como fosse, o que é certo é que o Congresso 

augmentou os vencimentos de militares, de juizes, de profes
sores, de funccionarios, com plena consciência de que não po
diam ser pagos.

Quando em uma nação de recursos limitados como o Brasil, 
o Poder Legislativo dá ao Chefe do Estado um orçamento com
352.000 contos de excesso só na despesa ordinaria, não é pos- 
sivel admittir que esse Poder esteja convencido de que o orça
mento será executado. O seu acto reveste-se, então, de um as
pecto tão ameaçador para o credito da Nação, que resistir-lhe é 
fazer obra de sinceridade, é cumprir' dever de patriotismo, é de
fender a ordem constitucional.



Neguei, por isto, sancção ao projecto do orçamento da des
pesa que o Congresso Nacional me enviara. Fil-o com inteira 
consciência da responsabilidade que assumia perante a Nação. 
Fil-o justamente pela lealdade que a esta devia, certo de que ella 
approvaria a decisão com que eu recusava a minha acquies- 
cencia a uma lei, que seria, dentro de pouco tempo, a procla
mação da sua fallencia e do seu descrédito.

O veto do orçamento não me valeu sómentq os ataques 
pessoaes da opposição; esta contestou também ao Presidente, 
em face da Constituição, o direito de negar sancção ás leis de 
meios.

Em defesa dessa prerogativa, dirigi ao Congresso Nacional, 
no momento de sua reunião extraordinária, em 10 de Março 
de 1922, a seguinte mensagem:

«Como está declarado no decreto n. 15.352, de 4 
de Fevereiro ultimo, tive a honra de convocar-vos ex
traordinariamente para deliberardes sobre o v é to  que 
oppuz ao orçamento da despesa votado para o corrente
exercicio.

Ao expôr os motivos de minha divergência com o 
projecto que me enviastes, não julguei necessário jus
tificar o direito, que assiste ao Poder Executivo, de ap
prover ou não as resoluções que orçam a receita e fixam 
a despesa da Republica. Nunca fôra tal prerogativa 
objecto de duvida. Nenhum jurista se abalançára ja
mais a recusal-a ao Chefe do Estado. Todos, pelo con
trario, eram accórdes em proclamal-a. Pareceu-me, por 
isto, que seria fazer injuria á vossa alta autoridade 
procurar demonstrar a existência constitucional da- 
quella faculdade. Como, porém, ella tenha suscitado 
contradicta da parte de membros do Congresso, sinto- 
me agora no dever de explicar as razoes em que me

ÍUndNos termos do art. 16 da Constituição, «o Poder 
Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, co m  a  
san cção  do  P re s id e n te  da  R e p u b lic a >. _

Este é o principio. Esta é a regra. A sancçao do 
Presidente é requisito essencial da lei. Sem ella o acto 
legislativo é incompleto e inefficaz.
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Uma emenda apresentada no Congresso Consti
tuinte propunha que o art. 10 tosse assim redigido: 
«O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso, com 
a sancção, em regra, do Presidente da Republica». Foi 
rejeitada. Renovada em outra discussão, foi nova
mente repellida. Ficou assim clara a intenção do le
gislador constituinte de sujeitar á sancção do Presi
dente da Republica toda a funcção propriamente le
gislativa do Congresso Nacional.

A’ regra categórica do art. 16, portanto, só a pro
pria Constituição póde abrir excepções.

Ora, das tres únicas excepções que nella encon
tram os commentadores, nenhuma se refere ás leis de 
meios. Póde dizer-se mesmo que nenhuma se relaciona 
com qualquer lei, pois todas incidem ou em delibe
rações que não teem caracter legislativo ou em reso
luções que, pelas condições de sua votação, excluem a 
sancção ou o veto presidencial.

São as seguintes:
1., a do art.. 4.° (aliás impugnada por alguns ju 

ristas) em que o Congresso approva a incorporação, 
subdivisão ou desmembramento dos Estados, resolvido 
pelas respectivas assembléas legislativas;

2. n, a do art. 17, § l.°, segundo o qual «só ao Con
gresso Nacional compete deliberar sobre a prorogação 
e adiamento de suas sessões»;

3. ", a do art. 90, relativa á reforma da Consti
tuição, em que as deliberações, tomadas em tres dis
cussões e por dois terços de votos em cada uma das

amaras, valem por uma desapprovação prévia fclo
veto.que acaso o Poder Executivo oppuzesse á vontade 
do Congresso.

Eis ahi. A’ parte essas tres excepções, de ne
nhuma outra cogita a Constituição. Pelo contrario, 
depois de enumerar longamente, nos arts. 34 e 35, as 
a tnbuiçoes do Congresso, isto é, as matérias sobre 
que elle pode exercer a faculdade de organizar e ap- 
provar projectos de lei, entre as quaes figura, em pri
meiro lugar, a de orçar a receita e fixar a despesa, logo 
em seguida, no art. 37, manda, sem restricção de qual
quer natureza, que os projectos de lei, approvados nas



duas Camaras, sejam enviados ao Poder Executivo, para 
serem sanccionados ou não.

Mas, si a Constituição especifica minudentemente 
nada menos de trinta e nove attribuições do Poder 
Legislativo, entre as quaes a de votar o orçamento, e 
prescreve sem reserva que os projectos de lei elabo
rados sobre essas matérias sejam submettidos ao Pre
sidente da Republica, é evidentemente caprichosa, ar
bitraria e inconsistente a opinião daquelles que, arro
gando-se o direito de criar excepções, restricções e di- 
stincções, que a Constituição não autoriza, pretendem 
que os projectos orçamentariòs prescindem da au
diência do Poder Executivo.

Nem haveria razão para isto. O orçamento é a 
lei que mais fundo póde ferir os interesses nacionaes, 
interesses de toda a ordem — politicos, administra
tivos, commerciaes, industriaes, financeiros, economi- 
cos; não seria, portanto, razoavel, sobretudo no re
gimen presidencial, que ficasse a sua elaboração re
servada exclusivamente ao Poder Legislativo, justa
mente o mais aecessivel ás influencias extranhas e onde 
a divisão da responsabilidade enfraquece as resistên
cias, gera excessivos rigores ou autoriza condescendên
cias demasiadas. O Poder Executivo, que nasce tam
bém directamente do povo, que é igualmente um de
legado dos contribuintes, que representa do mesmo 
modo a Nação, encontra na consciência da responsabi- 
dade que nelle se concentra, se isola e se personifica, 
como poder singular que é, estimulo mais forte para 
a defesa dos interesses da communhão.

Si, pois, ha uma lei que não deva escapar á colla- 
boração desse poder, é a lei do orçamento.

Imagine-se o que seriam taes leis, si os parla
mentos não receiassem o veto do Executivo. «Só o 
facto da existência do veto e o temor de ver um pro- 
iecto devolvido com objecções tiradas da moral pu
blica, constituem já freios salutares ás proposiçoes
mais audaciosas».

Não pretendamos, nem mesmo em doutrina, criar
no Brasil essa novidade que a nossa tradiçao, no Im
pério como na Republica, jámais conheceu: a lei de
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orçamento foi sempre submettida á sancção, e, conse
guintemente, ao veto, do Chefe do Estado.

O contrario importaria a annullação completa do 
direito que o art. 16 da Constituição poz nas mãos do 
Presidente. Em vez de projectos especiaes, sujeitos a 
sancção e veto, o Congresso introduziria no orçamento 
todas as medidas a respeito das quaes não contasse 
com o assentimento do Executivo, e por este modo 
burlaria a coparticipação deste Poder na feitura das 
leis.

Não póde ser verdadeira uma doutrina que conduz 
a tal absurdo.

Demais, é mister não esquecer que o veto, como 
o estabeleceu a Constituição, não é um acto definitivo 

e irrevogável, mas simples convite ao Congresso para 
examinar a materia em face das razões expostas pelo 
Presidente da Republica. Si estas razões são infun
dadas, o Congresso as fulminará, e o projecto se con
verterá em lei.

Foi nos Estados Unidos e na Republica Argentina 
que fomos buscar os moldes do nosso systema consti
tucional.

Ora, a Constituição Americana dispõe no art. l.°, 
secção 7, n. 2:

«Todo projecto adoptado na Camara dos Repre
sentantes e no Senado será, antes de tornar-se lei, 
presente ao Presidente dos Estados Unidos. Si este 
o approvar, assignal-o-á; si o não approvar, devol- 
vel-o-á com suas objecções á Camara em que hou
ver sido iniciado. . .»

A Constituição Argentina por sua vez preceitua 
no art. 69:

«Approvado um projecto de lei pela Camara 
em que teve origem, passa á outra para ser discuti
do. Approvado por ambas, é enviado ao Poder 
Executivo da Nação para ser examinado, e, si obtem 
a sua approvação, é então promulgado como lei.*

M l



E’, como se vê, o mesmo processo seguido entre
nós.

Pois nem nos Estados Unidos nem na Republica 
Argentina se contesta ao Presidente o direito de negar 
sancção aos orçamentos.

Nos Estados Unidos o Presidente Hayes usou em 
vários casos desse direito. Na Argentina, onde o orça
mento é um só e o veto póde ser parcial, o facto tam
bém não é desconhecido. O actual presidente tem mais 
de uma vez negado sancção á lei orçamentaria. A pri
meira vez que o fez, em 1918, justificou o seu acto em 
uma mensagem, de que vale a pena transcrever al
guns trechos.

«O Poder Executivo, disse elle, entende que o 
Congresso exorbitou das suas faculdades com ap- 
provar as disposições citadas, porquanto incluiu 
na lei do orçamento, lei essencialmente financeira, 
não só prescripções extranhas á sua natureza e 
próprias das leis organicas, mas ainda outras que 
violam a autoridade do Poder Executivo como 
poder administrativo, e ferem fundamentalmente 
a majestade do Governo na sua alta representação 
publica. O Poder Executivo, ao exercitar o direito 
de veto, pelo modo por que o faz, tratando-se da 
lei de receita e despesa, julga interpretar e cum
prir a Constituição da Republica em seu conceito 
e em sua doutrina. A lei do orçamento é uma lei 
annual, destinada exclusivamente a calcular e fi
xar com a maior previsão possivel as rendas ,e 
gastos que hão de dar vida e movimento á admi
nistração geral do pai*; não .deve referir-se sinao a 
assumptos que estejam de accôrdo com esse obje- 
jectivo, dentro da harmonia e equilíbrio dos po
deres. Em consequência, o Poder Executivo pro
mulga a lei de orçamento na parte que lhe é pro
pria e veto, por lhe serem extranhos, os arts. 45, 
48, 50; etc., em defesa das suas faculdades e da 
estabilidade da legislação geral do paiz.»



Ora, si assim se pratica nos Estados Unidos e na 
Republica Argentina, em cujas Constituições a nossa 
se inspirou, por que havemos de fazer excepção?

Tres são os argumentos que vejo formulados 
contra o veto opposto ao orçamento da despesa.

O primeiro admitte em principio o direito de veto, 
mas, tendo em vista a intima correlação existente entre 
a receita e a despesa, entende que esta não póde mais 
ser repellida si aquella já foi sanccicnada.

O argumento é illogico. A consequência a tirar da- 
quella intima correlação não é que uma lei não póde 
ter sorte diversa da outra, e sim que o orçamento da 
receita e a fixação da despesa devem constituir uma 
só lei. Desde, porém, que entre nós formam duas leis 
distinctas e autonomas, discutidas separadamente, vo
tadas em épocas diversas e em épocas diversas sub- 
mettidas ao Poder Executivo, é absurdo pretender, em 
face da Constituição, que uma não possa ser sanccio- 
nada ou vetada sem que a outra o seja igualmente. O me
nos que dahi decorreria é que o Congresso passaria a 
ter a faculdade soberana de permittir ou não permittir 
o exercício do vèto; para isto, bastaria enviar as duas 
leis ao Presidente com o intervallo de mais de dez dias, 
como fez este anno, em que o orçamento da receita me 
joi remettido no dia 31 de Dezembro e o da despesa 
a 13 de Janeiro. Para poder estudar as duas leis em 
conjuncto e decidir-se pela saneção ou pelo véto de 
ambas, o Presidente teria que esperar a segunda; mas 
quando esta lhe chegasse ás mãos, já a outra estaria 
sanccionada pelo decurso material do decendio, nos 
ermos do art. 37, § 2.° dá Constituição, e elle não 

teria mais liberdade de julgamento.
Si ha inconveniente em que uma das leis orça

mentarias seja vetada e a outra não, o remedio está 
em organizar o orçamento em um só e mesmo acto 

g slativo, como, alias, me parece mais razoavel e se
reSL T  T  \  ° S ar§umentos deduzidos da
redacçao do art. 34, n. I e do art. 54, n. 8 da Consti
tuição, com os quaes se tenta provar que esta prevê 
a existência de duas leis de orçamento, uma da receita 
e putra da despesa, afiguram-se-me de pouco valor. Do
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primeiro dos citados artigos não vejo que se possa tirar 
essa conclusão. Na Constituição Argentina as attribui- 
ções de. criar a receita e fixar a despesa vêm até em 
disposições distinctas: a primeira nos ns. 1 e 2 do ar
tigo 67; a segunda, mais distante, no n. 7. Entretanto, 
na Republica Argentina, a lei orçamentaria é uma só. 
Quanto ao plural empregado no art. 54, n. 8 da nossa 
Constituição, póde ter explicação mais razoavel do que 
aquella que lhe tem sido dada.

Como quer que seja, porém, emquanto mantiver
mos o uso inaugurado pelo decreto n. 2.887, de 1879, 
de votar-se o orçamento em dois projectos distinctos, 
forçoso é admittir que o Presidente tem o direito de 
sanccionar um e vetar o outro, pela simples razão de 
que o facto de adoptar o Congresso ordinário, na ela
boração da lei, esta ou aquella fórma regimental, não 
póde ter como consequência privar o Presidente da Re
publica de uma prerogativa que a Constituição expres
samente lhe outorga.

Vivemos a olhar para os Estados Unidos, a indagar 
o que alli se pensa, se diz e se faz em materia consti
tucional. Ora, nos Estados Unidos, antes da reforma 
adoptada o anno passado e que só entrará em vigor no 
dia Io de julho proximo, o orçamento constava de uma 
lei permanente de receita e de tantas leis transitórias 
de despesa quantos os ministérios. Pois apezar da es
treita correlação entre a receita e a despesa, nunca o 
presidente da grande Republica se sentiu inhibido de 
vetar os orçamentos da despesa, o que tem feito, como 
já vimos, varias vezes, sem que a alguém tenha acudido 
a idéa de acoimar-lhe o acto de inconstitucional. Aliás, 
que essa correlação póde também ser mera fantasia, 
mostra-o claramente o facto de ser o projecto que deixei 
de sanccionar superior em mais de 300 mil contos á
receita orçada.

Allega-se que. a lei da receita cogita muitas vezes 
de rendas com applicação especial a serviços novos, 
cuja criação é sustada pelo veto. O que se pode con
cluir dahi é que essas rendas não devem ser cobradas, 
ou o seu producto deve ficar depositado, até o novo pro
nunciamento do Congresso sobre aquelles serviços.
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O segundo argumento é de ordem geral. No regi
men da nossa Constituição, diz elle, as leis orçamenta
rias não estão sujeitas nem a sancção nem a veto.

Por que?
A razão é original.
Porque, no art. 54, a Constituição ao definir os 

crimes de responsabilidade do Presidente da Republica, 
considera como taes os actos «que attentarem contra as 
leis orçamentarias votadas pelo Congresso», e esta ex
pressão — votadas pelo Congresso — mostra evidente
mente que as leis de orçamento devem ser obra exclu
siva do Poder Legislativo, sobre o qual o Presidente 
não é chamado a manifestar-se de modo algum.

Antes de tudo, uma pergunta: si o art. 54 mostra 
tão evidentemente que o Presidente nada tem que ver 
com a formação da lei orçamentaria, como é que du
rante trinta annos de Republica ninguém percebeu já- 
mais essa evidencia?

Todos os projectos de orçamento até hoje appro- 
vados pelo Congresso têm sido submettidos á sancção 
do Presidente, e por este sanccionados. O Congresso 
Constituinte, uma vez votada a Constituição, converteu- 
se em poder legislativo ordinário, e como tal funccionou 
por tres annos. Ninguém mais competente para declarar 
o verdadeiro pensamento da Carta Constitucional do 
que aquelles que a elaboraram. Pois os tres orçamentos 
votados por essa Assembléa foram todos enviados ao 
Poder Executivo e sanccionados. Assim como foram 
sanccionados, podiam ter sido devolvidos. Quando o 
Congresso submette o projecto ao Presidente, não é só 
para a sancção, que então perderia toda a significação, 
mas para a sancção ou para o veto. Dil-o a Constituição 
no art. 37: o projecto de lei será enviado «ao Poder Exe
cutivo, que, acquiescendo, o sanccionará; si, porém, o 
Presidente da Republica o julgar inconstitucional ou 
contrario aos interesses da Nação, negará sancção».

Não serão expressivas essa uniformidade e essa 
constância no modo de entender e applicar uma lei? 
Todos, a começar por aquelles que a fizeram, sem des- 
continuidade, sem discrepância, sem hesitação, todos, 
durante mais de trinta annos, a interpretam e a ex-
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ecutam sempre de certo modo: como pretender hoje 
que a lei disponha clara e precisamente de modo con
trario ?

Demais, si o legislador quizesse subtrahir a ela
boração do orçamento — justamente a mais importante 
de todas as attribuições que confiou ao Congresso — á 
autoridade do Presidente da Republica, o natural é que 
o fizesse claramente e no mesmo capitulo em que se 
occupa da formação das leis e confere ao Presidente 
o direito de sancção e de veto. Ao preceituar no ar
tigo 37 que os projectos de lei, approvados nas duas 
Camaras, serão enviados ao Poder Executivo que, os 
sanccionará ou não, facil e simples lhe fôra accres- 
centar: «Desta regra exceptua-se o projecto da lei do 
orçamento». Não iria estabelecer esta excepção, e isso 
mesmo em phrase incidente, elliptica, obscura, no ca- 

. pitulo que tra ta ... da responsabilidade do Presidente.
Bastam estas considerações para excluir a nova

interpretação.
Mas a verdade é que as palavras — votadas pelo 

Congressô — nada mais representam do que um dos 
muitos lapsos de linguagem de que se eiva a Consti
tuição.

A redacção desta levou, como é sabido, menos de 
cinco dias, e as quatro dúzias de emendas apresentadas 
á ultima hora foram estudadas em pouco mais de ses
senta minutos. E \ pois, perfeitamente_ explicável que a
sua linguagem não prime pela perfeição.

Leis do Congresso, ou, como diz o art. 54, leis vo
tadas pelo Congresso são redundâncias que se lêem e se 
ouvem a cada passo no escrever ou no fallar commum. 
A expressão votadas pelo Congresso, não a empregou 
o legislador no sentido restrictive, porque nao ha leis 
orçamentarias que não sejam votadas pelo Congresso. 
Não a empregou tão pouco com a  intuito reservado de 
dispensar essas leis da sancção ou do veto, nao so por
que não seria esse o lugar apropriado Para criar t^  
grave excepção, como porque essa não seria a linguagem 
fdequada á̂  manifestação de tal pensamento Dissesse 
o legislador — ê crime attentar contra as leis orça- 
Jn ta ria s  -  e teria dito tudo. Quizesse, mesmo ahi,
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subtrahir essas leis á autoridade do Presidente, e nada 
lhe custaria redigir assim o artigo: «E* crime attentar 
contra as leis orçamentarias, as quaes serão votadas 
pelo Congresso, sem dependencia de sancção».

Trata-se, pois, de uma simples phrase pleonastica.
Palavras excusadas encontram-se a cada passo no 

texto constitucional;
«Art. 17, § 3 .°... Vaga por qualquer causa, inclu

sive renuncia» (era desnecessário dizer que a renuncia 
é causa de vaga);

«Art. 34, n. 20. Mobilizar e utilizar a Guarna Na
cional, «ou milicia civica, nos casos previstos na Con
stituição» (ou bem Guarda Nacional ou bem milicia 
civica; accresce que a Constituição não prevê caso al
gum de mobilização dessa força);

«Art. 41. Exerce o Poder Executivo o Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Brasil, como chefe 
electivo da Nação» (não podia ser o presidente de outra 
republica ou quem não houvesse sido eleito chefe da 
Nação);

«Art. 47, § 3.°. O processo da'eleição (do Presi
dente) será regulado por lei ordinaria» (o art. 34, nu
mero 22, já havia dado ao Congresso a attribuição de: 
«regular as condições e o processo da eleição para os 

cargos federaes»);
«Art. 48, n. 8 : . . .  invasão ou aggressão estran

geira» (como si a invasão não fosse uma aggressão) (*);
«Art. 48, n. 16: Entabolar negociações internacio- 

naes, celebrar ajustes, convenções e tratados» (não é 
possível celebrar ajustes, convenções e tratados, sem en
tabolar negociações internacionaes);

«Art. 60, lettra d: . . .  julgar os litígios entre ci
dadãos de Estados diversos diversificando as leis destes» 
(phrase que presuppõe a dualidade da legislação sub- 

s antrva e que, recusada esta pela Constituinte, a Com- 
missao de Redacção, por descuido, conservou no texto 
constitucional).

E como estas, ainda outras.

O — Bastaria dizer “aggressão estrangeira’



Nada ha, pois, de extranho que o art. 54, n. 8, da 
Constituição contenha também algumas palavras dis
pensáveis.

Assim aliás o . comprehendeu, menos de um anno 
depois de promulgada a carta constitucional, a lei nu
mero 30, de 8 de Janeiro de 1892, que define os crimes 
de responsabilidade do Presidente da Republica, lei vo
tada pelos mesmos membros da Assembléa Constituinte 
e que, no capitulo VII, trata dos crimes commettidos 
«contra as leis orçamentarias», sem aquelle excusado 
appendice.

A fragilidade da interpretação que combato resulta 
evidente dos proprios termos em que ella se apoia. No 
systema da nossa Constituição — arts. 16, 37 e 38 — 
lei é uma resolução do Congresso sanccionada pelo 
Presidente da Republica ou promulgada pelo Presi
dente do Senado. Fóra dahi não ha lei. Haverá pro- 
jectos, resoluções, deliberações administrativas, etc. 
Ora, não é admissível que a Constituição, contradizen
do-se a si propria, chamasse de lei um project o que 
não foi nem sanccionado de accôrdo com os arts. 16 
e 37, nem promulgado na conformidade do art. 38. 
Para isso seria mistér que ella houvesse estabelecido 
antes uma excepção para as leis de meios, e não o fez. 
Em taes condições, lei orçamentaria não é nem póde 
ser projecto de orçamento; projecto de orçamento sem 
sancção não é nem póde ser lei.

Já vimos que nos Estados Unidos e na Republica 
Argentina, de onde tirámos o nosso systema de go
verno, as leis de orçamento estão, como qualquer outra, 
sujeita a sancção e veto. A curiosa innovação que se 
quer introduzir no paiz não tem, pois, em que se apoiar.

O terceiro argumento insurge-se também contra o 
veto do orçamento em these.

Fórmula-se assim: «A Constituição declara no ar
tigo 40 que os projectos não sanccionados não poderão 
ser renovados na mesma sessão legislativa; ora, isto 
exclue a possibilidade de ser vetado o projecto de or
çamento, porque, si o fôr, não poderá ser renovado na 
mesma sessão, e o Governo ficará sem lei de meios para 
o exercício immediato.



Quando na Constituição se falia em projecto não 
sanccionado, presuppõe-se o projecto de lei como elle 
deve ser, isto é, um todo orgânico, homogeneo e sys- 
tematico, restricto a uma só materia (como preceitua a 
Constituição da Pensylvania) e cujo methodo e har
monia o veto destrua substancialmente. A Constituição 
prohibe então que esse todo simples e indivisivel seja 
examinado na mesma sessão legislativa, sob o influxo 
de idéas preconcebidas, de sentimentos menos calmos, 
do espirito de represália ou de capricho, e exige que 
não volva á discussão antes de passado algum tempo, 
para que a reflexão e o exame tranquillo das razões do 
veto sejam penhor da isenção necessária a um julga
mento imparcial.

Quando, porém, o caso é, como occorre frequen
temente, de um projecto formado por vários projectos 
juxtapostos, sem connexão uns com os outros, relativo 
cada qual a um assUmpto diverso e independente, pa
rece não se dever negar ao Congresso o direito de, ap- 
provado o veto, renovar na mesma sessão aquelles dos 
projectos parciaes que não foram impugnados pelo 
Executivo e a respeito dos quaes os dois poderes estão 
de pleno accôrdo.

O que a Constituição proliibe é que se renove o 
projecto vetado, isto é, a mesma idéa que o Presidente 
repelliu, providencia idêntica á que suscitou a diver
gência entre o Executivo e o Congresso; mas não im
pede que se apresente de novo uma medida que, dis- 
tincta pela sua materia daquella que não mereceu o as
sentimento do Congresso, só tenha de commum com 
eHa o haver com ella figurado na mesma resolução le
gislativa.

A Constituição Argentina no art. 17, estatue: «Ne
nhum projecto de lei, totalmente rejeitado por uma das
Camaras, poderá ser renovado nas sessões do mesmo 
anno».

Este é que é o verdadeiro pensamento do legisla
dor. A palavra totalmente figurava também nos pro
jectos de nossa Constituição, e foi supprimida sem du
vida por parecer, como é, desnecessária.
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Figure-se que, em uma resolução formada de nu
merosos preceitos independentes, os dois poderes estão 
de perfeita harmonia em relação a todos menos um. 
A Constituição não quer que este possa ser revisto im- 
mediatamente, ainda no ambiente dos motivos que o 
determinaram; mas não tem razão para prohibir que 
se votem desde logo novamente os outros dispositivos, 
a respeito dos quaes Legislativo e Executivo sao accór- 
des em reconhecer que consultam os interesses da 
Nação.

Dir-se-á que isto valeria admittir o veto parcial.
Eu sou hoje francamente pelo veto parcial. Julgo-o 

não só da mais alta e urgente conveniência publica, 
como perfeitamente admissível no regímen da nossa 
Constituição. E* o único meio de responder a essa írau- 
de contumaz com que, todos os annos, desde que se 
proclamou a Republica, e á semelhança do que se fez 
outr’ora na Inglaterra contra a Camara dos Lords e nos 
Estados Unidos contra o Presidente, procuramos, nas 
caudas orçamentarias, impor ao Poder Executivo medi
das as mais extranhas, contra as quaes, em projectos 
de outra natureza, se revoltaria o seu zelo pelos prin- 
cipios constitucionaes ou pelos interesses da Nação.

Eu sou pelo veto parcial. Delle não usei no caso do 
orçamento deste anho, porque não havia meio de ap- 
plical-o ás tabellas, onde a meu ver muitas consignações 
deviam ser criadas ou supprimidas, outras reduzidas 
ou augmentadas. Além disto, eu sabia que a opinião 
geral lhe é contraria, e não tinha o direito, como Chefe 
do Estado, de, em momento de tal gravidade, tentar 
a adopção dos meus pontos de vista doutrinários, nem 
devia abandonar a renovação de um projecto, que eu 
considerava verdadeira calamidade nacional, á prelimi
nar aventurosa de uma discussão académica.

Mas, na hypothese que acima figurei, a solução por 
mim indicada não importaria o veto parcial, visto como 
não seria o Presidente, mas o propno Congresso, a des
tacar do projecto collectivo as medidas que devessem 
prevalecer, e que não entrariam em vigor sem passar 
de novo por todos os tramites da elaboraçao legisla-

29
Pela Verdade
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tiva, sujeitas a addições, suppressões ou transformações 
de qualquer natureza.

João Barbalho entende que «o projecto rejeitado ou 
não sanccionado não póde proseguir nem surgir de 
novo, quer como fôra apresentado, quer com innova- 
ções e retoques», pois, «si fosse licito apresentar o pro
jecto com alterações para não parecer o mesmo, ficaria 
autorizada a burla, a inutilização da providencia que 
prescreve o art. 40: bastaria uma alteração em ponto 
accessorio para allegar-se differença entre os projectos».

De inteiro accôrdo.
Mas o egregio interprete da nossa Constituição 

presuppõe que o projecto, como dissemos acima, verse, 
todo elle, sobre o mesmo «objecto ou assumpto»; não 
imaginou a deturpação, que se tornou habitual entre 
nós, de reunir no mesmo acto legislativo matérias as 
mais diversas e preceitos os mais dispares. Percorram- 
se, por exemplo, os nossos orçamentos, e ahi se encon
trará de tudo — favores pessoaes, reformas de repar
tições, organização de serviços novos, derogações de leis 
permanentes em todos os ramos do direito, criações de 
institutos juridicos, nomeações, promoções, aposenta
dorias, em summa, providencias que nenhuma relação 
têm com o calculo das rendas ou das despesas publicas.

Ora, vetado o orçamento, por que haveriam esses 
enxeitos, contrários a indole da lei e aos regimentos das 
Camaras, de prejudicar as outras medidas que são sa
lutares e indispensáveis á vida da Nação?

Mas, observarão, si o projecto fôr vetado, como foi 
agora, com razões que abarquem mesmo a parte pro
priamente orçamentaria, elle não poderá ser renovado 
sinão na sessão immediata e, assim, o exercido come
çará sem lei de meios, o que não podia estar no pen
samento do legislador constituinte.

E não estava, não.
O argumento que estou analysando não é novo. 

Póde dizer-se que nasceu com a Constituição. Ora, os 
mais autorizados interpretes da nossa carta politica es
tão de accôrdo em ensinar que a lei de orçamento, por
isto mesmo que é uma lei annua, escapa á prohibição do 
art. 40.



O art. 37 sujeita a sancção e veto todos os actos 
legislativos do Congresso; o art. 34, n. I, exige que este, 
cada anno, orce a receita e fixe a despesa da Republica. 
E’ claro, portanto, que, si o orçamento fôr vetado, elle 
terá que ser renovado no mesmo anno, afim de não 
perder o seu caracter de annuallidade. Resulta assim 
logicamente, da combinação dos tres dispositivos, que 
os projectos de orçamento constituem excepção ao prin
cipio consagrado no art. 40.

Milton, logo na primeira edição da sua Constituição 
do Brasil (1895), respondeu victoriosamente ao argu
mento agora resuscitado:

«Não ha collisão entre o art. 40 e o art. 34, 
n. 17 da Constituição.

Fosse certo que a lei fundamental inhibisse 
de qualquer modo a renovação dos projectos re
jeitados na mesma sessão, é igualmente manifesto 
que ella manda fixar em cada anno corrente a 
força publica.

Ambos estes textos constitucionaes podem co
existir na peor hypothese, um como regra e o 
outro, na sua expressa condição de annualidade, 
como excepção; não ha, pois, questão de preemi
nência.

A receita e a despesa e a fixação da força pu
blica são capítulos essenciaes na vida política; e 
não podia ser intuito do legislador constituinte 
restringir, obstruir ou annullar a acção legislativa, 
insubstituível neste camjpo das necessidade^ na- 
cionaes.

O desígnio da lei, o que os jurisconsultos cha
mam mens legis, suppriria, no caso vertente, a la
cuna que por acaso houvesse no seu contexto.

* Taes seriam os subsídios da interpretação, si 
a letra da lei admittisse duvidas.

Em conclusão: um projecto de fixação de 
forças de mar e terra, que não fôr a reproducção 
de uma proposição rejeitada, pôde ser discutido e 
votado na mesma sessão legislativa. . .



O que se diz da lei de forças applica-se á do 
orçamento também.»

João Barbalho manifesta-se do mesmo modo:

«Ao disposto no art. 40 haverá excepções?
O texto prohibitive, terminante e amplo, pa

rece repellil-as; mas as disposições de uma lei 
devem se entender em concordância, umas pelas 
outras, e em conformidade com o seu fim. Si o 
art. 40, pelos motivos que já vimos, impede na 
mesma sessão legislativa a renovação dos projectos 
rejeitados e dos vetados, o art. 34, §§ l.° e 17 impõe 
que em cada anno haja lei de orçamento de receita 
e de despesa da Republica e lei de fixação da força 
publica nacional. Como prescindir dessas leis an- 
nuas? E é principalmente para que ellas se façam 
que existem os parlamentos, sendo essa votação an
nual um dos caracteristicos do governo democrá
tico. E são ainda indispensáveis em vista do que dis
põe o art. 72, §§ 1.’ e 30, segundo os quaes o ci
dadão nada é obrigado a fazer sinão em virtude 
da lei e não se lhe póde cobrar imposto algum sem 
lei que o autorize, bem como não se completarão 
contingentes dos Estados para a força armada si
não «de conformidade com a lei annua de fixação 
de forças» (art. 87).

Ora, evidentemente todas estas disposições ci
tadas foram estabelecidas para se cumprirem de 
um modo racional, sem se prejudicarem. Não se 
póde admittir que alguém tenha a força de impedir 
em absoluto a execução de qualquer delias. Sup- 
pol-o, fôra attribuir aos constituintes um pensa
mento absurdo, espúrio e anarchico. Será preciso, 
pois, concilial-as, de modo que não se revoguem, 
que não se annullem; e isto se obtem restringindo 
o sentido daquella que de limitação fôr susceptivel, 
sem quebra da cohesão e harmonia geral do sys- 
tema. Podem certamente coexistir com efficiencia, 
sem nada perder de seu valor, e concorrendo para 
funccionar regularmente o systema da Constituição,



admittindo-se -— por excepção ao art. 40, — que os 
projectos de leis annuas, rejeitados ou não sanccio- 
nados, se possam renovar na mesma sessão, e 
dest’arte se resolve a difficuldade.

Esta solução se impõe como irrecusável, es
triba-se nos motivos e razões fundamentaes das 
disposições citadas, evita-lhes a antinomia, fal-as 
coherentes com o disposto em outras, salvando o 
equilibrio dos poderes e a effectividade das garan
tias que ella estabelece.»

Finalmente, o Sr. Carlos Maximiliano, tratando da 
regra que véda a renovação, na mesma sessão legisla
tiva, dos projectos rejeitados (e, por conseguinte, dos 
não sanccionados), assim se exprime:

«Exceptuam-se as leis de orçamento e de fi
xação de forças, em virtude do art. 40, combinado 
com o art. 34, ns. 1 e 17. Não se interpretam textos 
isolados. O proprio nome de leis annuas convence 
de que devem ser votadas para doze mezes. Con
seguintemente, si um projecto é rejeitado (ou ve
tado, dizemos nós), compete á Camara dos Depu
tados, nos termos do art. 29, iniciar, na mesma 
sessão ordinaria, o estudo e a votação de outro 
sobre o assumpto do primeiro.»

A Constituição Argentina dispõe também, no ar
tigo 72, que o projecto não sanccionado «não po
derá ser renovado nas sessões do mesmo anno». Entre
tanto, não só a doutrina como a pratica alli entendem 
que esse dispositivo não tem applicação ao pro
jecto do orçamento, «porque o orçamento é considerado
sempre lei nova».

Mas o facto não é virgem entre nós. Em 1894, o 
Presidente da Republica negou sancção ao projecto de 
fixação de forças. O Congresso approvou o veto, e, na 
mesma sessão ordinaria, depois de ouvidas as suas com- 
missões, votou novo projecto, que, sanccionado e pro
mulgado, veio a ser a lei n. 264, de 20 de Dezembro
daquelle anno.



O que se diz da lei annua de forças estende-se á 
lei annua de meios.

O caso, pois, não comporta mais discussões.
Parece-me que nada preciso accrescentar ao que 

fica exposto, para demonstrar o direito que tem o Pre
sidente da Republica de negar sancção aos projectos de 
orçamento.

Ha quem pense que, recusando o meu assentimento 
ao projecto de lei da despesa, firmei um mau precedente, 
pois de agora em diante os vetos se succederão e o paiz 
viverá sem leis de meios os primeiros mezes de cada 
anno.

Estou convencido, pelo contrario, de que prestei 
assignalado serviço á Nação e ao proprio Congresso. 
Não fallo da vantagem decorrente da inexecução de uma 
lei que arrastaria o Thesouro á insolvência; refiro-me 
mesmo ao precedente que abri.

Violada a immunidade tradicional da lei orçamen
taria, haverá agora maior cuidado na sua preparação; 
deputados e senadores mostrar-se-ão menos condes- 
cedentes, e os proprios interesses individuaes moderarão ' 
o seu arrojo. Com isto lucrará o paiz, e os vetos ao or
çamento, em vez de se multiplicarem, como se receia, 
perderão a sua razão de ser.

Quanto ao perigo de ficar o Governo sem orça
mento durante alguns mezes, está nas mãos do Con
gresso evital-o.

Pelo art. 17 da Constituição, o Poder Legislativo 
deve reunir-se no dia 3 de Maio de cada anno e func- 
cionar durante quatro mezes, isto é, até 3 de Setembro.
A lei ordinafia é licito designar um dia anterior para a 
reunião, e, si o fizer, as Camaras poderão concluir os 
seus trabalhos ainda mais cedo. Admittido, entretanto, 
que o Congresso se installe a 3 de Maio mesmo e, mais, 
que prorogue a sessão legislativa por um ou dois mezes, * 
ainda lhe restará tempo sufficiente para tomar conhe
cimento do veto porventura opposto ao orçamento. Desta 
sorte, o novo exercido não se iniciará sem as respe- 
ctivas leis de receita e de despesa.

Basta, pois, que o Congresso vote o orçamento 
dentro do prazo constitucional ou mesmo até 30 ou
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60 dias depois deste prazo, para que se afaste de todo 
aquelle perigo.

Infelizmente o Congresso tem sido obrigado até 
hoje a dilatar pelos quatro mezes restantes de cada 
anno a prorogação de suas sessões, prevista na Con
stituição como medida passageira e extraordinária, e 
a não poder cuidar dos orçamentos sinão nos últimos 
dias do exercício, quando a angustia de tempo, a falta 
de publicação de projectos e emendas, os conflictos de 
interesses de toda ordem quasi não permittem saber o 
que se vota.

No caso de que me oceupo, si o exercício se iniciou 
sem a lei da despesa, é que o projecto respectivo só foi 
remettido ao Poder Executivo no dia 13 de Janeiro. 
Houvesse-o recebido o Presidente em Setembro ou Ou
tubro, e o Congresso teria tempo de sobra para se ma
nifestar sobre o veto antes do novo exercício.

O que convém, pois, é corrigir a pratica: é enviar 
o Governo as propostas em tempo opportuno ao Con
gresso Nacional e preparar este as leis de meios dentro 
do periodo fixado na Constituição; e, si tanto fôr ne
cessário, alterar o anno financeiro.

Conseguido isto, nenhum inconveniente haverá em 
exercer livremente o Chefe do Estado o direito, que 
lhe dá a Constituição, de negar a sua acquiescencia a 
todo e qualquer projecto legislativo que julgar con
trario aos interesses nacionaes.»

Justificado assim o meu acto em face da Constituição, passo 
agora a mostrar a improcedência de outras accusações que, a 
proposito do veto, me foram irrogadas.

Vetado o orçamento, procurei subordinar a normas pre
cisas a effectuação das despesas publicas. Resolvi então, pelo 
decreto n. 15.341, de 30 de Janeiro, que as despesas de pessoal 
fossem feitas de accôrdo com as leis e regulamentos de cada 
serviço, e as de material dentro dos limites do orçamento não 
sanccionado.

Houve quem deduzisse desse facto que eu havia vetado 
o orçamento na parte relativa ao pessoal e o sanccionara nas 
verbas de material.



As despesas de pessoal não são criadas pelo orçamento mas 
por leis especiaes permanentes. O orçamento apenas reproduz 
as cifras fixadas nessas leis. E’ por isto que, em frente de cada 
consignação orçamentaria referente a pessoal, se encontram ci 
tadas as leis que a autorizam. O que se havia feito — augmentar 
vencimentos de funccionarios em simples tabellas de orçamento 
— não era regular.

Os vencimentos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 
são autorizados e fixados não pela lei orçamentaria, mas pelos 
decretos ns. 848, de 11 de Outubro de 1890, 363, de 6 de Janeiro 
de 1896, 1.627, de 2 de Janeiro de 1907 e 8.526, de 18 de Ja
neiro de 1911, os quaes vêm todos citados no orçamento, em 
face da consignação respectiva.

E’ em virtude desses decretos que os ministros do Supremo 
Tribunal recebem os seus vencimentos, e não porque estes fi
gurem na lei de despesa, que apenas os arrola. Supponha-se que 
não existe esta lei, ou porque o projecto respectivo foi repel- 
lido pelo Presidente, ou-porque, devido a acontecimentos extra
ordinários, não pôde ser votado; nem por isto os ministros do 
Supremo Tribunal perderão direito aos seus vencimentos; nem 
por isto o Poder Executivo estará inhibido de pagal-os.

O que se diz dos ministros do Supremo Tribunal applica-se 
por igual a todos os funccionarios.

Bem avisado andara, pois, o Governo ao determinar que as 
despesas do pessoal fossem pagas de accôrdo com as leis orgâ
nicas de cada serviço.

O mesmo critério, porém, não podia adoptar em relação 
ás despesas de material, que são despesas propriamente orça
mentarias, que não constam de leis ou regulamentos perma
nentes. Quanto a estas o Governo, uma vez vetado o orçamento, 
ficava livre de fazel-as como entendesse. Nenhuma norma legal 
lhe coarctava a liberdade. Como não se podia paralyzar a vida 
da Nação, forçoso era fazer aequisições de material; como, por 
outro lado, nenhuma lei fixava o limite dessas aequisições, fi
cavam ellas subordinadas unicamente ao arbitrio da adminis
tração.

Ora, foi esse arbitrio que eu quiz espontaneamente limitar. 
Levado pelas circumstancias á situação de poder despender li
vremente os dinheiros públicos, não quiz prevalecer-me dessa fa
culdade, e preferi dar ã Nação um testemunho ostensivo da ho-
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nestidade dos intuitos com que me recusara a sanccionar a lei 
da despesa.

Mas a que limites ou normas poderia eu sujeitar o meu ar
bítrio?

Ao que bem me aprouvesse.
Assim, em vez de organizar uma tabella de despesas, ou 

adstringir-me ao orçamento de 1921, como aliás fôra a minha pri
meira idéa, julguei preferível regular-me pelo prop rio orçamento 
vetado, por exprimir a mais recente manifestação da vontade 
do Poder Legislativo. Era, ao mesmo tempo, uma homenagem ao 
Congresso Nacional e o critério que mais se aproximava das ne
cessidades actuaes do serviço publico.

Foi o que fiz.
Não é, pois, verdade que eu tenha mantido, ou sanccionado, 

ou mandado observar como lei, a parte do projecto orçamen- 
tario relativa a material: o que fiz foi escolher livremente, para 
limite de minha propria autoridade, as especificações e alga- 
lismos ahi consignados, como pudera escolher quaesquer outros 
algarismos e especificações. C o n s titu c io n a lm e n te , o orçamento 
todo ficou sem effeito; mas isto não era obstáculo a que eu, 
para tranquillizar a Nação, quanto ao dispêndio de suas rendas, 
declarasse que me regularia d e  fa c to  por elle, nos pontos não 
previstos em outros actos legislativos.

Tudo isto está claramente expresso no citado decreto nu
mero 15.341, de 30 de Janeiro:

«O Presidente da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil:

Considerando que a despesa do pessoal dos dif- 
ferentes Ministérios está prevista nas leis ou regula
mentos de organização dos respectivos serviços;

Considerando que o mesmo não acontece com a 
despesa de material, que é propriamente de ordem or
çamentaria ou resultante de contractos;

Mas, considerando que, mesmo diante da situaçao 
excepcional que resultou do veto opposto ao projecto de 
lei da despesa, por ter sido apresentado ao Poder Exe
cutivo quando já  iniciado o novo exercício, nao quer o 
Governo arrogar-se a faculdade de dispor discreciona- 
riamente dos dinheiros públicos;



Considerando que o Presidente da Republica não 
tem competência para revigorar uma lei de despesa que 
já expirou, mas nada impede, e antes o zelo bem enten 
dido pelo bom nome da administração aconselha, que 
elle ponha á sua propria autoridade, nesse particular 
limites conhecidos de toda a Nação; ’

Considerando que, emquanto o Congresso Nacional 
não votar a lei necessário, nenhum critério mais natural 
e acertado se offerece ao Governo para as despesas de 
material, do que as verbas insertas no orçamento vetado 
não especialmente visadas pelo veto, as quaes traduzem 
a vontade recentemente expressa e não impugnada do 
Poder Legislativo;

Resolve:
Art. l.° As despesas com o pessoal dos serviços dos

differ entes Ministérios serão pagas com os recursos da
lei n. 4.440, de 31 de Dezembro de 1921, e de accôrdo
com as leis e regulamentos que regem os mesmos ser
viços.

Alt. 2.. Emquanto o Congresso Nacional não se 
manifestar sobre o veto opposlo ao projecto de orça
mento da despesa, as despesas de material serão satis- 
eitas de conformidade com as clausulas dos contractos 

que lhes forem referentes ou as consignações constantes 
daquelle projecto, observado o critério dos duodecimos.
_ ParaÍ5raPho unico. Segundo as mesmas consigna

ções, será feito o pagamento dos juros de obrigações, 
títulos c empréstimos da Nação.»

traba^hn^lpc^i eJ\a^ °  qile me loi íeita é que não intervim nos
se r e le n tu t H COn'° deveia- ',al a ™ tar que o orçamento
tasse M u ir  t *  T a  apontei' Jâ se vê que si eu ten-
urime ros á Z  deSejada pelos censores, estes seriam os
metter me nas '8Ua* ca*01' e convicção, por intro-metter-me nas attnbuiçoes dos outros poderes.

mittiram T e r n T " 0  d? °í,çamcnto a interferência que me per- 
mittiram a confiança do Poder Legislativo e o meu resneito á

1 “ ' AT PUnlIeÍ “ ™lata0 d°S p ”  “etos na 
zidas dê t n  t .  r  aS°hC' taç6eS- as dcsPcsas i°ram redu- 

™  ?  dC C°n,0S S°brc as P">P™s propostasdo Governo, como em tempo publicou a imprensa. Infelizmente



não logrei o mesmo resultado no Senado, já  porque nos últimos 
dias não me fora mais dado seguir os trabalhos orçamentarios, 
que o Diário do Congresso deixou de publicar com regularidade, 
já porque os relatores não conseguiram manter na Commissão 
de Finanças ou no recinto aquillo que assentaram com o Go
verno.

Negou-se-me ainda autoridade moral para extranhar o de
ficit de mais de 350 mil contos que o orçamento impunha á 
Nação, visto que fora eu o primeiro a solicitar do Congresso a 
maior parte daquelles augmentos, e da tabella A, que acompa
nhava o orçamento vetado, se via que o meu Governo gastara 
no exercício de 1920, em créditos supplementares, quantia muito 
superior áquella, a saber 340.320.546 francos, 6.871:483$610, 
ouro e 237.901:189$120, papel.

A primeipa parte da accusação é uma audaciosa falsidade. 
De todos os augmentos de despesas citados nas razões do veto, 
a não ser a revigoração de alguns saldos destinados a serviços 
em andamento, só um solicitei do Congresso: o de 100 contos 
de réis para continuar a publicação dos trabalhos do Codigo 
Civil. Nenhum outro lhe pedi, nem directa nem indirectamente; 
pelo contrario, a minha acção, como disse acima, só se fez sentir 
para diminuir as despesas, mesmo as constantes das propostas 
do Governo.

Quanto aos créditos da tabella A — 340.320.546 francos, 
6.871:483$610, ouro, e 237.901:189$120, papel — que se diziam 
gastos pelo meu governo no anno de 1920, ,a arguição era a 
mesma inepta arguição, tantas vezes formulada quantas vezes 
rebatida, que se vinha fazendo desde dois annos antes.

Para que se tenha idéa aproximada da falta de escrupulo 
dessa critica ignorante e maldizente, vamos examinar por partes 
a accusação.

Dos 340.320.546 francos referidos, 140.320.546 ,do porto 
do Rio Grande do Sul resultaram de actos do Governo que me 
antecedeu. Não tinha eu, pois, nenhuma responsabilidade por 
essa despesa, que viera pesar na minha administração, sem que 
a minha administração houvesse de qualquer modo para ella 
concorrido. > 1 I

No tocante aos créditos ouro, é mistér subtrahir do total de 
6.871:483$610, nada menos de 6.858:883$610 de acquisições



pelo Ministério da Marinha durante a guerra e por conta do cre
dito de guerra, isto é, em data muito anterior ao meu governo.

Finalmente, a terceira parcella, de 237.901:189$120>, papel, 
tem que ser reduzida a 82.801:183$699, porque delia é mister 
abater: a) 100.000 contos do Convénio Italiano, que não se des
penderam realmente, pois o Convénio, em que peze aos ardentes 
votos dos inimigos do Governo, se liquidou com avultado saldo; 
b) 7.000 contos da encampação, que não se realizara ainda, do 
ramal de Diamantina; c) 38.000 contos, do credito de 40 mil 
apólices emittidas para construcção de estradas de ferro fe- 
deraes, pois no calculo da despesa não póde entrar o valor no
minal, mas só o juro desses titulos; d) 9.863:573$821, da en
campação da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, 
paga também em apólices (10.960), quantia que deve ser sub
stituída pela de 548 contos, correspondentes aos juros; e) 784 
contos, gastos em 1917 e 1918 em compras para a Armada, por 
conta do citado credito de guerra.

Temos assim aquelles apavorantes algarismos reduzidos de 
340 milhões de francos a 200 milhões, de 6.871 contos ouro a 
12 contos ouro, e de 238.000 contos, papel, a 82.000 contos, 
papel.

E como gastou o Governo esse dinheiro?
Os 200 milhões de francos foram o custo da encampação 

da Auxiliaire, medida cuja opportunidade e conveniência cada 
dia os factos attestam com maior eloquência. Convém lembrar 
que essa operação foi debatida e combinada entre a companhia 
e o governo do Rio Grande do Sul, cuja austeridade está acima 
de toda suspeita, e a minha intervenção só se fez sentir para 
obter, como obtive, que a empresa condescendesse em reduzir de
22.000 contos o preço que alli se fixava.

Os 12 contos, ouro, foram pelo Congresso dados de sub
venção a duas senhoras brasileiras que aperfeiçoavam a sua 
educação artística na Europa.

Finalmente, os 82 mil contos, papel, foram empregados, com 
o mais rigoroso espirito de economia, em despesas de caracter 
inadiavel e sempre em virtude de lei, como demonstrei na men
sagem que, a 10 de Março de 1922, dirigi ao Congresso.

O novo orçamento corrigiu tanto quanto possível os defeitos 
do primeiro. Digo tanto quanto possível, porque o natural era 
que o Congresso désse ao Governo os recursos necessários para



cobrir o deficit existente; mas a Camara entendeu não ser isso 
admissivel, depois |de iniciado o exercício financeiro.

O novo orçamento legalizou além disto a situação oriunda 
do veto. Não se póde dizer que poz termo á dictadura financeira, 
si por dictadura financeira se entende arbítrio illimitado no dis
pêndio dos dinheiros públicos, porque esse arbítrio nunca existiu.

Enviado o orçamento ao Poder Executivo depois de come
çado o novo anno, de duas uma: ou o Presidente, por essa cir- 
cumstancia, perde o direito de veto, que a Constituição expres
samente lhe outorga, o que é absurdo, ou, si nega sancção ao 
projecto, a situação terá de ser fatalmente a que foi, isto é, a 
acção do Governo, quanto ás despesas de pessoal, coarctada 
pelas leis e regulamentos permanentes, mas, quanto ao material, 
sujeita apenas ao limite da receita, visto que, para definil-a, ne
nhuma lei mais existe.

E’ anormal e inconveniente esta situação? Sem duvida al
guma. Mas esta situação nasce não do veto rigorosamente con
stitucional, e sim do facto de não ser o orçamento apresentado 
ao Governo antes do começo do novo exercicio e com tempo 
ainda de ser novamente discutido pelo Congresso, si deixar de
ser sanccionado.

O Governo, portanto, podia manter-se nessa commoda po
sição, que não criara; mas preferiu restringir o seu arbítrio, e 
baixou o decreto n. 15.341, de 30 de Janeiro, no qual subor
dinou as despesas de material ás rubricas do orçamento vetado. 
Desde então cessara a dictadura: o Poder Executivo ficava ad‘ 
stricto aos termos do seu decreto, que alias traduzia a vontad 
não impugnada do Congresso.

Attribuiu-se a minha preferencia pelas rnbricas do orça
mento vetado ao facto de serem as suas verbas de material 
tissimo mais avultadas que as do orçamento de 1921.

Outra fantasia. A differença entre os dois orçamentos colm 
paradas todas as despesas de material, n= « cx“ d ,a t a l« z d e  
cinco mil -
? e l " u V t iv e Pno m e , I  Março, com alguns membros do 
terencia que Ai«Vinraeão do novo orçamento, apres-Congresso a respeito da elaboraçao ao nu v
sei-me em suggerir a reducção d»i verbas de material e ouv 
de todos, sem distincção de côr partidaria, que nao era acertado
fazel-o.
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As razões daquella preferencia eu as confessei sem refolhos
as consignações do orçamento vetado estavam mais de accôrdo
com as necessidades actuaes do serviço publico, e a maior parte
das do orçamento anterior tinham perdido a sua razão de ser
desde o momento em que os serviços, a que se destinavam foram 
executados. ’ 11

.  f CCUsaí am~me ainda de haver influído para que o Governo 
nao fosse chamado a prestar contas da sua gestão, como fôra 
suggendo em uma das commissões da Camara.

Tambem isto não é verdade. Nenhuma inteírferencia tive 
nessa deliberação, tomada aliás improvisamente em solução a 
uma proposta inesperada. UÇd0 a

.  P0SS0  felizmente ter o orgulho de dizer que o meu governo
eHes^ejam0  ^ gor° so exame d°s seus actos, quaesquer que 
enes sejam, mas a verdade é que a Camara não podia deixar
de recusar, como fez, aquella suggestão. A’ parte todas as razões
que a tornavam inadequada e prematura, basta ter em attencão

!Se ad°ptada> 0 seu Primeiro effeito seria prolongar 
indeftmdamente a situação anormal a que procura™ pôr í Z o

que mandai vfr de Z  despesas fdtas’ 0  Governo
onde oS pagamentos f ^ X e t u a d o Í  o f  d '  ^  eS, trangeÍr°' 
etivos. Isto levaria mezes O,,»,o1„ f  docun,cntos r«p e-
cumentos iá ser ia  Z !  .Q u a n d 0  a 9 n i chegassem esses do-
periodo d e c o r Z  ”  a reUn'r ° S papeis d a t iv o s  aa novo 
Congresso pudesse decidir* ^ T ™  °  “ erd d °  - m  que o 
Seria a anoimaídade í  -,° OPPOSto. 3 0  “ “  orçamento, 
pelo proprio Poder Legislativo.8 ' 80  pro,rahlda delilJeradamente

de todos o s T e it t  d° “T -  “ a ‘~ e .
de paixão, ella se apressou e m sop!llsmas da opposição. Cega 
dida e fulminada, l Z  « I f  f  °  ^  S“preha-  
desinteressados louvores mm n ’ pelos espontâneos, geraes e 
nacional, procurou, p ara^ ehab m L rV ^ 0  mereceu da °P in ia 0  
“ Patriotismo, demonstrar que 0  deficit do » ®  predpita«a°  e

f f f f aÍ e f , o f f 0qu f " o CSlC Pr0pOSÍto' d e tu rp o u fem fere -  

bellas, as d i s p Z ç Z ^ Z i v a s Z a s f  u to r í^ J o T ^  **



No calculo que fiz para determinar a importância do de
ficit, inclui todas as tabellas e todas as disposições imperativas. 
Quanto ás autorizações, porém, considerando que, em regra, o 
Governo não é obrigado a servir-se delias, apenas levei em conta 
as que não podiam deixar de ter execução. Cheguei assim a este 
resultado: tabellas, 127.619 contos; disposições imperativas 
190.540; despesas constantes de autorizações, mas obrigatórias, 
33.868; total, 352.027 contos.

Ora, no novo orçamento as tabellas foram inferiores ás do 
outro em 21.000 contos; das disposições imperativas desappa- 
receram encargos superiores a 130.000; e a verba obrigatória 
das autorizações se reduziu de 342 contos. Além desta differença, 
já considerável, tenha-se em vista que no novo orçamento fi
guraram verbas destinadas ao serviço do empréstimo americano 
(4.860:459$, ouro), á reforma das repartições de Fazenda 
(2.956:689$, papel), e á Justiça Militar (381:180$), as quaes 
só por esquecimento deixaram de ser incluidas no primeiro or
çamento, e teriam que augmentar o deficit deste.

Como, pois, ter a coragem de affirmar que o novo orça
mento foi mais gravoso que o anterior?!

Para avolumar as cifras e embair a opinião, a critica des
leal calculava como despesas obrigatórias todas as autorizações; 
figurava que o valor de cada uma era gasto integralmente no 
exercício; equiparava as consistentes em apólices ás que se ex
ecutam por dinheiro de contado; levava á conta do novo orça
mento as quantias destinadas ao empréstimo, ás repartições de 
Fazenda e á Justiça Militar, que o outro omittira, e, depois de 
todas essas injustificáveis manobras, concluía, com ar trium- 
phante, que o veto não fôra acto de sinceridade, porque o de
ficit se tornara muito superior ao que lhe servira de funda
mento !

Si adoptassemos em relação ao primeiro orçamento o mesmo 
processo da opposição e incluíssemos no calculo o valor inte
gral de todas as autorizações e mais aquellas verbas esquecidas, 
o deficit não seria então de 352.000 contos, mas talvez do dobro 
desta quantia.

Não foi, entretanto, só com a economia realizada que o veto 
serviu á Nação. Serviu-a também, quando fez desapparecer de 
seu orçamento todos os favores pessoaes, todos os excessos de 
poder, todas as violações da Constituição, todas as medidas pre- 
judiciaes aos cofres públicos, que nelle abundavam. Serviu-a
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ainda quando, em defesa dos seus funccionarios, pediu que o 
augmento de vencimentos fosse extensivo a todos, «porque todos, 
sem excepção, estavam atravessando as maiores difficuldades 
de vida», e não constituísse o privilegio odioso de alguns.

t

j g
W&~':

A mensagem em que defendi a prerogativa constitucional 
do Presidente de negar saneção ao projecto de orçamento, foi 
alvo de critica especial, assim na imprensa como no Congresso. 
Artigos publicados no Jornal do Commercio responderam van
tajosamente ás objecções. Delles tomo aqui as principaes das 
razões jurídicas em que se fundaram.

O primeiro argumento invocado para demonstrar «a incon- 
stitucionalidade do veto á lei do orçamento» (note-se bem, para 
demonstrar «a inconstitncionalidade do veto á lei do orça
mento») foi que o veto em geral tem sido usado raramente na 
Italia, não o é na Inglaterra desde 1707, na França desde 1877, 
e na Bélgica e no Brasil Império nunca o foi.

Admire-se antes de tudo o nexo logico deste syllogismo: 
As Constituições de alguns paizes admittem o veto; ora, os 
chefes desses Estados nunca ou só raramente o empregaram; 
logo, no Brasil o veto ao orçamento è inconstitucional!

Si naquelles paizes o veto não tem sido usado, é simples
mente porque no regimen parlamentar, por elles adoptado, o 
Governo é uma delegação da Camara, e as leisw sejam do orça
mento ou nao, se fazem com a sua collaboração continua, mi
nuciosa e decisiva. Quando acontece divergirem os dois poderes,
d* d" as Executivo se demitte e o novo governo sc

g niza á feição das ideas da Camara, ou esta se dissolve, con-
as a^niríT - 3530  ̂ ° n°V° min*sterio se fórmà em harmonia com 

aspirações nacionaes. Não ha assim necessidade de veto, que

n es T „ i , T e- COnST am na prcvi55° dc —  excepcio- 
poderes pe,a exonerai 5° ^e um dos dois

diverso mÍ I  ^ SÍdencial’_ P°r^ ,  as coisas se passam de
da Camara np t XCCU 1V° na°  ̂ rePresentante ,do pensamento 
da Camara nem tem competência para dissolvel-a. Outro por-

v e to V sT o ro u e0 “ TV*® dÍrÍmÍr ° Conflicto’ e esse meio é o veto. Eis porque, em todos os paizes onde vigora o regímen Dre
sidencial, na Brasii, nos Estados Unidos. J  R e p u S ”  Argen-
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tina, o veto é de uso frequente. Nos Estados Unidos, ha trinta 
annos atraz, os vetos já se elevavam a 433.

O segundo argumento foi o do art. 40 da Constituição.
O art. 40 prohibe renovar na mesma sessão os projectos 

não sanccionados. Dahi concluiu a critica que o orçamento não 
póde ser vetado, porque, si o fosse, não poderia ser renovado 
no mesmo anno, e a Nação ficaria sem meios para o exercício 
immediato.

A mensagem, depois de mostrar o verdadeiro sentido da ex
pressão — renovar o project o — citou e transcreveu a opinião 
dos mais abalisados commentadores da Constituição, Milton, 
João Barbalho e o Sr. Carlos Maximiliano, opiniões todas accór- 
des em ensinar que a lei do orçamento, do mesmo modo que a 
lei de forças, pelo seu caracter e pelos seus fins, constitue ex-
cepção á regra do art. 40.

O art. 34 da Constituição impõe ao Congresso o dever de 
orçar cada anno a receita e a despesa. Dahi resulta necessaria
mente que o orçamento não está sujeito á prohibição do art. 40, 
do contrario, na hypothese de ser vetado, não poderia mais ser 
approvado dentro do anno, perderia assim o seujcaracter de lei 
annual e deixaria de preencher em tempo opportuno os fins que
a Constituição lhe assignalou.

A isto responderam os adversários: que a conclusão a tirar 
do art. 34 é outra, é que o orçamento não póde ser vetado, para 
não ser a sua votação dentro do anno obstada pela prohibição
do art. 40. ,.

Mas esta conclusão é absurda. Absurda, porque no dia em
que houver um projecto de lei que escape ao exame do Poder
Executivo, o direito de san cção , estara praticamente annullad .

. toda a actividade legislativa se concentrará nesse projecto, o
Congresso será livre de introduzir nelle todas as medidas q
bem lhe aprouver, ainda as mais abstrusas, seguro 6 qUC ” ■
Presidente da Republica não terá outra coisa a fazer sm ^
cumDril-as servilmente. Absurda, porque, como bem observou cumpnl as servmi eximir-se da collaboraçao do
PorS e T u tiv o a, que no regimen presidendal é —  repre

sentante ^  —  porque

dos e da Argentina, e nesses dois pa.zes jámars se pensou em
30

Pela Verdade
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criar para o orçamento tal immunidade. Absurda, porque, em 
trinta e dois annos de vida constitucional republicana, nunca os 
orçamentos^ mesmo os tres que foram votados pelos membros 
do Congresso Constituinte, os factores da Constituição, deixaram 
de ser enviados á sancção e, consequentemente, ao veto do Pre
sidente da Republica.

Absurda ainda por outra razão. O art. 40 não se refere só 
aos projectos não sanccionados, mas também aos projectos re
jeitados. Por conseguinte, a critica, para ser lógica, deve sus
tentar que á Camara não é licito rejeitar o projecto do orçamento 
organizado pela sua Commissão de Finanças, pois, si o fizer, o 
projecto não poderá mais ser renovado, á vista do art. 40 e a 
Nação ficará privada de elementos de vida.

Ora, nunca se ouviu dizer que alguém em seu juizo per
feito contestasse a qualquer das casas do Congresso o direito de 
rejeitar os projectos que lhe são apresentados, e, dest’arte, che
gamos a esta consequência: ou o orçamento, assim como não 
póde ser vetado pelo Presidente da Republica, também não póde 
paia nao incidir na prohibição do art. 40, ser rejeitado pela pro
pria Camara, o que é um disparate, ou póde ser vetado ou re
jeitado e com elle não se entende essa prohibição.

Entre as duas conclusões, uma (a lei orçamentaria não está 
sujeita a veto) que conduz aos absurdos assignalados, e outra

s ^ Z T T ’l V 0 Z  T ta d 0 ’ p ó d e  s e r “  -
c u X e  T X  h * J0ii° Barbalho- ‘ se imP5e como irre- cusavel, se estriba nos motivos e razões fundamentaes de dis-
posiçoes da Constituição, evita a antinomia entre ellas, fal-as co-

p X  ; % T e fL t Í ST d 0  7°UtraS' °  equilíbrio8 dos
™tre estas d,,„! ?a - * garan,ias 1“° estabelecem»,entre estas duas conclusões, parece não haver hesitação possivel.

na C^stUuição8  7  ™ aP° n,am
segundo os quaes toda a funcção p ro p rile n te  TegislaUva do 
Congresso esta sujeita a sancção e veto. E, com Barbalho e Ma 
ximibano citou os casos do art. 4.- (limites interestaduaes) do

e do a r tf  90 ( Í S Z T T daS
Fossem tres ou trinta as excepções, isto não prejudicaria

o» hn i:  » r  °au a  r p ça o  é  ev id e n ie  - a «  “ s »nao existe. A critica, porem, sem comprehender o alcance



do argumento, e para fazer praça de erudição, invocou a opinião 
de Felinto Bastos, apoiada em Milton, e corrigiu:

«Além daquellas excepções, ainda escapam á san- 
cção as seguintes resoluções legislativas: l.a, a que fixa 
o subsidio dos membros do Congresso; 2.”, a que homo
loga os tratados, ajustes ou convenções, feitas com as 
nações estrangeiras; 3.a, a que define os crimes de res
ponsabilidade do Presidente da Republica; 4.a, a que 
approva os actos do Executivo praticados durante o 
sitio.»

Ora, taes excepções, a não ser a ultima, por motivos obvios, 
não existem. Póde haver razões de ordem theorica para sustentar 
que ellas deviam ter sido admittidas na Constituição; mas a ver
dade é que, na pratica, esta nunca foi entendida assim, tanto 
que todas as resoluções que fixam o subsidio dos membros do 
Congresso, todas as que confirmam tratados, convenções ou 
ajustes, e a única, até hoje votada, que define os crimes do Pre
sidente, — todas teem sido submettidas ao Governo e só depois 
disto dadas á execução. A de responsabilidade chegou mesmo 
a ser vetada.

Os oppositores, entretanto, por conta propria accrescenta- 
ram mais uma excepção. Aqui vae ella copiada litteralmente:

«Também não estão sujeitas á sancção ou veto as 
leis referentes ás secretarias do Senado e da Camara.»

E’ inacreditável.
Segundo o art. 18, § unico da Constituição, compete a cada 

uma das Camaras organizar a sua secretaria. Trata-se, como é 
elementar, de actos da vida interna destas assembleas, de pro
videncias de ordem administrativa, peculiares á sua economia 
e desprovidas de caracter legislativo. Pois a critica não attende 
a nada disto, e, chamando taes medidas de deis», pretende que 
ellas só não são submettidas á sancção do Executivo, porque 
constituem uma excepção da regra! Ora, ninguém, ignora que a 
lei é acto do Poder Legislativo; que o Poder Legislativo é exer
cido pelo Congresso; que o Congresso se compõe de dois ramos, 
a Camara dos Deputados e o Senado, como tudo é expresso^ no 
art. 16 da Constituição; e, conseguintemente, que uma delibe-



ração tomada só por uma das Casas do Congresso, não sendo 
nem podendo ser acto legislativo, não está nem póde estar su
jeita á sancção do Presidente da Republica.

Ponderou a Mensagem: A Constituição enumera, em 39 
itens, as matérias que o Congresso póde converter em projecto 
de lei, e indue entre estas matérias o orçamento; ora, a Consti
tuição manda que esses projectos, uma vez approvados pelas 
duas Camaras, sejam enviados ao Presidente da Republica, afim 
de serem sanccionados ou não; logo, salvo o caso de excepção 
expressa, todos os projectos legislativos e, portanto, o projecto 
orçamentario, dependem, para ser leis, da audiência do Poder 
Executivo.

Nada mais simples e concludente.
Replicaram, entretanto, os adversários: Entre aquellas 39 at

tribuições do Congresso, figura também a de prorogar e adiar 
as sessões, e assim, pela lógica da Mensagem, um projecto de lei 
sobre esta materia estaria igualmente sujeito á sancção.

Mas o acto que proroga ou adia as sessões legislativas con- 
stitue justamente (uma excepção expressa. Lá está com todos os 
caracteres no art. 17, § l.°:

«Só (isto é, sómente, exclusivamente, unicamente), 
só ao Congresso compete deliberar sobre a prorogação 
e adiamento de suas sessões.»

E onde está o dispositivo que exceptua o orçamento?
Não se aponta.
Não se aponta, mas retruca-se com teimosia: «Si o art. 17, 

§ l.°, diz que só ao Congresso compete deliberar sobre a proro
gação e adiamento de suas sessões, também o art. 34 dispõe que 
ao Congresso competem privativamente as attribuições ahi de
finidas; ora «só compete ou compete privativamente são ex
pressões rigorosamente iguaes no valor do seu sentido», e, desta 
sorte, a razão que exclue da sancção o projecto do art. 17, § l .“, 
excluiria também os do art. 34.

A palavra privativamente não significa que o acto deva ser 
exclusivamente do Congresso, sem nenhuma dependencia do Po
der Executivo. Si assim fosse, não haveria projecto algum — 
de orçamento, de prorogação ou qualquer outro — que depen
desse de sancção, porque todas as attribuições do Congresso estão 
subordinadas áquelle adverbio. O art. 37, que regula a sancção.



o art. 48, n. 1, que dá ao Presidente o direito- de sanccionar as 
resoluções do Congresso, tudo isto perderia a sua razão de ser. 
Diante de tão crasso absurdo, ninguém jámais teve a cerebrina 
idéa de dar ao adverbio privativamente a significação qim ora 
se lhe attribue. Para alguns commentadores da Constituição, o 
emprego daquella palavra teve em vista unicamente subtrahir 
as matérias do art. 34 ao poder legiferante dos Estados, o que 
não importa de modo nenhum afastar a collaboração do Executi
vo Federal; para outros, o pensamento foi mesmo impedir as in
vasões deste poder; mas estes mesmos apressam-se em declarar 
que, sendo apenas suspensivo o veto consagrado na Constituição, 
a privatividade das a ttr ib u te s  não exonera a lei da saneçao 
necessária para a sua validade.

Não ha, pois, divergência quanto á necessidade da saneçao. 
Nem poderia haver; porque o contrario seria a desarticulação 
de tç>do o systema constitucional.

Esforçou-se a critica por demonstrar que a lei de orçamento 
deve ser uma só, comprehensive da receita e da despesa, para 
chegar á conclusão de que o Presidente nao podia vetar a d s- 
pesa depois de ter sanccionado a receita.

Também eu entendo que a lei orçamentaria deve ser uma só.
Não se trata, porém, do que deve ser a lei, mas do que na 

realidade é Ora, apezar de todas as opiniões favoráveis a unida
de da lei a Camara dos Deputados organiza o orçamento sempre 
em duas leis distinctas, apresentadas, discutidas, votadas san- 
ccionadas, numeradas e publicadas sempre como dois 
versos e independentes. . . „

Reuna o Congresso as 
impugnadores terão razao. aPSnesa Mas não é isto
a parte da receita * X s  .  n ã f « 7 «  èm virtude de 
o que se faz ha mais de ’ , g de Agosto de 1879,
lei expressa e terminante, a el n ' ' a’ em dois projectos sepa- 
que manda votar a . ^ elta e f  distinctas. Emquanto subsistir 
rados, para pódB revogal-a, porque é es-
essa pratica, o Presiden , q' ^ manifestar-se separadaíhente
tabelecida em lei, sera o g receba no mesmo
sobre cada um dos p r ^ c t o ,  ainda q« ̂  ^  ^  de ^

qn“r  commo — u com o orçamento vetado.



Affirmou-se, é certo, que a lei de 1879 não está mais em 
vigor, e os orçamentos não teem sido feitos na sua conformidade. 

Mas isto não é verdade.
Para demonstrar a sua these a critica parlamentar, depois 

de transcrever os arts. 1“ e 2.° da lei, argumentou:

«O art. l.° declara, em termos positivos: «A pro
posta do orçamento continuará a ser apresentada pelo 
Ministro da Fazenda, sendo, porém, dividida em pro
je c ts  de lei distinct os para cada ministério». E pre
screve o art. 2.°: «A parte relativa á receita publica 
tormará também projecto separado». Esse —- também 

torna ainda mais frisante a exigencia de ser o orça
mento da despesa dividido em vários projects, com
pletamente separados.

Dahi, é forçoso concluir-se, em deducção rigorosa
mente lógica: — Si o habito que tem o Congresso de
d n T rl30 ° orçamento da receita, destacado
do orçamento da despesa, é prova de que essa lei ainda
vigora entre nos, também o facto do Congresso não en- 
c « r L  r tlV!  lsolad«mente, como projecto distinct, 
oue a ld  ° ^ amentos da despesa, é prova de
naiz Si pip, -PfrdeU a SUa f°rÇa obriSat°ria em nosso paiz. Si ella e lei vigente e deve ser respeitada, poroue

d° Estad0 se «mettem, todos 
os annos, englobadamente, em um só e único pro tect
todos os orçamentos da despesa? E porque assim em
um so corpo de lei, os tem elle sanccionado?

serio T hL™  V̂ ;  P°ÍS’ qUant° Carece de fundamento seno a hermeneutica palaciana.»

má u 7 Z i : Z i : °  l0"ea *ranSCripçSo »aIa deixa, patente a

se presta^^ac^seú°sophisma^vhi <iue d Pri” eiros arliSos
davam com elle ar“ g0S Seguintes
lenciou sobre estes! '  CZ? Trans"eveu aquelles e si-

em project» dlstiuclTs 'p lll ” adnad^ iT dade> dividir a despesa
effeilo da discussão; terminada esta, o art T ^dete  °
sejam todos os projectos reunidos em um Z  que
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Eis aqui os termos do dispositivo:

«Approvcidos todos os orçamentos de despesa, nas 
duas Camaras, a Commissão de Redacção daquella que 
tiver de submetter a lei á sancção imperial, reunil-os-á 
para esse fim em  um  só decreto, guardada a disposição 
do art. 62 da Constituição do Império, distinguindo-os 
por artigos como actualmente se pratica.»

E o art. 5.°:

«O mesmo se fará com a receita e as disposiçíõfes 
geraes. . .»

E* aliás o que se encontra no Regimento da Camara, ar
tigo 26, § 2.°: .

«O projecto de lei do orçamento da despesa será 
organizado, discutido e votado por ministérios, sendo 
enviado á sancção em conjuncto, constituindo uma só 
resolução legislativa.»

Pretendeu-se que o veto parcial é inadmissivel, porque «a 
sua pratica annullaria o parlamento, transformando a lei em 
uma manifestação servil da vontade exclusjiva dp podeij ex
ecutivo».

Esta razão procederia si tivéssemos o veto absoluto. Então, 
sim, o Executivo burlaria toda a iniciativa do Congresso, annul- 
lando, de modo definitivo e irremediável, os dispositivos da lei 
que lhe não conviessem. Mas, desde que o veto é meramente sus
pensivo e a decisão final do conflicto cabe ao proprio Congresso, 
a razão não tem valor; o Congresso fulminará o capricho do 
Presidente e fará prevalecer o seu projecto nos pontos atacados.

Nesta materia é preciso distinguir.
Quando a Constituição falia de projecto de lei e o torna 

dependente de sancção ou veto, ella presuppõe, como bem as- 
signalou a Mensagem, «um todo harmomco, systematico, .mhvi- 
sivel, restriclo a uma só malería,. Os seus autores nao pod.am 
prever «a deturpação que se tornou hab.tual entre nos, de re
unir no mesmo acto legislativo matérias as mais diversas e pre
ceitos os mais dispares». Em taes condiçoes, dar ao Presidente



da Republica o direito de vetar parcialmente o projecto, é dar- 
lhe a faculdade de mutilal-o, com prejuízo da sua harmonia e 
do seu systema; é conferir-lhe o poder de fazer emendas sup- 
pressivas no trabalho do Congresso, depois de approvado por 
este em ultimo turno; é reconhecer-lhe competência para sug- 
gerir medidas legislativas fóra do momento em que a Consti
tuição o permitte.

Mas, si o Congresso se afasta da Constituição e, contra os 
seus proprios regimentos, fôrma o projecto «com vários proje
ctos juxtapostos, sem connexão uns com os outros, relativo cada 
qual a um assumpto diverso e independente», procurando desta 
maneira forçar o Presidente a sanccionar, de cambulhada com 
algumas medidas indispensáveis, outras que aberram da Con
stituição ou violam a conveniência publica, então forçoso é ad- 
mittir, em defesa da autonomia do Poder Executivo, que este 
tenha o direito de não sanccionar sinão as medidas que consul
tem os preceitos constitucionaes ou os interesses da Nação.

Póde-se até dizer que neste caso o veto não é parcial 
sinão apparentemente, porque na realidade o que o Executivo 
repelle não é parte de um todo simples, homogeneo e systema- 
tico, mas a integralidade de uma ou mais medidas autonomas e 
independentes, que nada teem de commum com as outras sinão 
o haverem figurado materialmente com ellas em um só acto.

Exigir em tal hypothese que o Presidente sanccione todo o 
projecto collectivo ou o vete integralmente, é obrigal-o, sem as 
cautelas e previsões rigorosas da Constituição, ou a acceitar me
didas que repugnam á sua consciência, ou a privar a Nação de 
outras que lhe são uteis ou necessárias.

Qualquer das conclusões é absurda.
Q que se acaba de dizer dos projectos em geral applica-se 

ao orçamento da despesa. Si o orçamento se mantém dentro dos 
limites que lhe são proprios — simples rol de despesas já pre
vistas em leis permanentes — o veto, seja parcial ou mesmo 
total, não tem cabimento; quando, porém, elle se mette a legislar 
sobre assumptos que, por sua natureza, devem ser tratados em 
projectos isolados, não ha como recusar ao Chefe da Nação a 
liberdade de escoimal-o, por meio do veto, dessas excrescencias.

Ameaçou-se o veto com o Supremo Tribunal. «Si a Camara 
approvar o veto, foi dito no Senado, a questão não estará liqui
dada, porque o Supremo Tribunal gosa da faculdade indiscutível
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e hoje incontestada de declarar nullos os actos inconstitucionaes
do Congresso». . . .

Felizmente para o amor proprio da nossa cultura jundiça,
io meio não foi tentado.

Não ha nada de mais elementar em nosso direito consti
tucional do que isto: Nem o Supremo Tribunal tem competência 
para conhecer do veto, materia reservada exclusivamente, por 
disposição, expressa da Constituição (art. 37, § 3.°) ao Congresso 
Nacional, nem o Poder Judiciário tem autoridade para decla
rar nullos os actos do Legislativo, que elle apenas pôde suspen
der in specie.

Apezar da celeuma levantada pela opposição contra a con- 
stitucionalidade e a conveniência do veto ao orçamento de 1922, 
a Camara dos Deputados, como já disse, por quasi unanimidade 
de votos, approvou-o, firmando assim a verdadeira e salutar 
doutrina de que também aos orçamentos póde o Presidente da 
Republica negar sancção.

m





Successão presidencial — Neutralidade do go
verno — A “reunião do Cattete”.

Em Março de 1921 recebi em Petropolis a visita do depu
tado Carlos Campos, leader da bancada paulista. Vinha da parte 
do Dr. Washington Luis. Mandava dizer-me este: que o Dou
tor Raul Soares o procurara e solicitara os seus esforços em 
favor da candidatura do Dr. Arthur Bernardes á presidência 
da Republica; que olhava com sympathia esta candidatura, mas 
nenhum compromisso tomára, pois queria antes conhecer as 
vistas do Presidente, com quem desejava estar de accôrdo em 
assumpto de tamanha importância e gravidade.

Respondi ao emissário do Presidente de S. Paulo que, de 
conformidade com os propositos reiteradamente manifestados 
desde o inicio do Governo, eu de modo algum me envolveria na 
escolha do meu successor; era tarefa que competia ás correntes 
politicas da Nação; formava elevado conceito do Dr. Arthur 
Bernardes pelo que ouvia dizer de sua administração em Minas, 
mas estava resolvido a não ter candidato e conservar-me dentro 
do que me parecia ser o meu papel constitucional, isto é, manter 
a ordem e assegurar, quanto em mim coubesse, a liberdade da 
eleição a todos que a disputassem; a mim se afigurara sempre 
um desvirtuamento do systema o intervir o Presidente da Re
publica, com todo o peso da sua immensa autoridade, na in
dicação ou na escolha de um candidato á sua successão.

Pediu-me então o Dr. Carlos Campos que suggerisse um 
nome para a vice-presidencia, visto que, na conferencia havida 
entre os Drs. Raul Soares e Washington Luis, depois de discuti
das, sem resultado, varias candidaturas, ficára assentado deixar- 
se a indicação ao meu critério. Esquivei-me também a esse en
cargo, allegando, além das razões já expostas, que o vice-pre
sidente ficaria diminuído si a sua escolha emanasse exclusiva- 
mente das preferencias do Poder Executivo, emquanto a do seu



companheiro de chapa tivesse origem na livre manifestação dos 
directores da política. Apenas lembrava a conveniência de ser 
o vice-presidente tirado d’entre os politicos do norte, desde que 
o presidente ia ser do sul, afim de evitar rivalidades regiona- 
listas, tão nocivas á unidade nacional.

Dias depois tive occasião de expor as mesmas idéas ao Dou
tor Mello Franco, leader da bancada mineira, o qual, de viagem 
para o seu Estado, desejára antes conhecer o meu pensamento 
ácerca da futura eleição presidencial.

E foi sempre esta a minha linguagem, constante e invariável, 
para todos que me ouviram sobre o delicado assumpto.

Já se vê quão afastados da verdade estão aquelles que, uma 
vez por outra, andam a boquejar por ahi que eu tinha candidato 
á minha successão e, só diante da intimação não sei de quem, 
me resignei a desistir dessa candidatura e acceitar a do Sr. Dr. Ar
thur Bernardes. Nos arroubos do devaneio, chegam a apontar o 
nome do meu candidato. E’ verdade que nesta indicação ha as 
maiores divergências, o que já é um indicio da falsidade.

Nunca, nem antes nem depois da apresentação dos can
didatos á eleição de 1922, alimentei semelhante idéa; si a hou
vesse tido, quer antes quer sobretudo depois que se definiram 
as duas candidaturas antagónicas, não me teria sido difficil 
fazel-a vingar; mas a verdade é que, neste como em outros 
acontecimentos politicos do meu periodo, obedeci sempre a prin
cípios e convicções, jámais a ambições ou interesses de quem 
quer que fosse, e ainda menos a interesses ou ambições minhas.

Resolvida por accôrdo geral a apresentação do Dr. Arthur 
Bernardes, ficou combinado que esta apresentação se faria no 
momento que eu julgasse opportuno. No começo, fui de parecer 
que se demorasse a reunião da Convenção: receiava que a es
colha prematura do candidato enfraquecesse muito cedo a minha 
autoridade, de que sempre fui cioso. Mais tarde, porém, sentindo 
esta autoridade bastante forte e prevendo que a indicação do 
meu successor me alliviaria de certos encargos propriamente 
políticos e me deixaria mais livre a acção administrativa, mudei 
de aviso e aconselhei que se levasse por diante o trabalho ini
ciado.

Vejamos o que occorreu em seguida.
Acccita a candidatura Bernardes por todos os Estados, com 

excepção apenas do Rio Grande do Sul, surgiu séria dissenção 
quanto á vice-presidencia, disputada pelo Estado da Bahia para
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o Dr. J. J. Seabra e pelo de Pernambuco para o Dr, José Be
zerra, respectivamente governadores dos dois Estados.

Acirrando-se cada dia mais este dissídio, que ameaçava es
tender-se á presidência, fui instado por politicos influentes para 
resolvel-o, manifestando-me em favor de um dos candidatos. 
Fiel á minha orientação, recusei-me a fazel-o. Como, porém, cor
ressem os dias e não se chegasse a nenhuma solução, visto que 
ninguém queria assumir a responsabilidade de aconselhar a 
Convenção a decidir-se por um dos pretendentes, resolvi dirigir a 
estes o seguinte telegramma:

«Rio de Janeiro, 4 de Junho de 1921. Como sabe 
o illustre amigo, as bancadas respectivas levantaram as 
candidaturas do Dr. José Bezerra (do Dr. Seabra) e a 
sua á vice-presidencia da Republica. Tratando-se de 
dois Estados igualmente importantes e de dois amigos 
igualmente dignos e prezados, os representantes dos 
demais Estados, salvas as raras excepções que já se 
manifestaram, sentem-se constrangidos, segundo estou 
informado, para se pronunciarem por um ou por outro. 
Esta indecisão em materia tão grave está produzindo 
grande agitação nos espiritos e enchendo de apprehen- 
sões as correntes mais prestigiosas da politica, as quaes 
receiam venha a competição a degenerar em luta re
nhida e apaixonada entre os dois candidatos e os seus 
amigos, gerar maguas e resentimentos recíprocos e per
turbar profundamente a tranquillidade que tao neces
sária é á Nação nos duros momentos que atravessamos. 
A mim não cabe de certo ter iniciativa na escolha do 
vice-presidente, o qual, como já aconteceu com o can
didato á presidência, deve surgir da combinação entre 
as forças políticas. Mas, empenhado, como cidadao e 
como depositário do mandato que exerço, em manter, 
no interesse da Nação e do meu governo, a cordiali
dade até aqui reinante entre essas forças e entre amigos

.tr T s ^ e z e  ”a T  D ^ sla b r a )' e'pedir-lhe queira de-



dato, que possa ser acceito sem violência a tão respei
táveis sentimentos. A apresentação quasi simultânea 
das duas candidaturas criou realmente para a maioria 
dos Estados uma situação muito embaraçosa. Não é 
generoso exigir delles que se decidam forçosamente por 
um dos contendores e se exponham assim aos resen- 
timentos naturaes do outro. Fio do seu conhecido des
prendimento que não será surdo a este appello. Está 
entendido que a sua acquiescencia só valerá si o Dou
tor José Bezerra (o Dr. Seabra) tiver igual procedi
mento. Sei que não foi o amigo mesmo quem levantou 
a sua candidatura; mas sei também que, a uma palavra 
sua, a bancada bahiana (pernambucana), mudará de 
proposito e facilitará a combinação que ora suggiro 
sem outro objectivo que não seja o da paz entre os 
Estados e amigos, cuja collaboráção harmonica tem
sido e é tão proveitosa á vida da Republica. Saudações 
cordiaes.»

O Dr. Seabra respondeu-me nestes termos:

«Bahia, 4 de Junho. —- Respondendo ao telegramma 
do preclaro Presidente e amigo, começo agradecendo os 
conceitos altamente honrosos com que me penhora e 
protestando que de modo nenhum desejo ser motivo 
de discórdia entre as forças políticas empenhadas na 
solução da questão da candidatura á vice-presidencia, 
nem tao pouco de intranquillidade para a Nação. E’ ex- 
acto que a indicação do meu nome foi feito á minha 
revelia, mas, por isto mesmo, mórmente depois que por 
ella se manifestou a opposição deste Estado represen- 
tada no Congresso Federal, não me julgo com o direito 
de embargar uma iniciativa que todas as correntes 
políticas entendem consubstanciar uma reivindicação 
justa da Bahia, accidentalmente movida em torno do 
meu humilde nome. Esta iniciativa, é publico, já  é 
apoiada por vários Estados, que se pronunciaram de 
accordo com a bancada bahiana. E’ possivel que outros
SU1*fm constranglmento em pronunciar-se; mas já  está 
publicado o accordo entre as duas bancadas contendoras 
para entre si dirimirem a questão. Creio assim facili-
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tado aos demais Estados seu pronunciamento e con
jurado qualquer apaixonamento, salvo uma salutar 
competição, propria da essencia do regimen. O meu 
procedimento nesta questão não envolve capricho nem 
teimosia, e affirmo que promptamente acudiria ao ap- 
pello do eminente amigo, justamente inspirado no in
teresse da maior cordialidade entre os politicos, si me 
fosse licito contrariar o proposito de não influir na 
deliberação dos amigos e dos adversários, hoje unifi
cados em nome, não do meu mérito pessoal, que é nullo, 
mas dos direitos, que entendem até agora postergados, 
da Bahia, a quem hoje pertence exclusivamente esta 
causa.

Sinto sinceramente não poder ser outra a minha 
resposta ao honroso appello de V. Ex., a quem protesto, 
como já  fiz aos leaders de Minas e de S. Paulo em 
resposta a appello idêntico, que me conformarei ab
solutamente com o que fôr afinal deliberado pela ban
cada bahiana em sua totalidade.

Antes de terminar, permitta que reitere ao amigo 
e honrado Presidente da Republica as minhas affir- 
mações, e também daquelles que me ouvem, do apoio 
sincero ao seu benemerito Governo.

Digne-se acceitar as minhas saudações as mais 
affectuosas.» , s

Eis a resposta do Dr. José Bezerra:

«Pernambuco, 4 de Junho de 1921. — Desde 14 
de Maio, quando deliberei a minha partida para a Eu
ropa, confiei á bancada a solução definitiva do caso da 
vice-presidencia, depois de opinar caber a V. Ex. liber
dade de escolha e de terminantemente oppor-me á in
dicação do meu nome. Os amigos da bancada, usando 
da ampla autorização, que merecidamente lhes dei, e 
desprezando o meu ponto de vista pessoal, dominados 
por elevados propositos, levantaram a minha candida
tura, sem hostilidade de quem quer que fosse. Surgindo 
logo depois, em franca hostilidade, a candidatura Sea- 
bra, sentiram-se elles feridos em seus brios e avisaram- 
me de que manteriam firme a minha candidatura sem



preoccupação do meu nome, mas na defesa da digni
dade do Estado. A mim sómente restava o elementar 
dever de deplorar a situação que surgira e, reaffirman- 
do-lhes illimitados poderes para solucionarem o caso 
sem a minima preoccupação de minha pessoa, assegu
rar-lhes a minha inteira solidariedade, fossem quaes 
fossem as consequências. Isto feito, a consultas que me 
fazem, recuso-me terminantemente responder. Ultima- 
mente elles deliberaram publicar, juntamente com a 
Bahia, uma nota assegurando jámais consentiriam um 
terceiro candidato. O meu eminente amigo, que penso 
bem conhecer a minha despreoccupação por tão ele
vado cargo, certamente me relevará continuar alheio 
a este assumpto, mantendo os meus compromissos junto 
á bancada e ao deputado Estacio Coimbra, que, com 
poderes illimitados, dará a V. Ex. a solução definitiva. 
Conducta diversa seria uma traição e a completa des
moralização dos meus alludidos companheiros e amigos. 
Conto com a justiça do meu eminente amigo para jus
tificativa de minha recusa em ir ao encontro dos seus 
louváveis desejos. Abraços.»

Continuou assim sem solução o caso da .vice-presidencia. Os 
dias passavam-se; extremava-se cada vez mais a luta entre os 
dois Estados. Ouvido novamente pelos Drs. Raul Soares, Ar- 
nolpho Azevedo e outros, declarei-lhes ainda uma vez que cabia 
aos politicos resolver a crise, e eu acataria a decisão, qualquer 
que ella fosse; mas parecia-me que a melhor solução seria a es
colha de um terceiro candidato, afim de não haver propria
mente um vencedor e um vencido: a preferencia por qualquer 
dos litigantes encheria o outro de resentimentos ^  o precipi
taria sem duvida na opposição (os factos provaram que esta 
previsão não era fundada). Desta conferencia surgiu o nome do 
Dr. Urbano dos Santos, então Governador do Maranhão, o qual 
já exercera a vice-presidencia da Republica com tacto, distincção 
e proficiência.

Reunida a Convenção e proclamados os candidatos Ar
thur Bernardes e Urbano Santos, produziu-se immediatamente 
a scisão com os nomes dos Srs. Nilo Peçanha e J. J. Seabra.

O paiz tem ainda presente á memória o que foi a campanha 
presidencial de 1922.



Accusaram-me os meus adversários de me não ter conser
vado neutro na luta.

Accusação profundamente injusta.
Desde o começo mantive, como chefe do Estado, entre os 

dois contendores a mais, estricta imparcialidade. O meu alheia- 
mento deliberado e irreductivel á indicação de candidatos defi
nira já os propositos em que me achava. Estes propositos passei 
a revelal-os até nas minimas coisas, para que a opinião publica 
tivesse bem a impressão da sinceridade e da firmeza das minhas 
disposições.

E’ assim que, solicitado o meu Estado a se manifestar logo 
sobre as candidaturas, não consenti que o fizesse, afim de que 
não se visse na sua declaração o modo de ver do Presidente 
da Republica.

Consultado por diversos presidentes de Estado, favoráveis 
á candidatura Bernardes, sobre a maneira por que deviam re
ceber os Srs. Nilo e Seabra, que iam percorrer o paiz em excursão 
eleitoral, apressei-me em pedir-lhes que os acplhessem com as 
deferencias e honras devidas a cidadãos, dos quaes um tinha 
sido presidente da Republica e o outro era Governador effectivo 
do seu Estado; pedi-lhes mais que os cercassem de todas as at- 
tenções pessoaes, como politicos eminentes, embora adversários, 
e sobretudo lhes assegurassem inteira liberdade na propaganda 
de suas candidaturas.

Não houve reclamação dos partidários do Dr. Nilo Peçanha 
que não fosse por mim attendida, salvo quando manifesta
mente injusta ou contraria ao serviço publico.

A 4 de Novembro de 1921 telegraphou-me o Sr. Vespucio 
de Abreu:

«Tenho recebido continuas e reiteradas denuncias 
de que o major Carlos Reis, da Brigada Policial desta 
Capital, anda fazendo, como já o fez quando susten
távamos a vossa candidatura, á qual elle se oppunha, 
alliciamento nos centros de facínoras para perturbar a 
recepção do Senador Nilo Peçanha. Julgo do meu dever 
leval-as ao vosso conhecimento, convencido como estou 
da vossa neutralidade na luta eleitoral, pois semelhante 
facto póde produzir effusão de sangue. Amigo do vosso 
Governo, não desejando que sobre elle cáia semelhante

Pela Verdade 31
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Immediatamente chamei a Palacio o Chefe de . Policia, a 
quem dei ordens terminantes para syndicar do facto (que aliás 
se verificou não ser verdadeiro) e garantir por todos os meios 
a recepção do Dr. Nilo Peçanha, não permittindo de modo al
gum a reproducção das scenas selvagens de que haviam sido 
autores os partidários desse candidato, quando pouco antes o 
seu antagonista visitára a capital da Republica.

E assim se fez.
A 9 de Dezembro do mesmo anno recebia eu do deputado 

Octavio Rocha esta solicitação:

«Pela lei, o Rio Grande do Sul é um Estado que 
fornece grande contingente de. sorteados ao Exercito 
e por isto tem grande numero de reservistas. Por mo
tivo das manobras, serão chamados a serviço até 15 de 
Fevereiro os reservistas d’alli. Isto equivale a privar do 
exercido do voto, na eleição do l.° de Março, milhares 
de eleitores. Como representante do Rio Grande do Sul, 
levo a V. Ex. a reclamação desses eleitores, solicitando 
urgente providencia que acautele o direito e liberdade 
do voto, que ficaria prejudicado com essa ordem.»

Respondi sem demora:

«Ha muito tempo que o Governo resolveu esponta
neamente adiar para depois da eleição do l.° de Março 
a chamada dos reservistas. Creio que já  ha mais de 
um inez que as ordens estão dadas neste sentido. Fica 
assim respondido o telegramma de V. Ex., de hontem 
datado.»

Efíectuada a eleição, esse mesmo deputado, querendo provar 
que, em Estados tavoraveis ao Dr. Bernardes, a votação havia 
sido igual ou superior ao numero de eleitores alistados, pediu-me 
que autorizasse a Directoria de Estatística a fornecer-lhe os dados 
necessários a este confronto. Não retardei a providencia reque
rida, o que me valeu o seguinte telegramma do Sr. Octavio 
Rocha:

macula, fazendo-vos esta communicação, confio ao vosso 
alto critério as providencias cabíveis.»
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«Muito grato pela solução dada por V. Ex. ao caso 
da Estatística. Vou entender-me agora directamente com 
o Dr. Bulhões Carvalho. Affectuosas saudações.»

A 29 de Janeiro de 1922, o Dr. Seabra telegraphou-me nos 
seguintes termos:

«Peço permissão para levar ao conhecimento de 
V. Ex. um facto que reputo grave e que preciso fique 
registrado, pedindo para elle a attenção de V. Ex.

Na campanha política que emprehendi para suc- 
cessão aos cargos de presidente e vice-presidente no pe
ríodo de 1922 a 1929, tenho percorrido os Estados da 
União fazendo conferencias, nas quaes tenho exposto 
o que julgo preciso dizer em bem da mesma campanha, 
no intuito de grangear, como se procede nos paizes li
vres, as sympathias do eleitorado nacional, guardando 
sempre o acatamento que devo ás pessoas, o respeito 
que devo a mim mesmo e ao culto povo para quem fallo. 
Assim percorri, quasi todos os Estados da Federação, 
sem o minimo vexame, antes recebendo do povo as 
mais vivas demonstrações de sympathia e applausos ao 
meu procedimento. Pretendia, depois de haver reali
zado uma conferencia na prospera e importante cidade 
de Uberaba, no glorioso Estado de Minas, e na qual as 
provas de apreço e sympathia daquelle generoso povo 
foram inequívocas e extraordinárias, dirigir-me á gran
de e tradicionalmente livre cidade de Juiz de Fpra, tam
bém no Estado de Minas, seguindo d’ahi para Pirapora, 
onde me aguardava um vapor da Empresa Viação São 
Francisco para levar-me á Bahia, tendo vindo espe
rar-me alli, além do secretario da Agricultura desse Es
tado, diversos amigos meus. A’ vista do innominavel 
desacato soffrido pelo Sr. Maurício de Lacerda em Juiz 
de Fóra, como é publico, resolvi não mais ir á dita ci
dade e seguir directamente para Pirapóra, o que tam
bém não foi possível fazer por ter noticias as mais fi
dedignas de que não só se preparavam desacatos graves 
á minha pessoa na passagem do comboio que me con
duzisse, como ainda não era materialmente possível por 
parte da direcção da Central do Brasil responsabilizar-



se pela regularidade da viagem, porque, por maior que 
fosse a vigilância, bastaria, em uma enorme extensão 
a percorrer, o afrouxamento de parafusos da linha 
para occasional* o descarillamento do trem que me le
vasse.

Em taes condições, fui forçado a desistir de ir para 
o Estado da Bahia, de que sou Governador, pelo rio 
S. Francisco, atravessando o Estado de Minas, por não 
haver segurança de vida neste Estado. E’ bem certo que 
ao altivo, generoso e bom povo de Minas não cabe a 
minima responsabilidade no caso, e até protestos enér
gicos se levantam no seio delle contra semelhantes actos 
deprimentes de nossa civilização e costumes politicos.. 
O facto, porém, em sua nudez e simplicidade é este: 
um cidadão, que é também Governador de um Estado, 
ficou privado de atravessar o Estado de Minas Geraes 
para tomar a direcção da Bahia pelo S. Francisco, pela 
intolerância partidaria reinante naquelle grande Estado.

Feito o meu protesto, só me cumpre resignar-me 
a voltar ao meu Estado por via maritima, como farei 
a 6 do corrente, deixando ao juizo criterioso e recto de 
V. Ex., como ao seu patriotismo, o julgamento da si
tuação a que chegou a Republica nas proximidades das 
justas festas commemorativas de nossa independencia, 
como nação livre e soberana.

Queira V. Ex. acceitar os protestos de minha ele
vada consideração, além das minhas affectuosas sau
dações.»

Respondi por esta fórma ao Dr. Seabra:

«Petropolis, 31 de Janeiro de 1922. — Fico sciente, 
pelo seu telegramma de 29, recebido hontem á noite, 
á minha volta do Rio, de haver V. Èx. desistido de ir 
a Juiz de Fóra, á vista do desacato alli soffrido por um 
dos seus correligionários, e de ter também resolvido não 
regressar mais á Bahia, via Pirapóra e S. Francisco, 
porque, segundo informações as mais fidedignas, sabe 
V. Ex. que se preparam contra sua pessoa graves desa
catos, por occasião de sua passagem pelo território mi
neiro.



Como V. Ex., estou também convencido de que a 
xesponsabilidade dessa inqualificável intolerância não 
cabe ao povo de Minas, sempre bondoso, bem educado e 
cavalheiro, mas a individuos exaltados, obsecados pelo 
sentimento partidário e animados talvez de espirito de 
represália contra a innominavel grosseria com que ou
tros, do lado contrario, aqui receberam, em Outubro 
ultimo, o seu candidato, como V. Ex. cidadão prestante 
e Governador de Estado. Estou certo também de que 
o governo mineiro, zeloso das nobres tradições de sua 
terra, não consentirá que V. Ex. soffra a minima des- 
attenção durante a viagem, e tudo envidará para que 
ella se effectue com a mesma segurança com que V. Ex. 
proclama se realizou a sua excursão á Uberaba.

Eis porque me apresso em communicar ao Presi
dente do Estado de Minas os receios de V. Ex., certo 
de que aquelle nosso illustre compatriota tomará im- 
mediatamente as mais rigorosas providencias no sen
tido de assegurar a V. Ex. todas as garantias. Pela 
minha parte, dou ordens nesta data para que a Estrada 
de Ferro Central organize um serviço especial de vigi
lância, collocando guardas a pequenos intervallos ao 
longo de toda a linha, como é costume fazer em casos 
excepcionaes, de modo que se torne impossível a hypo- 
these figurada por V. Ex. do afrouxamento dos para
fusos dos trilhos como meio de occasionar um descar- 
rillamento.

Creio que, em taes condições, V. Ex. poderá voltar 
ao seu Estado pelo caminho que desde o começo pre
ferira, segundo me communicou quando me deu o 
prazer de sua visita, e assim contribuirá para que se 
não dê corpo á suspeita de que, nas vesperas da com- 
memoração do centenário da nossa Independencia po
lítica,, ainda ha trechos do território brasileiro que, de
vido á intolerância partidaria, não se ppdem atravessar 
impunemente. E, já que se me offerece o ensejo, per- 
mittirá V. Ex. que o aproveite para pedir-lhe encare- 
cidamente, como tenho feito a outros chefes directa- 
mente interessados na successão presidencial, que in
flua com a sua autoridade, que sei das mais justamente 
acatadas, no sentido de evitar que a escolha do Chefe



do Estado, o acto mais importante e mais nobre na 
vida de uma nação soberana e livre, degenere nessa 
luta odienta e mesquinha, alimentada por processos até 
agora desconhecidos entre nós, que aberram da mais 
elementar moralidade politica e bem triste cópia estão 
dando, aqui como no exterior, da nossa educação e da 
nossa cultura. Saudações afíectuosas.»

Ao Dr. Arthur Bernardes, presidente de Minas, dirigi-me 
nestes termos:

«Recebi do Dr. Seabra o seguinte telegramma (se
gue-se o despacho ha pouco transcripto).

A este telegramma respondi assim (segue-se a mi
nha resposta, também acima reproduzida).

Rogo a V. Ex. me autorize a confirmar o que adian
tei em relação ás medidas que estou certo tomará nesta 
emergencia.»

No dia 1." de Fevereiro respondeu-me o Dr. Arthur Ber
nardes:

«Respondendo ao telegramma em que V. Ex. teve 
a bondade de me transmittir o texto dos despachos tro
cados entre V. Ex. e o Dr. Seabra, a proposito do tran
sito deste pelo território de Minas Geraes, posso asse
gurar que V. Ex. interpretou com a costumada elevação 
e nobreza os sentimentos do povo mineiro e do seu go
verno. Delles, em boa justiça, ninguém poderá esperar 
o indigno attentado de que se diz receioso o Sr. Dou
tor Seabra, duplamente garantido pela sua qualidade 
de candidato e pela de Governador do glorioso Estado 
da Bahia. Levando á conta de mal aconselhada exal
tação partidaria os termos do extranho despacho em 
que se formularam aquelles receios, limito-me a affir
mar que honrarei a palavra de V. Ex. e as nobres tra
dições do Estado que governo, fazendo quanto esteja 
em meu poder para que as viagens que o Governador 
da Bahia emprehenda como candidato pelo território 
mineiro, se effectúem com a mesma segurança e liber
dade da que, segundo o seu proprio testemunho, acaba 
de fazer á cidade de Uberaba.



Espero do obséquio de V. Ex. aviso da deliberação 
ultima do Sr. Dr. Seabra, para que eu o faça acom
panhar pelo chefe de policia ou por um dos secretários 
do Estado durante a sua permanência em Minas Geraes.

Aproveito o ensejo para reiterar-lhe os protestos da 
minha inalteravél estima e crescente admiração.»

Dei sciencia deste telegramma ao Dr. Seabra, de quem, en
tretanto, recebi no dia seguinte este despacho:

«Agradecendo muito penhorado a V. Ex. a resposta 
que se dignou dar ao meu telegramma, relativo aos mo
tivos que me aconselharam a não ir mais a Juiz de 
Fóra nem ainda a seguir para o Estado da Bahia pelo 
S. Francisco, atravessando o Estado de Minas Geraes, 
conforme tive opportunidade de communicar a V. Ex., 
quando me coube a honra de ser recebido por V. Ex. 
para agradecer a gentileza de se fazer representar no 
meu desembarque nesta Capital, sinto sinceramente não 
poder acceder ao convite de V. Ex. para persistir na mi
nha volta á Bahia pelo S. Francisco, não porque du
vide das garantias que V. Ex. offerece, mas não só por 
já não estar em Pirapóra o vapor em que devia descer 
o rio até o riieu Estado, como ainda por ter fundados 
motivos para receiar que grande contrariedade, si não 
desgosto, adviesse a V. Ex. do meu acto. Já com pas
sagem em um dos vapores do Lloyd Nacional, rogo a 
V. Ex. queira dar-me as suas ordens para a Bahia ou 
para onde eu estiver, acceitando minhas saudações as 
mais affectuosas.»

Respondi então ao Dr. Arthur Bernardes:

«O Dr. Seabra, continuando a allegar temor de 
desacatos e invocando a circumstancia de já ter pas
sagem no Lloyd e já se haver retirado de Pirapóra o 
vapor que o viera buscar, telegraphou-me, e depois me 
declarou pessoalmente, que desistia do regresso via Sao 
Francisco.»

Pela correspondência acima transcripta, vê-se que si o Se
nhor Seabra manteve a deliberação constante do seu primeiro
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telegramma, não foi porque amparo e garantias lhe não hou
vessem sido dados.

Como as que acabo de citar, nenhuma reclamação — de 
juntas de alistamento, Centros eleitoraes, funccionarios públicos, 
ou mesmo simples particulares addictos ás candidaturas Nilo- 
Seabra — chegou ao meu conhecimento que não provocasse im- 
inediatas providencias do Governo. Tenho disto innumeros do
cumentos em meu poder.

Naturalmente eu não podia consentir que, a pretexto de ga
rantir a liberdade de um correligionário desses candidatos, se 
perturbasse com a força federal todo o Estado de Sergipe, como 
não permittira que se desse a força requisitada pelo juiz sec- 
eional do Rio de Janeiro para proteger contra possiveis coacções 
os mesarios bernardistas de seis ou oito municípios do Estado. 
Aliás, neste particular, continuei a observar a regra, que en
contrei no governo, de não prestar a força do exercito para ga
rantia de habeas-corpus sinão em virtude de requisição do Su
premo Tribunal.

Eu não podia, por outro lado, deixar que marinheiros na- 
cionaes uniformizados, conduzidos por um chefe politico da par
cialidade do Dr. Nilo Peçanha e hospedados no proprio quartel 
da força de policia do Estado, perturbassem impunemente a elei
ção de Friburgo, nem me era licito fechar os olhos ao acto vio
lento do commandante da região militar de Matto Grosso que, 
por interesses eleitoraes, afastava arbitrariamente da séde da re
gião os operários eleitores do extincto Arsenal de Guerra.

Eu não podia tão pouco tolerar que officiaes de qualquer 
posto dessem aos seus subordinados tristes exemplos de inobser
vância consciente dos regulamentos militares, e passassem a con
stituir elemento de compressão do eleitorado e perigo para a or
dem publica: reprimi, por isto, aliás com accentuada brandura, 
as manifestações collectivas de militares, sendo de notar que a 
primeira punição, que impuz por faltas desse genero, recahiu 
precisamente em alguns officiaes que do Rio Grande do Sul di
rigiram ao Dr. Arthur Bernardes um telegramma de apoio á sua 
candidatura.

Finalmente, eu não podia deixar impune a falta de um ge
neral, que, abandonando, sem ordem superior, a commissão em 
que se achava nesse Estado, e na qual já  se salientára pela exal- 
açao e incontinência de suas manifestações partidarias, vinha 

p a a apitai Federal aconselhar pela imprensa ás forças arma-



das que não commettessem a degradação de acceitar determinado 
candidato, ainda que a Nação o escolhesse para governal-a C1).

Desde o principio fiz empenho em que todos os dependentes 
do Governo ficassem sabendo que a minha posição era de rigorosa 
neutralidade entre os candidatos. Para isto, determinei a cada um 
dos ministros, uma vez apresentadas as candidaturas, que fizes
sem saber de modo formal a todas as repartições e subordinados, 
civis e militares, que o Governo puniria immediata e severamente 
todos os funccionarios, qualquer que fosse a sua categoria, que 
se prevalecessem do cargo para desvirtuar de qualquer maneira a 
livre manifestação dos eleitores, ou puzessem ao serviço das 
suas preferencias partidarias a autoridade de que se achassem 
investidos. Esta ordem foi expedida e publicada nas repartições 
civis e em boletins das forças armadas. Teve, além disto, por 
meu cuidado, a mais ampla divulgação na imprensa.

Um só momento não nie afastei desta orientação. Garantir 
os direitos dos dois candidatos e a liberdade do pleito, nunca 
deixou de ser a minha resolução inabalavel.

A paixão partidaria aceusou-me por haver punido disci
plinarmente ou transferido de guarnição alguns officiaes filia
dos á facção do Dr. Nilo Peçanha. Mas a acção do Governo fez- 
se sentir sem attenção a crenças politicas e só contra os mili
tares que infringiram os regulamentos, ou cuja permanência 
no corpo se tornara ameaça á ordem publica. A ordem era a 
minha preoccupação suprema. Defendendo-a, eu cedia ao in- 
stincto de conservação e defendia o meu proprio Governo; mais 
do que isto, defendia as instituições, que, certo, não resistiriam 
á anarchia subsequente ao triumpho das paixões ambientes. Si 
as medidas repressivas recahiram ás mais das vezes em parti
dários daquelle grupo, é que elle era o que mais se esforçava por 
interessar os militares na campanha eleitoral, e dos seus ade
ptos é que partiam, em maior numero, as ameaças á disciplina e
á ordem. _ .

A attitude do Governo, em relaçao aos militares, toi ate
de extrema tolerância. Prohibindo apenas as manifestações col- 
lectivas, o Governo, como tive de reconhecer mais tarde, ficou 
áquem da sua missão disciplinadora.

<n Mais tarde, a um simples requerimento desse general, mandei 
tornar sem effeito a censura que lhe infligira, o que é ainda uma prova 
da minha tolerância.
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«O Presidente restringe os direitos politicos dos militares, 
os direitos politicos do Exercito, os direitos politicos da Armada» 
— lia eu a cada passo.

Expressões technicamente erradas, admirava-me vel-as na 
bocca de juristas eminentes.

Não ha d ir e i to s  p o l i t ic o s  d o  E x e r c i to ,  como não ha direitos 
politicos da magistratura, dos professores, dos funccionarios ou 
de qualquer outra classe: só ha direitos politicos do c id a d ã o .  
O Exeicito nao vota; quem vota é o otficial, e este mesmo não 
vota por ser o ffic ia l,  mas por ser c id a d ã o .  A Constituição consi
dera os officiaes do Exercito como cidadãos, e por isto é que elles 
teem direitos politicos.

Nenhum preceito da Constituição dá direitos politicos aos 
militares como taes: a parte da Constituição que trata do as
sumpto tem por epigraphe — «Dos c id a d ã o s  brasileiros»; no 
art. 70 diz ella: — «São eleitores os c i d a d ã o s . . . » ;  no § 2.° do 
mesmo artigo: —- «São inelegíveis os c i d a d ã o s . . . »  Quando se 
occupa da eleição para a Camara (art. 20, n. 1), para o Senado 
(art. 30) e para a Presidência da Republica (art. 41, § 3.°, n. 1) 
é só ainda de c id a d ã o  e não de c la sse s  que a Constituição falia.

A ídéa de d ire i to  p o li t ic o ,  portanto, implica a de c id a d ã o ,  
não corresponde á idéa de c la sse ;  quem é eleitor é o cidadão 
m ili ta r ,  é o cidadão offic ia l,  não é o e x e r c i to ,  não é a m a r in h a .  
bailar de d ir e i to s  p o l i t ic o s  d o  E x e r c i to  ou d a  A r m a d a ,  c, pois, 
usar de expressão injuridica, imprópria, sem sentido.

Do que acabo de dizer decorre logicamente que o que o Go
verno e obrigado a respeitar, porque é o que a Constituição ga
rante, e o direito politico in d iv id u a l ,  o direito politico do c id a d ã o  
de fa rd a ,  como respeita o do cidadão de beca ou o do cidadão 
de blusa. Nao se comprehende, assim, que um official, seja su
balterno ou general, ande por aqui e por alli, uniformizado, 
armado e revestido da funcção de cominando que lhe foi con
fiada, a receber manifestações políticas e a angariar proselytos 
para este ou aquelle candidato: vae nisto grave coacção á liber- 
( ade dos subordinados, presos aos deveres da hierarchia, e tam
bém a liberdade dos civis, carentes de organização e despro
vidos de armas. Aquelle que deseje entregar-se á cabala eleitoral, 
comece por despir o uniforme e guardar a arma, que tal mistér 
nao e de militar, mas de cidadão.
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Entretanto, o Governo levou a sua condescendência ao ponto 
de tolerar, durante mezes e mezes, essa falsa comprehensão do 
direito politico dos militares.

Como arguil-o de intolerante e injusto?!
O Commandante da 6." Região Militar percorreu, investido 

desta funcção, uniformizado e acompanhado do seu estado- 
maior, o interior de vários Estados, onde não havia quartéis nem 
soldados a inspeccionar, recebendo manifestações dos partidários 
do candidato que diziam hostilizado por mim, e fazendo discur
sos politicos... Nenhuma pena lhe foi imposta por isto. Pro
cedimento analogo teve outro general no Rio Grande do Sul, 
onde officiaes houve que fizeram, fardados, dicursos os mais 
violentos na praça publica, sem que de qualquer modo os in
quietasse o Governo. Este, com indulgência demasiada, só inter
veio para reprimir manifestações collectivas ou para impedir 
que se fizesse propaganda ostensiva contra as autoridades con
stituídas ou a vontade da Nação. Com esta orientação não olhou 
a cores políticas e puniu indifferentemente partidários de um e 
outro grupo.

São factos, contra os quaes nada vale a declamação desleal 
e fementida.

Fui também accusado de parcial, por não ter induzido o 
partido dominante no meu Estado a abandonar os compromissos, 
que havia contrahido em favor de uma das candidaturas, e mari- 
ter-se neutro também.

Increpação imbecil.
Não seria digno de mim aconselhar tal passo aos meus 

amigos. No momento em que se manifestaram por aquella can
didatura, elles olharam em torno de si e viram a seu lado, com 
uma unica excepção, todos os Estados da Republica. Si alguns 
deste logo depois tiveram motivos para recuar da palavra em
penhada, não os teve o partido republicano da Parahyba. O que 
me cumpria fazer foi o que fiz: pôr a minha autoridade acima 
das ambições em jogo e esforçar-me por que a eleição seJ ^ sc 
livre e verdadeira em toda a parte, e sobretudo no meu Estado, 
que, aliás, nada tem que invejar neste particular aos mais adian
tados Estados da Republica.

Eu tinha mais de uma razão para, dentro das normas licitas 
de governo, amparar uma das candidaturas -  aquella em torno 
da qual num momento dado se agruparam todas as forças poli-



ticas da Republica e da qual algumas, por motivos de ordem 
pessoal de que eu não tinha culpa, se afastaram mais tarde. 
Entre outras razões, basta assignalar esta: emquanto os parti
dários dessa candidatura cercavam o meu governo de apoio e 
de prestigio e me davam com lealdade e devotamento todos os 
recursos e medidas necessárias — adeptos da outra oppunham- 
me os maiores embaraços no Congresso, excediam-se em criticas 
injustas aos actos da administração, moviam-me campanha apai
xonada, conspiravam contra o Governo e iam recrutar auxiliares 
entre os salteadores profissionaes da imprensa e os artistas mais 
afamados da diffamação, para pregarem o meu assassínio e me 
atacarem na honra e na familia.

Assistia-me, pois, razão para não ser neutro, e, entretanto,
0 fui.

Como prova da minha neutralidade, não preciso ir além 
deste facto: durante todo o periodo da luta partidaria, mantive 
para com os Estados desta ultima facção a mesma attitude an
terior, de cordialidade e de favores; e ao meu lado conservei 
como ministro um dos seus mais legítimos representantes, ci
dadão de perfeita correcção e dignidade, que só deixou o Go
verno mezes depois da eleição, e nelle não permaneceria de certo 
um só momento si o Presidente quebrasse a linha de impar
cialidade que promettera.

Eu tinha ainda outras razões para mostrar-me prevenido 
contra a candidatura Nilo Peçanha.

Mantive sempre com o chefe fluminense as mais affectuosas
1 elaçoes, consolidadas por longos annos de convívio, de attenções 
e e favores recíprocos. A sua opposição á minha candidatura 
em nada alterara a cordialidade dessas relações: elle se havia 
anteriormente compromettido com o Senador Ruy Barbosa, e 
Mda ma,s m t m l  e mais digno que manter o seu compromisso. 
Muitos outros amigos meus, ainda dos mais Íntimos, tiveram 
idêntico procedimento, alguns até a meu conselho; dois adver-
denõfs d e T m Palte d° meu minislerio- “ «"'ais, poucos mezes depo s de haver eu assumido a presidência, o Dr. Nilo Pecanha
me dava publicamente provas significativas de adhesão e de
mais leae°sS e eUf T  PO,!‘ÍCOS na Camara passavam a ser dos 
mais leaes e esforçados amigos do meu Governo.

d id a to n d minhC°nVOCOU - Conven«ão para a escolha dos can- 
dida os a minha successao, alvitrei o adiamento da primeira
teuniao, para dar tempo á chegada do Dr. Nilo Peçanha, que
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vinha em viagem e fôra o primeiro chefe politico a manifestar- 
se pela candidatura Bernardes; por esta razão e pela sua alta po
sição política, suggeri que fosse elle o presidente da Convenção; 
no dia da reunião preparatória, como não houvesse ainda resol
vido si compareceria ou não com os seus amigos, influi, de ac- 
côrdo com os seus desejos, para que o deputado Joaquim Mo
reira, meu amigo particular, também se abstivesse, afim de não 
enfraquecer em nada a autoridade do chefe do Estado do Rio.

Relembro estes factos para mostrar que, no meu espirito, 
nenhuma prevenção existia contra o meu antigo collega e amigo
da Constituinte.

No dia mesmo em que chegou da Europa, visitou-me o Dou
tor Nilo Peçanha, para agradecer-me as considerações de que o 
cercara por occasião do desembarque. Nesta entrevista, pediu- 
me que lhe fizesse um ligeiro historico da genese das candida
turas Bernardes e Urbano e, uma vez satisfeito, declarou-me 
que, desde o principio, achára feliz a combinação. A seguir, ex
plicou-me como se declarara pela candidatura Bernardes antes 
mesmo de partir para o estrangeiro. Eu já conhecia o> facto, 
assim como não ignorava que o seu apego a esta candidatura 
era tal que, na Europa, ao ler em telegrammas do Brasil a exone
ração do Dr. Raul Soares de ministro da Marinha, e attribuindo 
esta exoneração a divergências entre mim e o meu saudoso au
xiliar a proposito da successão presidencial, lhe escrevera pro- 
testando o seu apoio ao Dr. Bernardes «com ou sem ° Ep.tac,o>-

Conversámos depois sobre a reunião da Convenção. Deu-m 
noticia então da «perversidade, de uma tolha, que « ^ . tá r a  n^- 
quelle dia, segundo acabava de saber, umas t  '
feitas annos antes a proposito da co n stitu te  da convençoes 
não se lembrava bem do que então dissera; ia, porém, ler o re 
ferido jornal e ver que procedimento devia adop ar, com an

n5° "  .  Dr m >  ^
Disse-me nesta segunda e ultima visita que^ ^ v i s á 
cumento publicado pelo alludido perio lca> dirigir ao
Convenção, mas á tarde publicaria
Senador Antonio Azeredo, presidente-da Convençao^ ^

do-lhe que, não POden^o estar ^g^V po io  e o dos seus amigos á 
princípios, promettia, toda^ a’ ac0mpanhei-o até á escada,
chapa Bernardes-Urbano. A sah , J  disse.me: «Vou 
Depois de descer o primeiro lance, vouou



agora mesmo isolar-me e escrever a carta. Preciso redigil-a em 
termos que desmoralizem préviamente as intrigas a que vae dar 
lugar a minha ausência da Convenção. Não deixe de lel-a».

A carta não foi publicada nesse dia nem no dia seguinte. 
No immediate deu-a o Jornal do Commercio. Apezar do seu con
texto impreciso, dúbio e obscuro, no qual nem siquer se nomeava 
o candidato á vice-presidencia, nenhuma suspeita me assaltou 
o espirito. Posteriormente, porém, começaram a chegar-me no 
ticias de que o Dr. Nilo Peçanha ia repudiar os seus compro
missos e apresentar-se candidato! Com a mais sincera vehe- 
mencia puz em duvida estas informações. Não era possível, dizia 
eu; tal procedimento seria injustificável; si um politico de me
nores responsabilidades procedesse assim, todos o julgariam do 
modo mais severo; que dizer então de um chefe de tal emi
nência?! Que o Dr. Nilo Peçanha, por motivos supervenientes e 
de ordem relevante, abandonasse a candidatura de que se ea 
bava de ser o precursor, admittia-se; que, por essas razões, se 
resolvesse a apoiar outro candidato, podia-se ainda compre
hended mas que se apresentasse elle proprio a disputar a eleição 
ao seu candidato, sem allegar contra este facto algum que o d i-  
minuisse na estima publica -  era, aos meus olhos, o bastante 
para afastar da sua candidatura o apoio de todos quantos pre 
zassem a lealdade política. 1 8  pre'

AqueUas informações, entretanto, cedo se confirmaram.

com t PD rr Mb! p Z T  “" " f  S 6 eStrei,as rcl!l«“ s de amizade 
__ u . Peçanha e de não conhecer o Dr. Arthur* Ber-
com 0%7 AmP0tr te‘:° Vist° ™  ,ie"°  Hor’zo|de, quando alli fui com o Alberto, nao pude conter a minha revolta _  a revolta

dee d T Z i"  d ° a Z Prehende, <1Ue a m°ral P°dl'ca tenha o
de felonia ao servi™ PfSS°a dianle (I° (Iue me parecia um acto v ço de uma ambição inopportuna.

d ia n te  toda ^

diverÍorientação! ainda invocar, si quizesse seguir

partidários" do Dr" "* ,ula pelos
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Não foi só como homem, que se presume com certa ele
vação e nobreza de sentimentos; não foi só como politico, que 
tem da política uma noção mais alta e mais nobre do que não 
poucos dos seus compatriotas; foi sobretudo como brasileiro, 
cioso da reputação de seu paiz, que me senti as faces incendidas 
de vergonha ao ver um cidadão digno, chefe de um dos mais 
importantes Estados da Republica, escolhido pela grande maioria 
das forças políticas da Nação como sendo no momento o mais 
capaz de exercer-lhe a suprema magistratura, ser recebido na 
capital do Brasil pelos adeptos do seu contendor no meio de 
assuadas e de vaias! (’) Não foi sem um sentimento de suprema 
indignação, que vi manejado como arma de combate, no acto mais 
gx-ave da vida interna de uma nação, o torpe expediente das car
tas falsas!

Não creio que o Dr. Nilo Peçanlia tivesse a idéa ou a ini
ciativa dessas misérias; mas, como homem publico e como bra
sileiro, nunca lhe perdoei a fraqueza ou o calculo que o levou 
a prestar a sua passiva solidariedade a esses processos ignóbeis.

Ainda uma circumstancia. Foram os sectários do Dr. Nilo 
Peçanha que, por instigação ou com a annuencia deste, levaram 
a indisciplina e o espirito de revolta ao seio do exercito, estra
gando a obra de preparo e educação das forças militares, que 
constituía uma das mais justas preoccupações do Governo. O ob- 
jectivo era, a principio, evitar o triumpho eleitoral e, mais tarde, 
impedir a posse do Dr. Bernardes. Uma das mais elevadas pa
tentes militares, partidário exaltado do candidato dissjidente, 
bradava, em entrevista concedida aos jornaes, que o exercito se
deshonraria si consentisse nessa posse.

E’ verdade que, instituído o novo Governo, a covardia de uns 
e a ambição de outros se esmeraram em proclamar que toda a 
agitação militar, desde as manifestações collect.™, de applauses 
a um dos candidatos e de hostilidades ao outro ate a revolta de o 
de Julho, fôra movida exclusivamente contra o meu governo, 
nunca, absolutamenle nunca visaram o Dr. Arthur Bernardes,

( . )  H ouve quem responsabilizasse a Policia por não ter evitado essas

vergonhosas m anifestações „rovidencias para garantir a segu-
A  P olic ia  havia tom ado toda ® eit0 que ihe era devido. Fòram

rança pessoal do futuro p ,e s i  . d que taes providencias causassem  
os seu s proprios am igos que r e c e io so sc e  que i  y se effectu asse
m au e ffe ito  na opinião publica, in sistn am  por que aj 
sob a sua exclu siva  direcção e gaiantia .



brasileiro virtuoso e eminente, que jámais escrevera uma linha 
contra as classes armadas! O resultado deste impudente subter
fúgio foi que, logo depois de inaugurado o novo Governo, vimos 
a exercer cargos de confiança indivíduos que pouco antes, em 
plena Avenida, se mostravam dispostos a «dar uin tiro na cabeça 
do... (futuro Presidente) si não houvesse um brasileiro de vergo
nha que tivesse .coragem para fazel-o». Aliás, não foi sómente 
entre os partidários da dissidência que se observou esse destemor 
em affrontar a verdade notoria. Também do outro lado houve 
quem tivesse bastante cynismo para, com a sua assignatura, af- 
firmar que o Dr. Arthur Bernardes só teve oppositores na eleição, 
por causa da sua solidariedade commigo!

Seja, porem, como for, tenha sido a agitação militar provo
cada contra o Dr. Bernardes, cuja eleição ou posse não se podia 
impedir sem que primeiro fosse perturbada a ordem publica e 
conseguintemente attingido o prestigio e a estabilidade do meu 
cargo, ou tenha sido promovida directamente contra mim, uma 
coisa se torna evidente e é que essa agitação criminosa consti
tuía  ̂motivo sufficiente para que, mesmo por espirito de conser
vação, eu me mostrasse hostil ao partido que assim punha em 
risco a minha autoridade.

Pois não obstante este e todos os demais motivos que acabo 
de expor, conservei-me, como já disse, inteiramente alheio á 
luta que a scisão provocára.
.  Gra«de parte da Nação via aproximar-se cheia de apprehen- 

soes o dia l.° de Março, não só pela exaltação que dominava os 
grupos contendores como pelo esforço diabolico com que a pai- 
xao partidaria e despeitos de toda ordem procuravam envolver na 
luta política as forças militares. Não houve expedientes que se
c fn n ilT SSC™ J°go: 0 embuste, a intriga, a deturpação inten-
i 1 de medldas do Governo enchiam diariamente as columnas 
da imprensa opposicionista. Os redactors dessa imprensa, que

T ; '  COm 0S in,eresses do Exercito e da Ma-
imtiça í,s suas ie«uimas

e Z  brio, I  f Um PT  °Ulr0 C'n ,ialadin°s <iox melindres • 
fend das e l  ta„tas veres por elles mesmos of-
prêfènLnL AnCa, -naS PeSS°aS d°5 scus nlids di«nos « -presentantes. A intervenção collectiva dos militares no pleito a 
deposição das autoridades Iocaes, a revolta contra o proprio Go 
verno, eram pregadas abertamente P P
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O Governo vivia absorvido pela idéa de fazer do Exercito e 
da Marinha a garantia real das instituições e da Patria. Não hou
vera sacrifício que não tivesse posto em pratica para discipli- 
nal-as, instruil-as e provel-as dos meios necessários ao desem
penho de sua missão. Notava-se já no Exercito um verdadeiro 
renascimento. Um sopro novo de vida e de enthusiasmo perpas
sava pelas suas fileiras. Sentia-se que elle representava já uma 
força respeitável, intelligente e capaz. Quanto á Marinha, si, por 
circumstancias imprevistas, os resultados não se mostravam tão 
lisonjeiros, seria injusto, todavia, desconhecer o empenho com 
que o Governo procurava acudir ás suas necessidades e dar-lhe 
o brilho e o relevo por que anseiam todos os patriotas.

Pois nada disso deteve a propaganda insidiosa! Que valiam 
tantos esforços e sacrifícios, que valia toda essa obra de previsão 
e patriotismo em face de interesses ou de sonhos pessoaes con
trariados? Política sem ideal, política de ambições pequeninas, 
política de traição á Patria, porque é trahir a Patria solapar os 
alicerces em que ella apoia a sua ordem interna, a sua integri
dade e a sua honra!

Vinte dias antes da eleição, preoccupado com a crescente 
exaltação dos ânimos e empenhado em que o pleito corresse per
feitamente livre, dirigi aos' presidentes e governadores dos Es
tados o seguinte telegramma, que é mais uma prova da minha 
neutralidade:

4Estou certo que V. Ex., cioso dos nossos créditos 
de nação civilizada, tomará, com pontualidade e de
cisão, as medidas que estiverem ao seu alcance, afim 
de que a próxima eleição presidencial nesse Estada 
corra para todos, amigos e adversários, com a maior 
segurança e liberdade. Releve-me, todavia, que solicite 
a sua attenção para a exaltação cada dia mais intensa 
dos partidários de um e outro candidato, e peça enca- 
recidamente a V. Ex. que redobre de cuidados e esfor
ços no sentido de evitar que, em pleito de tap alta si
gnificação para o pair, possa o exercício do direito de 
voto ser. de qualquer modo, desvirtuado. E um caso 
que envolve a honra política e a educação moral do 
Estado e de suas autoridades. Saudações cordiaes.» >

P ela  Verdade
32



Realizou-se afinal a eleição. Tudo correu em plena calma 
Nenhuma perturbação da ordem, nenhum facto lamentável se 
assignalou em qualquer ponto da Republica. O funccionalismo 
civil e militar, votou com inteira liberdade: ninguém foi demit 
tido, removido, perseguido ou preterido, por ter suffragado este 
ou aquelle nome. Foi geral a opinião de que a escolha do Chefe 
da Naçao ainda se não fizera no Brasil em condições de nnior 
tranquilidade e segurança.

Era a consagração do procedimento do Governo. Era a 
prova definitiva da minha neutralidade.

Feita a eleição, continuou a exploração das forças militares
;  el° almal a revo,ta de 5 de Julho, e, abafada esta, o que se viu 
toi que aquelles que mais contribuíram, pela sua attitude, para 
fazel-a explodir em proveito do seu candidato, se apressaram 
assim que a viram vencida, em repudiar toda solidariedade com
fHa. 6 de1sl*«ar-se ruidosamente da Reacção Republicana, a que 
haviam dado corpo, inspiração e vida! 1

Que desiUusào deve ter então soffrido o Dr. Nilo Peçonha, 
elle, cuja attitude nesse momento em relação aos revoltosos foi 
* » r ,» cavalheirescas 1 .Si a politico, escreveu então, é ac- 
ensada de coparUeipaçao nesse movimento militar .por ter-lhe
iãrennnem dedar°-me solid“™  ™ " os vencidos e desde
eòm êiles» * llnmunidades Parlamentares, para soffrer

se sifecede,!”  **** * ^  » P»ngil-o; outras muitas
ten, Z  r  ’ a,margUra“<l0‘",e ° s ulti," os «li»» lie uma exis- tencia tao prematuramente ceifada...

Abre-se aqui ensejo ao esclarecimento de um qpisodio de

«  R r r ,ÍUC0 'mdS de “ “  *«» ProcTrado tirar
ete é n' Maio a"t r q‘ja ltunu'° <l“e promovi no Palaeio do Cal

deira A tuação í „  ' P‘"“ expoe “m chefes PO»H«os a verda-leira s.tuaçao do pair em face das candidaturas presidenciaes.

esforcei noUr'aÇr ie * alcoviUce teem <»to que nessa occasião me 
enlão e eUo Ha * ,C a n d ,d a tu ra  d° »''■ Arthur Bernardes, já 
retirada das duas ^  v T êscente ííue ° ineu pbino era forçar a
- n r: t r  umdr i r Pe t r s' ,,ara ~  «»-

r e jo s ^ s s a t t r ig a ^ ' ^  *  " * » ■  «■
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Preciso, porém, dizer, antes de tudo, (pie estas linhas não vi
sam de modo algum defender titulos á gratidão de quem quer 
que seja. () Sr. Dr. Arthur Bernardes nada me deve pela inicia
tiva e manutenção da sua candidatura. Nada me deve tão pouco 
pela attitude que observei durante a sua eleição, o seu reconhe
cimento e a sua posse. Certo (e disto a Nação tem plena con
sciência) si, na campanha presidencial, eu me houvesse retra- 
hido a uma posição de commodismo e indifferença, elle não teria 
subido á presidência da Republica; mas eu haveria faltado aos 
compromissos da minha consciência de Chefe de Estado e pri
meiro responsável pela ordem constitucional. O meu dever, de
ver inilludivel aos meus olhos, era garantir a realização e os re
sultados do pleito. Foi o que fiz. Fosse o Ur. Nilo Peçanha o 
candidato victorioso, e diverso não seria o meu procedimento. 
Para mim a questão era de princípios e não de interesses ou 
sympathies.

Eis porque nem me julgo com direito á gratidão dos ami
gos do actual Presidente, por ter sido a firmeza da minha atti
tude o elemento decisivo da victoria, nem mereço que os seus 
inimigos divisem em mim, como fazem, a causa primordial dos 
males que imputam ao novo Governo, visto que o meu papel, 
em todo o trabalho da minha successão, se limitou, por entender 
ser este o meu dever, a assegurar a livre manifestação da von
tade nacional.

Dahi não me vem merecimento algum e, portanto, ninguém 
póde ver no que vou referir o receio de privar-me de um reco
nhecimento que, na verdade, não me é devido.

E’ inexacto que eu tenha tentado mudar a candidatura 
Bernardes ou levar o Sr. Arthur Bernardes a renunciar a pre
sidência da Republica.

Eis como os factos se passaram.
Os partidários do Dr. Nilo Peçanha accusavam-me, no Con- 

gresso e na imprensa, de estar inteiramente ao serviço a ca 
didatura Bernardes. Empenhado em fazel-a vingai a e ^os 
timos tramites, diziam elles, eu deixara de ser o chefe| do E 
tado, incumbido de garantir a livre manifestaçao de todas as
opiniões, para constituir-me simples galopim e ei g
de uma facção política. Os amigos do actual Presidente a 
julgavam necessário responder a estas injustas — es ou so 
lhes oppunham tibia defesa, e, interessados talvez em que na- 
quelle sentido se formasse a convicção geral, declaravam na

■ '$m
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preoccupar com a victoria final do seu candidato, porque eu, só 
l astaria para dar facilmente conta da mão.

Esta attitude me collocava mal perante a opinião e, ao mes
mo tempo, revelava como estavam alheios aquelles politicos á 
verdadeira situação do paiz.

Era aliás dos mais surprehendentes o optimismo dos parti
dários do actual Presidente da Republica. Nada para elles tinha 
importância. Nada valiam os esforços do adversário. Nada po
dia pôr em risco o triumpho do seu candidato.

Para dar idéa dessa disposição de espirito, basta referir o 
que se passou com o exame das cartas falsas.

Apezar da paixão partidaria que desvairava o Club Militar 
e da visivel má fé dos que o dirigiam, os sustentadores da can
didatura Bernardes estavam convencidos de que o laudo seria 
unanime pela falsidade das cartas. Embalde se accumulavam os 
indícios em contrario. Embalde se tornavam cada vez mais des
envoltas ás mostras de parcialidade da Commissão. O t>r. Raul 
Soares ia frequentemente a Palacio; a sua linguagem sobre este 
assumpto não variava: «O laudo concluirá unaniinemente pela 
falsidade dos documentos». Nas vesperas da solução fui tendo 
noticias precisas de que não seria assim. Uma, duas, varias ve
zes, communiquei-as em conversa ao Dr. Raul Soares. A sua 
convicção permanecia inabalavel: «Tenho certeza de que o laudo 
sera unaniinemente favoravel». No dia em que o parecer con
trario foi assignado, tive aviso immediato. Chega-me neste mo- 
men o ao ga mete o Dr. Raul Soares. Dou-lhe conhecimento do 
facto. Sorriu-se e respondeu-me calmamente: «Asseguro a V Ex
que e uma informação precipitada. O laudo será unanime pela 
talsidade das cartas».

Viviam assim no melhor dos mundos, inteiramente alheios
lUirí»**C°n eclmen os e ignorantes das graves circumstancias po
líticas que os rodeavam. Absorvidos pela idéa da eleição em si,
hem a ham tao 81mPles e facil como das outras vezes; sem
seu candhTtm ° . e.mbaraço e 0 Peri8° Que representava para o 

u candidato a intromissão do elemento militar no pleito; sem
desde^Ioso1 A qU® ° militarism° incipiente, si não fosse
d.dato T J - T Í ’ Constltuiria Paca a posse do mesmo can- 
raí  ’ ma S tarde Para ° seu governo, com prejuizo irrepa-
Bernardes d° paiz; 08 correligionários do Dr. Arthur
Bernardes, honrando-me com a sua tranquilla confiança e re
pousando mteiramente no prestigio do Governo, julgavam talvez



desnecessário defender o Presidente dos ataques dos contrários, e 
concorriam assim para o enfraquecimento de uma autoridade 
que era a sua principal garantia. Seria conveniente despertal-os 
desse lethargo, principalmente estando imminente a abertura 
do Congresso, e ao mesmo tempo dar-lhes a noção exacta das 
coisas, afim de se poderem orientar com segurança quanto aos 
prós e contras da candidatura, partilharem connnigo as respon
sabilidades da situação, que eu não criara, e, futuramente, si os 
acontecimentos se desenrolassem de modo contrario aos seus 
desejos, si o novo Governo viesse a cahir logo depois de empos
sado ou tivesse que viver uma vida esteril de difficuldades e de 
lutas, não terem o direito de accusar-me por os não haver pre
venido a tempo ainda de accôrdarem n’uma solução mais conve
niente aos interesses nacionaes.

Por outro lado, alguns orgãos de publicidade preconizavam 
a idéa de um accôrdo entre os dois partidos, para pôr termo á 
agitação que affligia a Republica, perturbando-a profundamente 
em todos os aspectos de sua vida interior; lembravam processos; 
suggeriam alvitres; e me imputavam, a mim, o fracasso de todas 
as tentativas de conciliação.

Em defesa da minha isenção e em bem da minha autoridade 
eu precisava mostrar á Nação, por um acto publico, que, ao 
envez do que se propalava, eu permanecia fiel aos meus prin
cípios e ás declarações feitas logo no inicio da campanha pre
sidencial, e, compenetrado do meu papel de chefe do Estado, nao 
me constituíra campeão nem adversário de candidaturas, e por 
isto mesmo não podia oppor-me a quaesquer combinações entre 
as correntes políticas, desde que estas combinações se enqua
drassem na Constituição.

Eu hesitava, entretanto, em dar este passo, porque temia 
que pudesse ser interpretado como indicio de fraqueza do Go
verno diante da agitação militar, que abalava a ordem cons i- 
tucional e que se aggravaria então em piopoiçoes ™p 
Eu hesitava, ainda, porque não queria dai a epu DOsse
são de que o Governo se sentia impotente para ass ongresso \.d 
do candidato, que as urnas acabavam de elege g

^  S  occorridos sinmitanearnente - T i n s *
Abril, vieram decidir-me: a jugulaçâo . m m e d m e
tativa de rebellião na Marinha e a '  representantes de
fizeram todas as classes sociaes da Lapna y



todos os Estados, por occasião da minha descida de Petropolis. 
Estes dois factos davam bem idéa da força e do prestigio do Go
verno: qualquer passo que eu désse no sentido acima indicado 
já não poderia ser interpretado como signal de medo ou de fra
queza .

Resolvi, por isto, convocar os politicos mais influentes entre 
os partidários do candidato eleito, e, para prestarem informa
ções sobre certas declarações que me cumpria fazer, também os 
ministros das pastas militares.

Os meus fins, pelo que acabo de expor, eram: l.°, fazer sentir 
aos correligionários do Dr. Arthur Bernardes que, si queriam 
levar por diante a candidatura deste, não deviam expor-me in
defeso aos ataques dos seus adversários nem atirar exclusiva
mente sobre os meus hombros o peso da situação, porquanto o 
fortalecimento da minha autoridade e a collaboração effectiva 
e constante, para a manutenção da ordem, dos partidários dessa 
candidatura, mais ameaçada do que elles suppunham, era a pri
meira condição do seu exito; 2.", resalvar a minha responsabi
lidade futura, mostrando-lhes os riscos que a sua causa corria, 
devido ao fermento de revolta latente em todas as guarnições 
militares, revolta que eu me sentia com forças para dominar, 
mas que poderia explodir de modo irreprimivel nos primeiros 
momentos do novo Governo, quando este não estivesse ainda se
nhor da situaçao, ou perturbar irremediavelmente todas as pha
ses da sua vida administrativa; 3.', hâbilital-os desta sorte a 
julgar da conveniência ou não conveniência de discutirem qual
quer accor o c igno e legal; 4.°, patentear assim á opinião pu-
v l r j r  li' ™ntm“ava a manter “ mesma isenção, a conser- 
i  Hianin H i “ ° ambienle delele™  das paixões políticas,
L t T J  a meU Carg° C' a° mesmo “™po, provar-lhe a in-
! <|UC accusavam de ser um obstáculo obstinado
e caprichoso a qualquer solução conciliatória

re u n iá f r '° r r?em ^  ÍdéaS foÍ a «Posição <K*e fiz naquella
thu? ReVnarU» °M1Ue eU , “ ha proPosto a desistência do Dr. Arthur Bernardes. Nem podia fazel-o, sem saber si o Dr Nilo Pe-

Dr Nilo n ?  P05t° a ad0ptar identtca resoIuÇ5o. Ora, nem o Dr Nilo nem os seus amigos se entendiam cominigo A ver
dade e que nenhum alvitre lembrei; limitei-mc a expor os factos
para dar aos presentes a impressão pxarta i •. - « ’trema oravMoa p ssao exacta da situaçao de ex
trema gravidade em que nos encontrávamos. Oue ella era real
mente grave, tivemos a prova dois í •* aois mezes depois, no movimento
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de 5 de Julho, movimento que se produziu, apezar de todas as 
medidas preventivas tomadas pelo Governo, e que teria certa- 
mente alcançado os seus fins, si houvesse esperado os primeiros 
momentos da nova presidência, em que, por assim dizer, já não 
ha governo e ainda não ha governo. Que a situação era real
mente grave, provam-no a inquietação, a insegurança, a intran- 
quillidade, em que tem vivido a Nação, e os factos que a teem 
conturbado e levado o governo actual a conserval-a em estado 
de sitio permanente.

Ao contrario do que se tem dito, apenas duas affirmaçõés 
avancei por conta propria naquella reunião: 1. , que eu respon
deria pela manutenção da ordqm por occasiào do reconheci
mento dos poderes do candidato eleito, e a este transmittiria a 
presidência no Palacio do Cattete; 2.°, que, si porventura se tra
duzissem em facto as tentativas de accôrdo a que alludiam os 
jornaes, considerava dever de lealdade de minha parte declarar 
desde, logo que me opporia a todo pacto que, como o do tri
bunal de honra, de que tanto se fallava, terisse a Constituição.

Quem se servia desta linguagem, não podia ter o intuito de 
levar o candidato eleito a renunciar, ou forçar um accôrdo em 
proveito de outro candidato de sua predilecção. Aliás, si eu ti
vesse realmente este candidato, a Nação sabe que, depois da 
scisão, estava n’uin simples movimento de minha vontade rea
lizar o meu desejo.

Ao Dr. Washington Luis mandara eu dizer, justamente por
essa época, que a minha opinião individual era que os correli
gionários do Dr. Arthur Bernardes deviam resistir as ameaças 
e imposições do elemento armado, para não darem origem a um 
precedente funestissimo ao prestigio e á estabiliza e ca epu 
bllco. Mas era mister que essa resistência se organizasse de modo 
intelligente e efficas, e não repousasse unicamente na acçao iso
lada das autoridades constituídas. Foi portador deste recado o
Dr. Pires do Rio. .  , T nan ,ip.

A ballela de que me estou occupando, nao e n0 ' J? 
pois da reunião do Cattete, uma folha da opposiçao pubhcou-a
a seu modo. O Jornal do resentido
em que veio a lume esta contestação, rP1inião a:n„mhríiva no acto daquella íeumao, acom o meu governo, vislumbrava, até então
minha «primeira hesitaçao» quanto « ’ accôrdoi :.,»ron«it?ente «á iniciativa cie um accoiuumantivera, de recusa intransigente
para a escolha de um terceiro candidato».



O Jornal do Commercio, pela penna insuspeita do Sr. Felix 
Pacheco, não demorou a contestação. Da sua primeira e longa 
varia de 7 de Maio lembro os seguintes trechos:

«Já tivemos liontem ensejo de rectificar algumas 
inverdades propaladas a respeito da ultima reunião ha
vida no Palacio do Cattete, nas quaes não só se attri- 
buia ao Sr. Presidente da Republica uma attitude nova, 
differente daquella que S. Ex. vem mantendo na ques
tão da successão, como ainda se emprestava ao Sr. Mi
nistro da Marinha a responsabilidade de uma affir- 
mação, que este Secretario de Estado absolutamente não 
fizera nos termos tendenciosamente espalhados.

A interpretação errónea e calculada, assim dada 
ao que se passara na reunião havida, partia então de 
uma folha adepta do Sr. Nilo Peçanha. Agora são os 
nossos distinctos collegas do O Paiz que incorrem em 
outro engano, tirando do que imaginaram uma conclu
são que pecca totalmente por improcedente e injusta.

A verdade que sabemos é que o Presidente não 
propoz nenhum accôrdo: Como lhe constasse que havia 
negociações em curso, quiz saber em que pé se acha
vam, e nesta occasião declarou que em principio não 
era infenso a uma conciliação, desde que a formula se 
mantivesse dentro dos preceitos constitucionaes. Apra
za-lhe fazer esta declaração, para, de um lado, mostrar 
que nao havia de sua parte o proposito intolerante, que
L r l f  í113111’ dC repdlir in limine toda idéa de con- 

~  e> dt; outro» Provar que as medidas até
mente ^  P ,° Governo se teem inspirado tão só-
o e s s l l ,  raz°es de ordem Publica e não em caprichos 
pessoaes ou preferencias partidarias. Não obstante, só
Je* Z )n  í qir  S faCt°S acabavam de demonstrar o 
nnnt °a  ° G°vern° ~  a suffocação prompta e fulmi- 
cencão a u ^ H  e a ^raordinaria re-
t r o D o l i s ^ a™bamm lle fazer á sua volta de Pe-
ser tomada 6 m° ° ^Ue 3S SUas Pa*avras não podiam ser tomadas como indicio de fraqueza.

a hom fprm ^°C*a^ S ^UC «“ « “ ciaram chegassem 
a bom termo e restituíssem a calma ao paiz sem des-
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respeito á Constituição, seria o caso de todos se rego- 
sijarem; si, porém, não tivessem resultado, só lhe res- 
lava continuar a cumprir o seu dever e este era o de 
fazer executar a deliberação do Congresso, qualquer que 
cila fosse.

E’ verdade que o Presidente alludiu á agitação exis
tente no paiz, mas apenas como esclarecimento aos que 
o ouviam, para que pudessem ajuizar da situação e de
liberar sobre os planos do accôrdo com pleno conheci
mento dos factos.*

Coherentes com as idéas manifestadas na reunião do Cat- 
tete e que eram aliás as que eu sempre expuzera aos politicos 
(jue me procuravam, são os telegrammas que abaixo transcrevo, 
expedidos dias depois daquella reunião.

A fórmula do tribunal de honra, habilmente insinuada e de
fendida, ganhava terreno. Os seus adeptos augmentavam de dia
em dia. . . .

Sentindo o perigo que ameaçava o regimen constitucional,
dirigi-me, por intermédio dos Srs. Simões Lopes e Arnolpho
Azevedo, aos Srs. Borges de Medeiros e Washington Luis, os
representantes mais autorizados dos dois grupos em conflic o,
nestes termos:

«Rio, 15 de Maio de 1922. Urgente.
A eleição do l.° de Março correu com a maior 

calma em todo o paiz e em geral com a regularidade 
<iue se póde esigir da nossa ainda defeituosa “ 'uraç.io
politica Seja quem fôr, a Nação escolheu nesse t o »
seu novo Presidente. A sua voz soberana manifestou-se. 
Ninguém tem o direito de abafal-a pela desistência for- 
çadT de quem foi eleito, ou desvirtnai-a pelo recouhe; 
cimento arbitrário de quem o nao foi. S e j a e s t o

S r ^ r ^ « : r ; Wotasé

respeitar essa decisão. é verificar honesta

o eleito do povo. Esta ve eipressaraente a
Congresso, porque assim
Constituição.



A allegação cie que o Congresso é suspeito por 
ser interessado no litigio, allegação aliás que só agora 
se formula, depois de oito eleições de Presidente do 
Brasil e eontra a pratica secular de lodos os povps de 
ícghntn semelhante, essa allegação aconselharia, quan
do muito, a reforma da Constituição, mas nunca a sua 
inobservância.

A incompatibilidade, que se argue, de um dos can
didatos com as torças armadas, si existe, não justifica 
solução diversa. Nenhuma classe póde pretender que 
aos seus resentimentos pessoaes se sacrifiquem pre
ceitos terminantes da Carta Constitucional. Aliás, a 
verdade é que essa incompatibilidade só tem sido ade
gada por certo numero de officiaes, que não podem 
fallar nem em nome de todos os companheiros, quanto 
mais em nome dos 40 ou 50 mil homens de que se com
põem aquellas forças. Além disto, esses mesmos offi
ciaes, com exacta comprehensão do seu dever, foram 
os primeiros a proclamar que á Nação cabe a solução 
do conflicto, o que imporia convir em que essa solução 
seja proferida pelos processos que a Carta política pre
screve. Fmalmente, o reconhecimento, por processo 
extra-constitucional, do candidato que se diz incompa
tível com as torças militares, não teria a virtude de 
apagar a incompatibilidade, de sorte que, ou a adopção 
desse processo resolveria a difficuldade, ou é elle indi
cado com a restricção mental de que a sua conclusão
so valera si for favorável ao outro candidato, o que 
nao e leal. 1

h„ ?■ <iUC- tot*os os brasileiros com rcsponsa-
é nrmn ^  tU<!c^d0 {*us c°isus publicas teem que fazer 

S t,'amilts constitucionaes, c ,1c modo
cimentò f  f0 ."“ T '  “  mos,re ‘nconteste, o rcconhe-
candidato, '  ' ,esuienle lio Brasil. Nenhum dos
sela  um„ 7a SC'' ' “ “" '‘«-“'o. si não foi eleito:
«u s c T ; ' 1 ; r ,ra a NaçÚO- pretenderá
seria um , 1  “ de'eífaçao “ ue csta ">e confiou: seria um attentado contra os direitos do povo.
estabeíerr 7  “ a|;“ ,'açíio da verdade eleitoral a lei
prério sas ” e' Ínil' ° “cterminar. por aceôrdoprev.0 , essas normas; adopter outras que. embora não



p r e v is ta s  pela leg islação , conduzani ao afastam ento tie 
to d a  p r e su m p ç ã o  de fraude; appliear estas e aquellas 
in f le x iv e lm e n te  a todas as aetas, qualquer que seja a 
su a  p ro ced ên c ia  ou o candidato nellas contem plado; e 
o b r ig a r -se  cada um  dos p leiteantes a acatar o resultado  
d e s sa  a p u ra çã o  e a h om ologal-o  pelo voto dos seus cor
r e lig io n á r io s  —  eis um  m eio legal e honesto de dirim ir 
a co n ten d a .

P o d er-se -ia , por exem plo , ajustar o seguinte:

1. ° —  A n n u lla r  todas as eleições que incidirem  nos 
d iv e r so s  n u m ero s  do art. 41 da lei n. 4 .2 0 8  de 1910;

2 . " —  R eso lver  préviam ente e de accôrdo com os 
p r in c íp io s  de d ire ito  as qu estões de interpretação que 
teem  su rg id o  a p rop osito  de cada um  d esses num eros, e, 
a s s im , e s ta b e lec er  u n iform idade de doutrina e restringir 
o tra b a lh o  d as com m issões, tanto quanto possível, ao 
e s tu d o  da m ateria  de facto;

3 . " —  Em  relação  ao n. 7 do referido artigo, como 
n ã o  é p o ssiv e l d eterm inar préviam enle todas as varie
d a d e s  de fô rm a s que a fraude reveste, poder-se-á es
ta b e lec er , corno critério  de em ergencia, que serão an- 
n u lla d a s  as e le içõ es  não fiscalizadas em ((ue o com- 
p a r e c im e n to  exced a  de um a percentagem  com binada.

A lém  d estes , ou tros pontos poderiam  ser objecto de

a ccô r d o .
o  e x a m e  d as aeta s  seria le ito  por eo inm .ssoes ,1o 

C o n g resso , co m p o sta s  por sorteio. ■
Si o D r. B orges de M edeiros (ou  o Dr. W ashm gton  

I u is )  e s tiv er  por essa  corobinaçáo, peço-the que, tte 
a c c ô r d o  com  o s  seu s  correlig ionários, designe um a pes
so a  p ara  en ten d er-se  ao m esm o tem po coram ,go e cora 
u m  d e le g a d o  do  outro  partido, cuja nom eaçao so mn o

n e s te  m o m en to  ao Dr. ^ " 1 ,  para

Z S T o  evitar qne in tervenham  
" m e n t e  n e lla  o s  proprios candidatos ou  seu s repre- 

se n ta n te s  d irectos.»

O  P r e s id e n te  do E stad o  de S. por m im ,
ta m en te  q u e  es ta v a  de accordo  co



e d esign ou , co m o  rep resen tan te  d os co r r e lig io n á r io s  do Sr Ar 
th u r B ern ard es, o d ep u tad o  C arlos de C am pos.

O P resid en te  do R io G rande do S u l r e sp o n d e u -m e  n estes  
te r m o s:

«Porto Alegre, 18 de Maio de 1922 — Urgente — 
Ministro Simões Lopes — Rio — Vosso ultimo tele- 
gramma, propondo bases reguladoras da apuração, não 
esclarece o modo de organizar-se a commissão desti
nada a apurar o pleito presidencial. Entretanto, tudo 
depende dessa questão preliminar e fundamental. Dada 
a manifesta suspeição do Congresso, por serem interes
sados no pleito ambos os grupos que constituem a maio 
na e a minoria, seria necessário que a commissão par
lamentar fosse composta de igual numero de represen
tantes de ambas as parcialidades e contivesse um ou 
mais elementos alheios ao Congresso, que pudessem im- 
parcialmente julgar os casos duvidosos que se apresen 
tassem, ou como desempatador, caso fosse apenas um
i r 0/ 126* ÍnSUSpeÍtos’ si fossem alguns. Assim 
constituída a commissão, limitar-se-ia depois o Con-

S ô  n « r l,0gar °  laUd0 0U vererliclum por ella pro- 
m Ido. „Dest arle’ scna respeitada a Constituição, por- 
q ongi esso instituiria a commissão e faria a ho
mologação como fôrmas ou termos da apuração no

,,d r.,SUa Pre,'°eativa constitucional. Não 
« , ! r ™ d“lldadc c°m o que dispõe a alinea 2 / do 
véda aô Con! Constituição, por isso que esta não
directameSr ° n ^  3  a" ura«5“ directa ou in- uirectamente, como lhe aprouver.

privativa d&o pr°posito ohservar que são da competência 
enumera no attribui«8es q«e a Constituição
t e t o T Z L  . ' S  1,0 ?ntant°. <Pn>si todas são ob-
ãs mais das9 vezes as* exerc*8 30 Pa - r Execu,iv<>1 que 
mesmo independente de uhe .,ncond,c'onalmen‘e e !"ó 
Legislativo n „ „ i  . ullerl°r approvação do Poder
an e ™' r™  L  *™’ P°ÍS' de anomal° °“ “»er-

uma T  N1”  “ aPUraÇâ° "
uma delegação? Estaria o r * tu,da? Nao ser,a esse acto
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m e sm a  C o n stitu içã o , quando no citado art. 47, § 3 .6, 
e s ta tú e  q u e  o p rocesso  da eleição e da apuração será 
reg u la d o  por le i ord inaria . D ahi se deduz, á evidencia, 
q u e  e s s e  p ro cesso  pód e ser variavel, conform e a von
tade do C on gresso , podendo este, a qualquer m om ento, 
p or lei ou por d isp o siçõ es  regim entaes, effectuar a apu
ração pela fórm a  q u e entender preferível. Não conheço  
lei que se op p o n h a  á organização da com m issão, com o  
desejamos. Si a d ifficu ld ad e  estiver no regim ento do 
Congresso, q u e  cu staria  reform al-o de prom pto e de 
commum accôrdo?

Posta a questão nestes termos, é obvio que não se 
trata de processo extra-constitucional de reconheci
mento, mas apenas de estabelecer uma garantia solemne 
que teria a virtude de infundir confiança na rectidão 
do julgamento da eleição, prestigiar o principio de au
toridade e salvaguardar a moralidade do regimen.

Si nas eleições passadas nada se arguiu contra o 
Congresso, é razoavel attribuir o facto ao consentimento 
tácito ou á indifferença dos interessados, como succe- 
deu nos pleitos de 1910 e 1914, em que a apuração 
correu á revelia do vencido, sem protesto formal.

Não ha negar a importância excepcional de que se 
revestiu a actual eleição, já pelos antecedentes e inci
dentes que a caracterizaram, já pela intensa agitaçao e 
apprehensões que suscitou em todo o paiz. E o que so
bremodo engravece o impedimento do Congresso para 
julgal-a, 6 que elle foi pars magna em tudo, como é de
notoriedade publica. .

Nestas condições, dominado o Congresso pela par
irão política e interesses em jogo, a apnraçao q 
fizer não terá o mérito de impor-se como a c to d e js  
tricta justiça e sim como obra de a rb i110 P uma

E’ para evitar tão grande mal que insisto P 
commissão nos moldes esboçados, pois estou fosse, 
todos acatariam de
Si esse é um meio .,hab‘ * . ^esolver pacificamente
tranquillizar o esPlrlt" p“ n0 impreterivel dever de 
uma grave situaçao, sint £ decisão do Presi-
submettel-o de novo a° a f. * e conciliatoria neste 
dente, cuja intervenção benetica



caso só poderá exalçar-lhe a benemerencia entre os coe
tâneos e no juizo da posteridade.

Acceita a preliminar, a que me tenho referido, desi
gnarei um delegado para ajustar as bases do processo 
da apuração como exemplificastes, certo de que facil 
seria accôrdal-as em toda a plenitude.

Omit to outras considerações para não alongar-me e 
retardar esta resposta inadiavel. Abraços — Borges Me
deiros.»

A este telegram ma retorqui nos seguintes termos, ainda 
P°r intermédio do Sr. Simões Lopes:

«Rio, 19 de Maio de 1922.
Ao contrario do que diz o Dr. Borges de Medeiros, 

a minha nota anterior indica o modo de organizar-se a 
commissão apuradora do pleito presidencial. O exame 
das actas, disse eu, será feito por commissões do Con
gresso compostas por sorteio. E’ como se faz actual-
mente e não parece seja necessário modificar este pro
cesso.

Estabelecidos préviamente, por mim e pelos dois 
representantes que pedi, os princípios reguladores da 
apuraçao taieta que ao Dr. Borges de Medeiros se 
atigura de facil execução, e o é de de facto, porque taes 
legras teem que ser fixadas em abstracto, antes do 
exame de qualquer caso concreto e, na sua maioria, já 
estão exaradas em lei _  fixadas essas bases, digo, as 
commissoes não teião mais arbítrio-no exame das actas, 

T-11 +la ’3 *10 *ornar"se'á P°r assim dizer mecânico e 
- f ra a re û8ai liminarmente as authenticas que 

demai?1 na(Juf ,les moldes e sommar os votos das
j  ' a° ,  a> P°ls» mister introduzir na composição
s tit,r- ramiSSOeS. . elementOS «imla que a Coo-

I  „ r r S™  ' al enxe, t0- Crei“. dala vénia, que
feita D e l ^ r "'' 3 <leter,nina que a apuração seja
S e  u J n !  Con? r e s s °  e quem <liz Congresso diz somente
f Z  t  V’ e ,? ePUtad°S' Se8Un<1° está expresso uo ar- '.go 16 E alias como se pratica em Ioda a parte.
selhnm éas raZ°CS <,C 0''<Ie" , moral c Politica desacon- 
' e peueesso, que, ao demais, só poderia ser
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ad opta do mediante a votação de uma lei ordinaria, o 
(|iie demandaria dilatado tempo; mas, como a razão 
constitucional, a meu ver, é decisiva, excusado se torna 
dai a esta replica maiores proporções.

A delegaçao das attribuições legislativas do art 34 
sobre ser um abuso em face da doutrina, só tem sido 
leita de poder a poder: o Congresso nunca delegou 
qualquer das suas funcções a particulares.

Peço ao Dr. Borges de Medeiros que examine de 
novo o assumpto e veja que a minha suggestão of- 
ferece as mesmas garantias. Estamos assim mais pró
ximos um do outro do que á primeira vista parece. E si 
considerarmos que o Dr. Washington Luis acceitou in 
totum aquelle alvitre e já-designou o representante do 
grupo a que está filiado, veremos que pouco falta para 
chegarmos á meta desejada.

O Congresso sorteou hoje as commissões: estas, 
porém, teem cinco dias para apresentar os pareceres, 
e este prazo póde ser prorogado. E’ possível, portanto, 
fixar as bases da apuração ainda a tempo de pautar 
por ellas o trabalho das commissões.

Foi esta a resposta do Sr. Borges de Medeiros:

«Porto Alegre, 22 de Maio de 1922.
Urgente — Dr. Simões Lopes — Rio.
Tendo o Congresso iniciado os trabalhos de apu

ração pelo sorteio das commissões verificadoras das 
eleições, estão ipso facto prejudicadas definitiva
mente todas as nossas proposições conciliatórias, que 
aliás concretizavam na substancia e na fórma a mais 
perfeita equidade. Vejo assim desapparecer a possibi
lidade de algum novo accôrdo politico. Parece inútil 
proseguir entre nós a discussão do assumpto, quando 
subsiste irremediável dissídio sobre o ponto capital, que 
era a substituição das commissões sorteadas por uma es
pecial, composta de congressistas designados por ambas 
as parcialidades em numero igual e limitado, integra
da com um ou mais magistrados insuspeitos, como os 
Ministros do Supremo Tribunal.



Nas circumstancias excepcionaes em que se rea
lizou o pleito de l.° de Março e se encontra o Con
gresso, dominado absolutamente por uma grande maio
ria facciosa, seria necessário alterar o regimento e 
desprezar o sorteio, como critério falho e contra
producente em relação ao fim collimado. A sua 
applicação ao caso vertente já evidenciou esse resultado, 
que é o facto de terem ficado as çommissões constituí
das de representantes unanimes ou prepoderantes de 
um dos partidos. Nessas condições, nada valerão as nor
mas legaes e convencionaes, reguladoras da apuração, 
ainda que severas, precisas e claras, desde que os seus 
executores, parciaes e suspeitos, tenham de applical-as 
sem contraste ou eorrectivo. Por melhores que sejam as 
regras fixadas em abslracto, e por mais que se pro
cure reduzir a uma funcção mecanica a dos seus appli- 
cadores, não ha como impedir certo arbítrio ou critério 
individual, bom ou mau, prudente ou vicioso, no exame 
dos casos concretos. Si a apuração envolve o poder de 
apreciar authenticas, de julgar da validade ou nullida- 
de de eleições, de sommar votos validos e subtrahir 
votos nullos, é fóra de duvida que os apuradores exercem 
um encargo que delles exige a isenção e os predicados 
essenciaes aos verdadeiros juizes. Por isso opinei pela 
coparticipação de um ou mais juizes do Supremo Tri
bunal nos trabalhos da apuração, como membros inte
grantes de uma commissão especial. Nessa hypothese, 
instituída pelo Congresso e constituída, por exemplo, 
e dois teiços de senadores e deputados, conservaria 

essa commissão seus caracteristicos originários, não 
seria uma criação avessa aos princípios constitucionaes, 
nem siquer corresponderia á real delegação de attribui- 
çoes, mas, quando assim fosse, não incorreria o Con
gresso em censura por outorgal-as a particulares, pois 
iriam exercel-as membros dos Poderes Legislativo e Ju-

1C!T̂ i0, P0™ van â8em evidente para o regimen e a 
ver a e e eitoral. Nem a Constituição nem a doutrina 
v danam essa iniciativa, que praticamente constituiria 
apenas uma nova modalidade regimental. Si, porém, a 
adopçao desse processo dependesse de uma lei ordinaria, 
creio que a sua votação seria facil e celere, uma vez
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" ue, f,me '""  ,los <-*freU«s do sccòrdo paduailo entre 
as duns correntes políticas.

Isto posto, lamento ter ficado inhibido de designar 
um representante para accordar regras especiaes que, 
completando as disposições legaes em vigor, melhor as
segurassem a justiça na apuração. Cumpre-me, porém, 
agradecer ao Presidente a honra e a benevolencia com 
que mc distinguiu, consultando minha desautorizada 
opinião neste transe da nossa vida republicana.

Rogo obséquio transmittir-lhe esta resposta ao seu 
telegramma de 19 do corrente. Abraços — Borges Me
deiros.»

A I

Falharam assim os meus esforços por uma solução justa 
c legal. Realizada a eleição com inteira calma e com a possivel 
regularidade, o que havia a fazer em seguida era tão sómente 
verificar, pelos processos estabelecidos nas leis, fortalecidos por 
concessões adequadas, quem realmente obtivera o maior nu
mero de suffragios. Era temerário pretender que meia duzia de 
politico’s pudessem, em assumpto de tal magnitude, substituir 
por processos de convenção os processos constitucionaes, ou 
cassar ao escolhido da Nação a delegação que esta lhe confiára.

Mias os documentos supratranscriptos não deixam sómente 
perceber esta verdade; mostram também quão balda de fun
damento é a historia que o servilismo e a intriga engendraram 
para a «reunião do Cattete».

Pela Verdade
33





A revolta de 5 de Julho— Prisão do marechal 
Hermes Fechamento do Club Militar — In
tervenção em Pernambuco.

Aberta a scisão entre as forças políticas, apresentadas as 
duas candidaturas divergentes, os partidários do Dr. Nilo Pe- 
çanha cedo se convenceram de que as urnas eleitoraes não lhes 
dariam o triumpho almejado. Era indispensável recorrer a ele
mentos extranhos, e então alguns delles — politicos sem patrio
tismo, empenhados em impor á Republica como chefe do go
verno um cidadão que o maior numero dos Estados repellia — 
procuraram, com o auxilio de uma imprensa destituída de todo 
o senso moral, envolver e interessar na luta partidaria as forças 
militares. Para isto aproveitaram-se de uma carta, adrede falsi
ficada, attribuida ao candidato adversário e na qual as mais 
graves injurias eram irrogadas ao Exercito.

Houve a principio um momento de perplexidade. Não era 
possível que brasileiros fossem capazes de tal machinação contra 
o bom nome do Brasil. Isto explica a boa fé com que muitos 
militares e respeitáveis agrupamentos politicos se alistaram entre 
os adeptos daquella candidatura. Mas em breve veio a reflexão, 
examinaram-se calmamente as circumstancias do facto, surgiram 
as contestações, e embora muitos, tomados pelo primeiro im
pulso, persistissem no erro ou se sentissem constrangidos em 
confessal-o, o que é certo é que a Nação em sua grande maioria 
não acreditou no embuste e, não obstante a justa estima em 
que tem as suas forças armadas e a interferencia, por vezes co- 
activa, de alguns dos seus officiaes, recusou apoio áquelles que 
pretendiam fundar o novo Governo sobre a ignominia de uma
falsificação.

A derrota, porém, não os descoroçoou.



Procuraram meios de burlar a eleição. () Congresso, que 
sempre tomara parte, com a collaboraçáo (Idles, na escolha dos 
candidatos á presidência da Republica, sem que isto o impedisse 
de apurar legitimamente o pleito, passou a ser suspeito para essa 
apuração. Appareceu então a exotica idea do tribunal de honra. 
Fallece o cidadão escolhido para a Vice-Presidencia; era absurdo 
considerar eleito outro que a Nação não elegera; tentou-se, não 
obstante, obter do Supremo Tribunal a homologação desse ab
surdo. Rechassados nessas tentativas, eis que surge a confissão 
pormenorizada do autor da carta falsa e de seus cúmplices, logo 
confirmada por testemunhos os mais autorizados e insuspeitos.

Era a derrocada final. Não seria mais possível manter a co- 
hesão dos elementos. O Exercito ia perceber a mystificação e 
ver que o que estava em jogo não eram os seus brios, mas os 
appetites de alguns ambiciosos.

Tornava-se mistér não perder tempo e tentar um golpe de 
mão. Dahi a revolta de Julho, preparada e fomentada por poli
ticos, jornalistas e militares, que desde o começo andavam de 
má fé e movidos apenas por interesse pessoal ou partidário.

Apoiado na verdadeira opinião publica, na parte discipli
nada da guarnição da Capital, na Policia Militar e no Corpo de 
Bombeiros, o Governo jugulou promptamente a criminosa aven
tura.

Todos os patriotas imaginam com terror o que seria do 
Biasil si ella vingasse: a dictadura militar, fraca e incapaz, a 
opprimir a liberdade e desafiar a cobiça dos audaciosos; o paiz 
rebaixado no conceito do mundo; perdida a nossa situação in
ternacional; a idéa da commemoração do Centenário posta de 
lado pela agitação interna e o retrahimento das potências estran
geiras diante de um governo de facto; e a reacção dos Estados, 
e a luta fratricida, e o desmembramento, e o bolchevismo a 
pairar como ave de presa sobre os escombros da Nação

De que estoto eram feitos os brasileiros que, por motivos 
ta° Pessoaes> tentavam afogar a Patria em males tamanhos?!

Para explicarem o crime, accusaram o Governo de se haver 
mostrado parcial em favor de uma das candidaturas á presi
dência da Republica, consentindo que officiaes do exercito fi
zessem ostensivamente a propaganda dessa candidatura e pu
nindo e perseguindo todos quantos se manifestavam favoráveis 
a outra. Accusaram-no também de ter censurado e prendido in
justamente um marechal, a quem, por luxo de arbitrariedade,
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mandou deter em uma praça de guerra commandada por uni 
coronel. Accusaram-no ainda de ter insultado as classes arma
das, fechando o Club Militar sob a invocação de uma lei que fôra 
votada especialmente para associações de caftens e anarchistas. 
Accusaram-no finalmente de haver intervindo em negocios pe
culiares ao Estado de Pernambuco, fóra dos casos previstos na 
Constituição.

Pretextos, meros pretextos. Ainda quando fossem verda
deiras ou tivessem procedência as arguições, ellas não justifi
cariam, pela sua mesquinhez, o crime de lésa-patria que foi a 
sedição de 5 de Julho. Nem foi para empresas taes que a Nação 
confiou as suas armas ad exercito. Nem o exercito é a Nação. 
Nem é tutor da Nação. E’ apenas um apparelho de defesa das 
instituições e da integridade moral e material da Nação.

Na investigação das responsabilidades do movimento notou- 
se, generalizada entre alguns officiaes sediciosos, a convicção 
de que foi o exercito quem fez a Republica. Já tive ensejo de 
contestar este modo de ver. Quem fez a Republica foi a Nação. 
Si a idéa não estivesse amadurecida no espirito nacional por cir- 
cumstancias varias que seria longo enumerar, a revolução de 15 
de Novembro de 1889 teria afinal fracassado, como abortou a 
revolta de 1893, apoiada em elementos militares muito mais po
derosos. Aliás, ainda que assim não fosse, não seria isto razão 
para que o Rrasil ficasse para todo o sempre reduzido á condi
ção de tutelado das suas forças armadas.

Os que pensam de modo contrario querem alludir talvez á 
acção material destas forças no movimento daquella data; mas 
nesse movimento tomou parte apenas uma pequena fracção das 
tropas desta Capital, e entre os officiaes da revolta de Julho 
não havia talvez meia duzia que nelle tivesse figurado. Pode-se 
por ahi avaliar o que ha de pretencioso no quererem taes offi
ciaes orientar e fiscalizar todos os actos da vida política da Re
publica, a pretexto de a terem proclamado.

Dizia eu que as razões invocadas para explicar o crime de 
Julho não teem visos de procedência.

fyi

A primeira é que o Governo não se conservou neutro na 
eleição presidencial, e perseguiu os officiaes favoráveis a um dos 
candidatos, por faltas que dissimulou quando praticadas pelos 
officiaes da facção opposta.



Já deixei amplamente demonstrada em outro capitulo a 
improcedência desta arguição.

Vejamos a segunda razão — a prisão do marechal Hermes 
da Fonseca.

No mais accesso da agitação partidaria que empolgara a 
Gapital e vários Estados da Republica, quando ds politicos de 
Pernambuco, secundando o plano que visava á minha deposição 
para impedir a posse do Dr. Arthur Bernardes, me accusavam, 
contra documentos e factos, de estar comprimindo affrontosa- 
mente a autonomia do seu Estado, o marechal Hermes da Fon
seca, presidente do Club Militar, dirigiu aos officiaes da guar
nição federal do Recife o celebre telegramma de 29 de Junho.

Tem-se dito que este telegramma nada continha de contrario 
á disciplina, era um simples conselho, sincero e innocente, á ob
servância da Constituição e das leis.

A paixão partidaria é a mais céga de todas as paixões.
O telegramma do marechal tem que ser examinado á luz 

dos factos politicos que então se desenrolavam e lhe deram causa.
Em torno do caso de Pernambuco faziam enorme alarido 

os adversários da candidatura Bernardes, empenhados em minar 
a autoridade do Governo que constituiu obstáculo aos seus planos 
subversivos. O Presidente da Republica era accusado, como disse, 
de estar intervindo de maneira illegal e violenta na eleição pre
sidencial do Estado. O Governo julgara por isto conveniente pu
blicar toda a correspondência trocada com o commandante da. 
guarnição de Pernambuco (official que eu conhecia apenas por 
tel-o visto uma vez e ao qual, portanto, não podia ter trans- 
mittido, em contrario ás ordens publicadas, quaesquer instru- 
cções de caracter intimo). O paiz vira então que todas as re- 
commendações do Governo tinham sido no sentido de conservar- 
se a força federal inteiramente alheia á questão política do Es
tado. A opinião esclarecera-se. A intriga ficara patente. A oppo- 
sição via assim escapar-se-lhe o pretexto.

Foi então que o marechal Hermes, influenciado pelos que, 
presentmdo o seu ardente desejo de voltar á Presidência (parece 
incrível!) delle queriam servir-se como arma de combate contra 
a candidatura Bernardes; foi então que o marechal Hermes, 
digo, deturpando a sua funcção de presidente do Club Militar, 
entendeu dar os seus famosos conselhos á guarnição de Per
nambuco.



Eis aqui o seu telegramma:

«Nesta data telegraphei ao Commandante da Re
gião nestes termos: «O Club Militar está contristado 
pela situação angustiosa em que se encontra o Estado 
de Pernambuco, narrada por fontes insuspeitas, que 
dão ao nosso glorioso Exercito a odiosa posição de algoz 
do povo pernambucano. Venho fraternalmente lembrar- 
vos que mediteis nos termos dos arts. 6.° e 14 da Con
stituição, para isentardes o vosso nome e o da nobre 
classe a que pertencemos da maldição dos nossos pa
trícios. O appello que ora dirijo ao nosso illustre con- 
socio é para satisfazer a instantes pedidos de camaradas 
nossos dahi, no sentido de apoial-os nessa critica emer- 
gencia, em que se procura desviar a força armada do 
seu alto destino. Confiando no vosso patriotismo e zelo 
pela perpetuidade do amor do Exercito ao povo de nossa 
terra, vos fallo neste grande momento. Não esqueçaes 
que as situações politicas passam e o Exercito fica. Sau
dações.»

Este telegramma não era sómente um attentado flagrante 
contra a disciplina, era também um audacioso attentado contra 
a verdade. De um lado, o marechal insinuava, com a invocação 
do art. 6.° da Constituição, que o Presidente da Republica estava 
intervindo em Pernambuco fóra das condições legaes, pondo as
sim em duvida publicamente as affirmações contrarias do seu 
chefe constitucional, divulgadas em todos os jornaes; declarava 
suspeitas essas affirmações; imputava-lhe falsamente a expe
dição de ordens que desviavam a força armada de sua missão, 
e aconselhava á guarnição de Pernambuco que desobedecesse ás 
ordens do Governo, pois tanto importava depois disto lembar- 
lhe o art. 14 da Constituição; de outro lado, não lhe tremia a 
penna ao affirmar que o Exercito estava sendo convertido em 
algoz do povo pernambucano, quando era publico e notorio, como 
mostrarei daqui a pouco com os mais variados testemunhos, que 
as forças federaes, havia mais de um mez, estavam impedidas 
nos quartéis, e todas as ameaças, violências, ferimentos e mortes 
de que fôra victima o povo pernambucano nos últimos trinta 
dias, haviam partido da policia e dos cangaceiros reunidos na Ca
pital pelo governo do Estado!



No mesmo dia, 30 de Junho, em que foi publicado o tele- 
grarama acima transcripto, mandei que o Ministério da Guerra 
indagasse do marechal Hermes si era realmente de sua autoria 
aquelle despacho. O general Neiva de Figueiredo, de ordem do 
Ministro, expediu então ao marechal, que residia em Petropolis, 
o seguinte telegramma:

«De ordem do Sr. Ministro, informae si é de vossa 
autoria um telegramma dirigido ao Commandante da
6.‘ Região Militar (Recife), o qual foi publicado no 
Correio da Manhã e no Jornal do Brasil de hoje, 30 de 
Junho.»

Informado á noite pelo Ministro da Guerra de que o ma
rechal Hermes não subira para Petropolis e estava hospedado 
no Palace Hotel, o General Neiva de Figueiredo esoreveu-lhe a 
carta que se.vae ler, a qual lhe foi entregue ás 8 112 da noite 
por um capitão, exactamente na occasião em que o marechal 
recebia de retorno o telegramma:

«Departamento do Pessoal da Guerra. Rio de Ja
neiro, 30 de Junho de 1922.

«Ao Exmo. Sr. Marechal Hermes da Fonseca cum
primenta attenciosamente o abaixo assignado e, de or
dem do Sr. Ministro, pede a fineza de informar si é da 
autoria de S. Ex. o telegramma passado ao Comman
dante da 6.a Região Militar (Recife) e publicado na se
gunda pagina do Correio da Manhã de hoje.

O Sr. Ministro deseja que V. Ex. responda hoje 
mesmo ao pedido de informação que ora faz o de V. Ex. 
camarada e menor criado...»

Reproduzo integralmente estes documentos, para mostrar 
que não tinha fundamento a queixa dó marechal, logo explorada 
Pelo® seus amigos, de haver sido interpellado em termos descor- 
tezes pelo Ministério da Guerra. O telegramma do general Neiva 
d ' figueiredo nada contém de indelicado e si não se esmerou 
em phrases de polidez, foi sem duvida para attender ao Aviso 
do Ministério da Guerra de lõ de Setembro de 1921, que o ma
rechal não podia desconhecer e em virtude do qual, nos telegram- 
mas officiaes, «evitar-se-ão as palavras que não sejam indispen-



sáveis á boa comprehensão do despacho, assim como as formulas 
dc mera cortezia». Quanto á carta, ella é concebida em termos os 
mais respeitosos.

O marechal Hermes respondeu affirmativamente á pergunta 
que lhe fora feita.

Eis aqui a sua resposta, dirigida não ao Ministro, que o 
interpellara e que elle, na sua singular concepção da hierarchia 
e da disciplina, parecia não considerar seu superior, mas ende
reçada directamentc a mim:

«Surprehendido hontem á noite por insistentes re
cados telegraphicos do commandante (!) do Departa
mento da Guerra, que por ordem do ministro preten
dia inquirir-me si era de minha autoria o telegramma 
passado ao coronel commandante da 6.n Região Militar, 
venho declarar a V. Ex. que não deve pairar a menor 
duvida sobre a veracidade de tal documento, do qual 
assumo inteira responsabilidade.»

Mandei reprehender o marechal. Era evidentemente uma pu
nição que não correspondia á gravidade da falta commettida; 
mas entendi que devia ter em consideração a sua elevada pa
tente, assim como a circumstancia de haver sido Presidente da 
Republica e levei em conta ainda que, no seu acto, influirá me
nos, de certo, a sua deliberação pessoal do que o interesse dos. 
que lhe exploravam a boa fé, a bondade irreflectida e o natural 
desconhecimento das artimanhas políticas.

A reprehensão consta do seguinte acto do ministro da Guerra* 
datado do mesmo dia l.° de Julho:

«Considerando que o militar, pelo facto de estar 
associado, não se exonera dos deveres de subordinação e 
de disciplina previstos na legislação que rege as forças 
armadas;

Considerando que o Sr. marechal Hermes Rodri
gues da Fonseca dirigiu á guarnição do Recife um te
legramma sobre assumpto de serviço attinente ao cum
primento de ordens do Governo, sem que para isso ti
vesse competência legal, nem como marechal, sem com- 
missão que a tanto o autorizasse, nem como presidente 
do Club Militar;
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Conisderando que, nesse telegramma, citando os ar
tigos 6.° e 14 da Constituição Federal, insinua que o Go
verno da Republica, contra solemnes e inequívocas de
clarações de S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, está 
intervindo no Estado de Pernambuco e tem expedido 
ordens illegaes;

Considerando, ainda, que no mesmo documento, 
põe em duvida a palavra de seu superior hierarchico, o 
chefe constitucional das forças de terra e mar;

Resolvo, no exercício dos poderes contidos no ar
tigo 452, letra A, do R. I. S. G. e de accôrdo com o ar
tigo 420, letra B, do mesmo regulamento, reprehender 
severamente o Sr. marechal Hermes Rodrigues da Fon
seca.»

Esta medida de generosa tolerância foi interpretada como 
signal de fraqueza, e, sem duvida por isto, o marechal, incor
rendo em falta ainda mais grave, dirigiu, ainda desta vez, não 
ao Ministro da Guerra, seu superior immediato, de quem re
cebera o aviso de reprehensão, mas directamente ao Presidente 
da Republica, um officio em que declarava não se submetter á 
punição infligida!

Eis o officio, dubio, inveridico e desconnexo, em que o ma
rechal ora chama a si, como «Chefe do Exercito Nacional» (sic) 
a responsabilidade exclusiva do telegramma, ora a compartilha 
com o Club Militar; aqui dá a entender que não foi ao Governo 
que imputou o crime de desviar as forças armadas do seu alto 
destino, alli argúe injustamenie de descortez o general Neiva de 
Figueiredo, e termina por uma conclusão brusca, inesperada e 
sem nenhum nexo logico com as suas próprias premissas:

«Club Militar.
Rio, D. F., 2 de Julho de 1922.
Exmo. Sr. Presidente da Republica.
Considerando que a minha alta patente e a situação 

de chefe do Exercito Nacional me conferem tacitamente 
o direito de aconselhar e encaminhar na senda honrosa, 
sempre trilhada pelas forças armadas, aquelles officiaes, 
que porventura possam ser mal orientados;

Considerando que os distúrbios occasionados pela 
política em Pernambuco, entre a policia local e as forças



do Exercito, alarmaram a população da cidade do Re
cife;

Considerando que diariamente chegavam ao Club 
Militar reclamações de socios indignados pelos apodos 
atirados áquelle núcleo de jovens officiaes, que se ha
viam deixado arrastar por um dos partidos contra o 
proprio governo do Estado;

Entendi de meu estricto dever appellar para o es
pirito de classe do Commandante da Região e seus of- 
ficiaes, afim de se absterem de qualquer acto de hos
tilidade contra o povo, no soberano direito que exercia 
de livremente escolher o novo Presidente do Estado.

Neste sentido submetti á Directoria do Club Militar 
o teôr do telegramma que redigi e expedi ao Comman
dante da 6.* Região Militar.

Por telegramma assignado pelo General Neiva e ex
pedido em nome do Ministro da Guerra, fui intimado em  
termos descortezes e insistentes a declarar si esse des
pacho era da minha lavra e si tomava a responsabili
dade do mesmo despacho acima citado.

Por isso (?) declaro a V. Ex. que não posso accei- 
tar a injusta e illegal pena que me foi imposta.

Saude e fraternidade.
Marechal Hermes R. d# Fonseca.»

Conformar-me com este desfecho, todo o mundo sente que 
não era possivel. Seria a deposição virtual do Governo. A auto
ridade do Presidente desappareceria para subsistir sómente a 
do general desobediente e revoltado. A prisão deste impu
nha-se, portanto, como medida elementar de defesa do poder 
publico. Só um inconsciente ou um obsecado póde ver nessa pro
videncia um acto de perseguição ao Exercito ou de vingança 
pessoal. •

Mas, ordenando a prisão, o Governo ainda uma vez se re
velou superior á mesquinhez dos que o aggrediam atravez do 
marechal Hermes: decorridas apenas algumas horas, mandou 
pol-o em liberdade.

Eis ahi a segunda razão justificativa da revolta de 5 de 
Julho!
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Um marechal, presidente do Club Militar, dá á imprensa 
um telegramma por elle dirigido neste caracter aos offieiaes da 
guarnição de um Estado e no qual, depois de pôr em duvida a 
palavra do Chefe da Nação, aliás corroborada por documentos 
públicos, lhe imputa a pratica de actos transgressivos da Con 
stituição, e concita os seus camaradas a recusar obediência ás 
ordens do Governo.

O Presidente limita-se a reprehender esse general!
O marechal não se submette, e arrogantemente declara isto 

mesmo por escripto ao Presidente da Republica, que, pela Con
stituição, de que o autor do telegramma se mostra tão zeloso, 
é o commandante supremo das forças de terra e mar!

O Presidente manda-o prender por algumas horas!
Eu desejava que me dissessem era que paiz do mundo o 

Governo seria mais tolerante!
Pois aqui a confusão dos espíritos e a noção da disciplina 

de certos militares é tal que, no seu entender, o procedimento do 
general foi perfeitamente correcto e o do Governo tão violento 
que justificava uma revolução!

Alguns, confundidos diante da evidencia da indisciplina e 
sem poderem negar a longanimidade do Governo, variam de pre
texto: o crime não está no acto da prisão, mas em ter sido preso 
o marechal numa praça de guerra submettida á autoridade de 
um coronel (aliás o Governo, por especial deferencia, transfe
rira para essa praça de guerra, antes de effectuada a prisão, o 
commando da respectiva brigada).

Que fosse isto uma violência, não justificaria que militares, 
faltando ao seu juramento, se valessem das armas que a Nação 
lhes puzera nas mãos, confiante na sua honra e na sua lealdade, 
para, contra a Naçao, vingar aggravos ou resentimentos de classe.

Mas a verdade é qúe a increpação revela tal ignorância 
desses assumptos que admira tenha encontrado echo em meios 
de profissionaes. A prevalecer a theoria, um marechal seria a 
revivescencia do monarcha inviolável e sagrado; não podendo 
ser preso sinão em praças de guerra commandadas por mare- 
chaes e onde marechaes fossem também as sentinellas, nunca 
haveria meio de detel-os.

O curioso é que a accusação se aventura em defesa de um 
militar que, no governo, mandou recolher presos generaes e al
mirantes a uma fortaleza commandada por um coronel, e os meus
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censores não viram nisto perseguição, vingança ou qualquer 
sentimento menos nobre.

Entre os themas preferidos pelas folhas da opposição, quan
do se occupavam das duas prisões do marechal Hermes, antes e 
por occasião do movimento de 5 de Julho, figuravam sempre o 
dos maus tractos que lhe foram infligidos e o da minha ingra
tidão para com o ex-presidente da Republica.

No quartel do 3.u regimento como, depois da revolta, nos 
navios onde esteve detido, o marechal Hermes foi sempre ro
deado de todo o conforto e de especiaes attenções. Foi isto ob- 
jecto de reeommendação pessoal e reiterada de minha parte. Por 
occasião do seu interrogatório, declarou, a uma indagação do 
ministro da Guerra, que estava sendo muito bem tratado e nada 
tinha que reclamar, e, corno o Sr. Calogeras o informasse de 
que tinha ordem repetida do Presidente para que todas as de- 
ferencias lhe fossem dispensadas, não me regateou as manifes
tações do seu agradecimento. Dias depois, queixando-se o ma
rechal da incommunicabilidade, determinei, logo que disto tive 
conhecimento, que a medida fosse suspensa em certos dias e 
quanto a certas pessoas, e cessasse de todo assim que deixasse 
de ser absolutamente indispensável.

A minha ingratidão para com o marechal Hermes consiste 
no seguinte: foi o marechal quem me fez senador e me impoz 
como chefe á política parahybana; apezar disto, não duvidei 
prendel-o uma e duas vezes.

Vamos por partes; primeiro a senatoria, depois a chefia.
Em 1912, quando fui obrigado, por imposição de vários me

dicos, nacionaes e estrangeiros, a requerer a minha aposenta
doria, não tinha outros projectos que não fossem o de reco
lher-me á vida privada e cuidar da saúde; mas, dois mezes de
pois de haver deixado o Supremo Tribunal, os directores dos 
dois únicos partidos existentes na Purahyba me convidavam por 
telegramma a acceitar a cadeira de senador, vaga pela eleição do 
Dr. Castro Pinto para a presidência do Estado. Recusei o con
vite, explicando que não desejava voltar á politica nem m o per- 
mittia o meu estado de saude. Diante, porém, de novos telegram- 
mas, calorosos e insisteaites, appellando para o meu amor á 
terra onde nascera e annuindo a que me ausentasse do paiz pelo 
tempo que fosse necessário ao meu restabelecimento, não tive re- 
medio sinão ceder. Eleito e reconhecido ainda em 1912, compa-
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reci ao Senado somente nos quatro últimos dias da sessão, e 
logo parti para a Europa, de onde só tornei emmeiados de 1914.

Eis alii a historia da minha volta á carreira politica — fruto 
de um offerecimento espontâneo e insistente dos meus conter
râneos, sem distincção de côr politica, para o qual não contri
buiu de nenhum modo o então presidente da Republica.

Convém esclarecer ainda que nunca tivera idéa de voltar á 
politica, depois que delia sahi, em 1902.

O general Pinheiro Machado por duas vezes me offerecera 
urna cadeira no Senado (facto que lhe recordei uma vez da tri
buna, com plena confirmação do chefe gancho); monsenhor 
Walfredo Leal e o Dr. Castro Pinto fizeram-me idêntico offe
recimento, e, por occasião do fallecimento do Senador Alvaro 
Machado, amigos e conterrâneos do mais alto valor politico qui- 
zeram que eu consentisse na apresentação do meu nome para o 
preenchimento da vaga. Recusei, recusei sempre.

Quem assim procedia não podia, de certo, viver trabalhado 
por ambições políticas, a ponto de andar mendigando dos pre
sidentes da Republica a imposição do seu nome á escolha dos 
partidos.

Agora a chefia. O marechal Hermes, receiando uma scisão 
na politica da Parahyba entre mim e o então Senador Walfredo 
Leal, e preferindo naturalmente, pelas nossas intimas relações, 
que a direcção do partido viesse cahir em minhas mãos, tele- 
graphou, é verdade, ao presidente do Estado, Dr. Castro Pinto, 
suggerindo-lhe esta solução; mas o telegramma não surtiu e f- . 
feito; eu só vim a conquistar a chefia da politica parahybana 
em 1915, quando o marechal já não era presidente da Repu
blica, e graças a uma eleição que ficou memorável em nossa his
toria politica. Em todo o caso, o fracasso da intervenção não 
diminue a valia do favor.

Mas, pergunto, seria isto razão para que eu, Presidente da 
epublica, cruzasse os braços diante de um movimento armado 

e me deixasse tranquillamente depor do cargo de que a confiança 
da Naçao me fizera depositário? Pôde alguém pretender com 
seriedade que um chefe de Estado, que não seja a ultima ex
pressão da covardia e da indignidade, deixe que um levante o 
apeie impunemente do governo, e rasgue a Constituição, e im- 
plante no paiz a dictadura militar, e dê ao mundo um triste 
attestado do nosso apparelho politico, e comprometia o nosso 
prestigio internacional, justamente no anno em que se com-
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memora o centenário da nossa emancipação politica — pôde al
guém, que esteja em seu juizo perfeito, pretender que esse chefe 
de Estado deve trahir a Nação, deve abandonar o cargo que foi 
entregue á sua lealdade, deve abrir caminho á guerra civil, e, 
quem sabe, ao desmembramento de sua p a tria ... só porque é 
devedor de favores pessoaes ao chefe do movimento?

Não vale a pena insistir neste disparate. Por essa lógica des
orientada, maior teria sido a ingratidão do marechal Hermes, 
tentando depor o amigo a quem devia (e disto nunca fez mys- 
terio) os maiores favores.

Si, pois, o marechal Hermes houvesse contribuido para a 
minha eleição de senador e de chefe da politica parahybana, a 
aggressão armada que dirigiu contra o meu governo, sem a 
menor sombra de razão e de justiça, bastaria para desobrigar-me 
de qualquer contemplação.

Ao marechal devi, sim, um grande favor, que procurei re
tribuir na medida de minhas forças.

Quando, em 1911 e 1912, officiaes do Exercito, á frente de 
forças federaes, atacavam os governos dos Estados e, para fa
zerem vingar as suas ambições políticas, rasgavam a pontapés 
a Constituição da Republica e as Constituições locaes, sem que 
o marechal Hermes, então presidente da Republica, tão cioso 
em 1922 da autonomia de Pernambuco, tão ao corrente dos ar
tigos 6.° e 14 da Constituição e tão empenhado em não serem as 
forças armadas desviadas do seu alto destino, se lembrasse de 
pôr um paradeiro a esse escandalo, também a Parahyba foi alvo 
de uma tentativa semelhante. Ora, entre as forças políticas do 
meu Estado não havia divergências quanto á idéa de se buscar 
o novo governador dentro do proprio Estado; todos os agrupa
mentos organizados eram contrários á intromissão de elementos 
extranhos nesse acto da vida intima da Parahyba, com sacrifício 
das leis e das legitimas influencias locaes. Assim, pois, que prin
cipiou a desordem no meu Estado, procurei o marechal Hermes, 
expuz-lhe claramente a situação e obtive delle, com demora e 
vacillações, é verdade, mas obtive que o Governo Federal desau
torizasse as pretenções do coronel Rego Barros e restabelecesse 
a ordem na minha terra.

Devo ao marechal Hermes esse favor, que favor, e grande, 
era, naquella época, tão elementar cumprimento de dever. Gran
de, é verdade, mas não bastante para pôr-me na obrigaçao de
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|f;' • trahir a minha Patria e entregar o governo á sedição de 5 de 
Julho.

Demais, é de justiça tamhem salientar (jue não esqueci o 
serviço recebido. Só nos últimos mezes da presidência Hermes 
pude exercer o meu mandato de senador; neste posto, sustentei 
como pude o governo do meu amigo.

Mais do que isto: quando alguns dos jornaes que lhe fa
ziam opposição — e mais tarde, por odio a mim, choravam 
sobre as suas desditas e a sua memória lagrimas de crocodilo 

se atiraram como cães damnados contra o seu lar e fizeram 
do nome de sua digníssima esposa um nome comnium para 
designar as meretrizes, e por meio de anagrammas obscenos, 
charadas pornographicas e outros processos immundos, lan
çaram sobre as intimidades de sua vida privada todas as tor
pezas e infamias, um homem houve, o unico, que, affrontando 
os furores da corja desboccada, levantou da tribuna do Senado 
um protesto vehemente e indignado contra essa campanha mi
serável : foi o senador Epitacio Pessoa, que assim rendia home
nagem ao Chefe de Estado, ao homem particular e ao amigo.

A terceira razão com que se procurou defender o levante de 
5 de Julho foi o fechamento do Club Militar. Este acto, diz-se 
valeu por um supremo insulto atirado ás faces do Exercito, que 
tem no Club a sua mais legitima e autorizada representação, 
porquanto, para expedil-o, o governo foi buscar fundamento 
numa lei reguladora do funccionamento das associações de ca- 
ftens e anarchistas.

O Club Militar nao representa o Exercito, mas uma minoria 
insignificante dos officiaes do Exercito. Sociedade de caracter 
meramente recreativo e beneficente, vivia elle, uma vez por outra,
paiT0EmiQ29°tS SeUS eStatUt°S Para envolver-se na política do 
L  ;  Em 192-;tornara-se o centro da agitação revolucionaria. Foi
Z  -t,iada dC SCU Sd0 lJUe Pr—  alliciar a cum-p cidade da Naçao para a manobra das cartas falsas
oelo S L # GOVern°1.mandoU rePrehender o marechal Hermes
ap es ou se Tm1̂  8uarni?5° Pernambuco, o Clubapiessou-se em tornar publico, pensando talvez metter-me medo

una J n  i d X  demvor SUltara ^  Uma deUbera^ °  sua* tomada por unanimidade de votos em sessão de 28 de Junho.
O Club, entretanto, não nodia ipr i . ,

attitude eu, face da sua D™de „ 7 ^ Co dò l  ">ue o começo do governo, nunca perdi



occasiao de manifestar as minhas prevenções contra a intro
missão collectiva dos militares na política. Antes mesmo de che
gar ao Brasil, já eu dizia, n’um banquete a bordo do S. P a u lo , 
em New York, que «contava com a collaboração das classes ar
madas, a collaboração que se traduz na garantia *das instituições 
e da acção do Governo que as personifica, m a s  n ã o  a co lla b o ra çã o  
n o s  n eg o c io s  da  p o lilic a  e da  a d m in is tra ç ã o , q u e  n ã o  é e s te  o  seu  
p a p e l» .

No almoço que me offereceu a Escola Militar, em Julho de 
1921, era ainda a minha linguagem:

«Ninguém recusa ao militar, individualmente con
siderado, o direito de tomar parte nas questões polí
ticas do paiz; mas collectivamente, como classe, como 
corporação, como força organizada, não, absolutamente 
nao. Não póde o Exercito fazel-o sem offensa aos prin
cípios básicos do nosso organismo constitucional, e não 
deve fazel-o, porque mentirá á sua missão, e cavaria, 
elle proprio, o tumulo do seu prestigio e de sua gran
deza. No dia em que o Exercito Nacional se envolvesse 
nas lutas partidarias, trabalhado por correntes oppos- 
tas, dividido por competições e rivalidades, explorado 
por ambições de toda ordem, conturbado, retalhado e 
combalido, elle deixaria de ser a força respeitada, con
ceituada e amada que tem sido, para converter-se em 
joguete inconsciente dos seus proprios exploradores, em 
arma de anarchia, de crime, de parricídio contra o nosso 
Brasil, exposto desde então á audacia do primeiro am
bicioso ou á cobiça do estrangeiro.»

Em Outubro do mesmo anno, inaugurava-se nesta Capital 
o quartel da Companhia de Metralhadoras. Depois de lembrar 
em largos traços o que o meu governo já fizera para aperfeiçoar 
a instrucção do Exercito, provell-o do material necessário ao 
desempenho de seus deveres e installal-o de modo condigno, 
como convém a cidadãos de quem a Patria exige os maiores sa
crifícios, accrescentava eu:

«Resta que o Exercito secunde os esforços do Go
verno, compenetrando-se da necessidade de constituir 
uma força hoinogenea e cohesa, imbuida de espirito
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verdadeiramente niiliiar, forte pela ordem e pela dis
ciplina, alheiada inteiramente de todos os inted-esses 
que não sejam os da sua profissão é, sobretudo, afas
tada da política, verminose subtil e traiçoeira que abate 
as forças physicas e deprime a intelligencia nos orga
nismos como este.»

Eram, pois, conhecidas do Club Militar as minhas idéas no 
tocante á intervenção dos militares na política, como delle não 
eram ignoradas as penas que o Governo vinha infligindo desde 
muitos mezes a officiaes que neste particular violavam os re
gulamentos. De modo que a sua attitude, no caso do telegramma 
do marechal Hermes, revestia o caracter de uma provocação lan
çada directamente ao Governo.

Este não hesitou em levantar o desafio.
Mandei fechar o Club por seis mezes.
O decreto que então expedi expõe abundantemente as ra

zões que me levaram a adoptar esta salutaríssima providencia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil:

Considerando que o presidente do Club Militar di
rigiu ao commandante da região e aos officiaes da guar
nição de Pernambuco um telegramma, em que se per- 
mittiu pôr em duvida a palavra do Governo e- lhe attri- 
buiu falsamente propositos contrários á Constituição;

Considerando, com effeito, que nesse telegramma, 
á affirmação do Governo de que as forças federaes alli 
estacionadas, obedientes ás ordens recebidas, se teem 
conservado alheias á questão da successão presidencial 
do Estado, aquelle general antepoz a narração do que 
die chama «fontes insuspeitas», que dão á tropa fe
deral de Pernambuco a «odiosa posição de algoz do povo 
pernambucano»;

Considerando que o presidente do Club pediu ainda 
a attenção das ditas forças para «os termos dos arts. 6." 
e 14 da Constituição», insinuando, assim, que o Governo 
estava intervindo em negocios peculiares ao Estado de 
Pernambuco, o que é inexacto, e dando ás forças da- 
quella guarnição ordens contrarias às leis ou ás insti
tuições constitucionaes, o que é falso também, por-



quanto, das ordens publicadas, que são todas as trans- 
mittidás ao commandante da região, o que se vê é que 
o Presidente da Republica recommendou sempre ao 
mesmo commandante «a maior prudência, afim de não 
parecer existir por parte do Governo Federal qualquer 
proposito de intervir em assumptos da economia do Es
tado» e «não ser praticado acto algum que possa pa
recer intervenção indébita do Governo da União na ques
tão propriamente eleitoral», e ainda recentemente decla
rou, em telegramma dado também á publicidade e di
rigido a um dos candidatos «que não interviria» nessa 
questão, que «as forças do Exercito se conservariam 
neutras», e, em outro despacho, endereçado no mesmo 
dia ao commandante da guarnição, «reiterou a ordem de 
não se envolverem■ as forças em questões propriamente 
da política local»;

Considerando que o presidente do Club, no seu tele
gramma, attribuiu ainda ao Governo o pensamento de 
«procurar desviar a força armada do seu alto destino», 
o que também não é verdade nem em Pernambuco nem 
em qualquer outra parte, pois o empenho do Governo 
actual, como póde testemunhar toda a Nação, tem sido 
o de fazer do Exercito, á custa dos maiores sacrifícios, 
uma verdadeira força nacionaj, disciplinada, instruída, 
rodeada de conforto, provida dos meios necessários á 
sua missão e afastada inteiramente das questões polí
ticas, onde a sua cohesão se enfraquece, o seu prestigio 
se abate e diminue a sua autoridade, e neste ultimo pro
posito é justamente no Club Militar, arvorado em grémio 
politico, ou em officiaes dominados por ambições polí
ticas, que tem encontrado resistência; .

Considerando que pelo telegramma referido — acto 
da flagrante indisciplina — o Governo reprehendeu se
veramente aquelle general;

Considerando que o telegramma foi expedido em 
virtude de deliberação do proprio Club, segundo faz 
certo a declaração do seu director secretario, hoje pu
blicada nos jornaes;

Considerando que, em taes condições, é também o 
Club Militar, composto de militares, que investe, em um 
acto publico, por meio de manifestações de duvida,



veladas censuras e insinuações desrespeitosas, contra a 
autoridade do Presidente da Republica, que é ao mesmo 
tempo o chefe constitucional das forças armadas, e tenta 
assim enfraquecei-a com grave perigo para a ordem 
constitucional da Nação;

Considerando que, de algum tempo a esta parte, 
o Club Militar, desviando-se dos fins e da missão que 
os seus estatutos lhe determinam, está a intervir em 
questões da politica nacional, arrogando-se um direito 
que compete individualmente a cada um dos seus mem
bros, mas não póde ser exercido por elles reunidos em 
associação, sem grave coacção á liberdade civil;

Considerando que essa intervenção se tem produ
zido por meio de deliberações e correspondência atti- 
nentes, a principio, á eleição do Presidente e Vice-Pre- 
sidente da Republica, mais tarde á verificação dos po
deres dos candidatos eleitos, e, agora, aos successos 
que em Pernambuco se relacionam com a escolha do 
Governador do Estado;

Considerando que a resolução do Club Militar, re
lativa ao caso politico de Pernambuco, revela, como as 
demais, o espirito de indisciplina nelle reinante, pois seus 
estatutos nao lhe permittem adoptar medidas que não 
sejam referentes aos assumptos especificados no ar
tigo l.°;

Considerando que desta sorte o Club mais uma vez 
se desvia de sua missão e continua a acoroçoar a in
disciplina no Exercito, apezar de se constituir de offi- 
ciaes que, pelo facto de se associarem, não perdem 
o seu caracter militar e permanecem, como taes, su
jeitos as normas de subordinação e disciplina que regem 
as forças armadas como collectividades;

Considerando que de nada tem valido a tolerância 
do Governo, que ha longos mezes procura por todos os 
meios de convicção afastar os militares das lutas po
líticas;

Considei ando, a vista dos factos expostos, que o 
Club Militar, em vez da corporação destinada á defesa 
dos interesses legítimos do Exercito, que os seus esta
tutos preveem, se está convertendo em um centro de 
indisciplina militar, de agitação politica, de pertur-
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bação do soeego publico, de ameaça á ordem civil e de 
coaeção ás forças políticas da Nação;

Considerando que a Nação reune e arma as forças 
de terra e mar para defendel-a no exterior e manter 
as suas leis internas, mas nunca para coagir os cidadãos 
desarmados, e é por isto que os regulamentos lhes vedam 
as manifestações collectivas;

Considerando que o Club Militar é uma associação 
civil, embora formada por militares;

Considerando que, segundo o art. 12, da lei n. 4.269, 
de 17 de Janeiro de 1921, «o Governo póde ordenar o 
fechamento, por tempo determinado, de associações, 
syndicatos e sociedades civis, quando incorram em actos 
nocivos ao bem publico»;

Resolve mandar fechar o Club Militar pelo prazo 
de seis mezes, a contar desta data, e prohibir-lhe o func- 
cionamento, salvo no tocante ao serviço especial de as
sistência, para o qual, entretanto, não poderá ser con
vocada nenhuma assembléa geral.

Rio de Janeiro, l.° de Julho de 1922, 101° da In
dependência e 34° da Republica.»

No mesmo dia de sua publicação, 2 de Julho, foi este de
creto promptamente executado.

O preceito legislativo em que se fundou o Governo para 
fechar o Club Militar não era restricto ás associações de ca- 
ftens ( ?) e anarchistas. Só uma exploração argamassada de igno- 
narancia e deslealdade poderia avançar tal proposição. Neste 
ponto, a lei n. 4.269 de 17 de Janeiro de 1921 tem caracter geral 
e foi votada precisamente para preencher uma lacuna da lei geral.

As pessoas juridicas são de direito publico (a União, os Es
tados, os Municípios) ou de direito privado.

As de direito privado são: l.°, as sociedades ou associações 
civis, e as fundações; 2.°, as sociedades mercantis (Cod. Civil, ar
tigos 13, 14 e 16).

As sociedades civis começam a existir desde o momento em 
que são registradas, e as que dependem de autorização do governo 
para funccionar (que são as estrangeiras por acções e não eco
nómicas) desde o momento em*que teem esta autorização (ar
tigo 18).



0  Co digo previu só a liypothese da extincçào e não da sus
pensão das sociedades civis (art. 21). Entre as hypotheses de ex- 
tincção está a dissolução por acto do governo, quando a sociedade 
incorra em actos nocivos ao bem publico; mas esta hypothese é 
restricta ás sociedades que dependem de autorização para func- 
cionar no Brasil.

O Dr. Alfredo Pinto, Ministro da Justiça, entendia necessária 
uma providencia também contra as sociedades qué, não depen
dendo de autorização do governo para funccionar, se tornassem 
todavia nocivas ao bem publico (na phrase do Godigo), e como 
não era possivel dar ao governo a faculdade de dissolvel-as, pediu 
á Gamara que aproveitasse a votação da lei do anarchismo e nella 
conferisse ao Executivo o direito de fechal-as por acto fundamen
tado e tempo determinado. Foi isto objecto de uma emenda do 
Sr. Maurício de Lacerda, que tivera a mesma idéa, na discussão 
da lei n. 4.269 de 17 de Janeiro de 1921.

Eis a genese do art. 12 da lei, o qual não se refere a socie
dades de operários ou a sociedades anarchistas, como se disse,
mas a «associações, syndicates e sociedades civis», sein restri* 
cção alguma.

Note-se que as expressões sociedades civis e associações são 
precisamente as de que se serve o Codigo (art. 16, n. 1 ) para

,ad o “ar 8  P ra daSSe daS peSSOas j uridil'as de direito pri-

são ,k fw ! !T  ? P' Í T  Claramente °  Sr. Adolpho Gordo na ses- sao do Senado de 7 de Julho de 1922:

p T V ^  Presidente da Gommissáo de Justiça
m itãn  fnÇa° ?° Senad° fm 1919’ <Iuand° essa Com- 
crimes d/ ” 111 °Ui projecto definindo e punindo os 
4 ™ n anarchlstas« e como, nessa qualidade, veio
haWma2 l T V eZeS dÍSCUUr °  assumpto, considera-se 
U ch a m en tn T  aqUelle act° d° Governo (o
reza jurídica. ° ** algumas considerações de natu-

fundamento^de Contestada a validade desse acto com o
mero 4  oco T * ?  dlsP°si<*° do art. 12  da lei nu-
só se refere « 192 *̂ ’ lnvocada pelo Poder Executivo,

sociedades anarchistas, de modo que o
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Governo não tinha competência para expedir o men
cionado decreto, por não ser o Club Militar um club 
<Ie anarchistas, por sua vez vae fazer o historico dessa 
disposição.

O Codigo Civii, em seu art. 21, dispõe que termina 
a existência da pessoa jurídica — ou pela sua disso
lução, deliberada entre os seus membros, ou pela sua 
dissolução, determinada por uma disposição legal, ou 
pela sua dissolução em virtude de acto do Governo que 
lhe casse a autorização para funccionar, quando a pes
soa jurídica incorra em actos oppostos aos seus fins 
ou nocivos ao bem publico.

São pessoas jurídicas de direito privado, entre ou
tras, as sociedades civis, diz o art. 16 do mesmo Codigo, 
e o art. 20 dispõe que não se poderão constituir, sem 
iprévia autorização, as sociedades, as agencias ou os 
estabelecimentos de seguros, montepio e caixas eco
nómicas, salvo as cooperativas e os syndicatos profis- 
sionaes e agrícolas, legalmente organizados.

Consequentemente: quando a Commissão de Jus
tiça e Legislação formulou o projecto relativo á repres
são do anarchismo e o submetteu á deliberação do Se
nado, o Poder Executivo, em virtude da disposição do 
art. 21, n. 3 do Codigo Civil, podia dissolver uma socie
dade civil, cassando-lhe a autorização para funccionar 
e isso em dois casos, quando dita sociedade praticava 
actos oppostos aos seus fins ou actos nocivos ao bem 
publico.

Mas só podia dissolver as sociedades civis que de
pendessem de autorização do Governo para funccionar.- 
As outras, não. A lei é bem clara e positiva.

O referido projecto, elaborado pela Commissão de 
Justiça e Legislação em 1919 e submettido á conside
ração do Senado, tinha exclusivamente por fim definir 
e punir os crimes de anarchistas; todas as suas dispo
sições visavam o anarchismo.

Approvado o projecto em segunda discussão, antes 
de entrar em terceira, resolveu a Commissão ouvir sobre 
a sua materia magistrados e jurisconsultos dê  notável 
saber e bem assim o honrado Ministro da Justiça, com

%
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0 intui lo de propor aclditainentos e modificações neces
sárias.

Das diversas conferencias realizadas com todos 
elles, resultaram varias emendas ao projecto, que a 
Coinmissão aeceitou e que o orador apresentou ao Se
nado quando foi annunciada a ‘,V discussão.

Entre taes emendas, figurava a seguinte:
«O Governo poderá dissolver e impedir o funccio- 

namento de sociedades civis ou de svndicatos, tenham 
ou não personalidade jurídica, quando incorram em 
actos oppostos a seus fins ou nocivos ao bem publico» 
Mesmas expressões do Codigo Civil.

O acto dessa dissolução, dizia a emenda, será fun
damentado e expedido pelo Ministro da Justiça e Ne
gócios Interiores.

De modo que o Codigo Civil só permittia a disso- 
ução das sociedades civis, que precisavam de autori
zação para funccionar e o projecto estendeu a compe
tência do poder executivo ás sociedades que não pre
cisam desta autorização, pela peremptória razão de que 
tanto umas como outras podem praticar actos que 
sejam nocivos ao bem publico.

Essa emenda não se referia exclusivamente ás so
ciedades anarchistas, mas ás sociedades civis em gemi, 
tivessem ou nao personalidade jurídica: o seu intuito
01 ampliar a disposição do art. 19 do Codigo Civil a 

todas as sociedades civis em geral.

manAr ° n da f  ?menda e remettido o projecto á Ca-
o feree?^ ^  ^  approvada uma emenda
Poder F pP r  Maurício de Lacerda, autorizando o
t e r n o T  .a dÍSSoher- ™ s a suspender 
tendo sido an 6 88 SOt‘ledades c,vis» emenda essa que, 
postriormen?PPr° T  l  naqUeUa Casa d« Congresso e, 
da lei n 4 opo* 1 ^ 1 7  ,benado’ constitue hoje o art. 12 

k r  ; 69 de.17 de Janeiro de 1921.
sociedade d v i^  ' 11 I)ennittia ao G°verno dissolver uma

Pe/ SOna,Ídade juridica' eassando- ! ® a autonzaçao para funccionar; hoje em face da ei 
tada disposição do art. 12, da lei « Í  om r  noderá qnpnac . , 1 IL1 n- 4 -Z69, o Governo
S r  i “ r „ SUSPender temP°r‘'™ -en te  uma socie- 

’ lcnl' a 011 na<> personalidade jurídica. A lei
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contém uma disposição geral, e não especial para as so
ciedades anarchistas, de modo que é manifesta a com
petência do Governo para fechar provisoriamente o 
Club Militar, que é uma associação civil.»

Nao houve, pois, no acto do Governo nada que pudesse me- 
lindiai o Exercito, ainda que o Club Militar o representasse real
mente, e, poi conseguinte, a affronta invocada para explicar a 
revolta de 5 de Julho não passava de um pretexto.

Antes de ir adiante, preciso oppor algumas considerações 
áquelles para quem a revolta de õ de Julho foi uma reacção dos 
brios do Exercito contra a prisão do Marechal Hermes e o fe
chamento do Club Militar.

O emprego do elemento militar como recurso extremo de 
triumpho na campanha presidencial nunca deixou de estar nas 
cogitações dos partidários do Dr. Nilo Peçanha. Provam-no as 
manifestações collectivas dos officiaes, por elles provocadas desde 
o primeiro dia, e o trabalha de conspiração a que francamente 
se entregaram assim que as probabilidades de victoria penderam 
para o lado do seu adversário, trabalho que se veio cada dia 
tornando mais preciso e intenso, á medida que augmentavam 
aquellas probabilidades com o resultado da eleição, com a repulsa 
do tribunal de honra, com o reconhecimento do Dr. Arthur Ber- 
nardes e com as medidas adoptadas pelo Governo para garantir- 
lhe a posse.

Leiam-se os relatórios do Chefe de Policia e da autoridade 
militar relativos ao movimento, por mim enviados ao Congresso 
a 14 de Novembro, e ver-se-á que a revolta entrou sempre nos 
planos da dissidência, a principio como aspiração vaga, mais 
tarde, depois da victoria eleitoral do candidato da Coijvenção, 
como recurso provável e, por ultimo, após o reconhecimento, 
como resolução definitiva, que vinha acudir á palavra de ordem 
dos Srs. Nilo e Seabra, constante do manifesto que dirigiram á 
Nação logo depois da deliberação do Congresso:

«A Reacção Republicana, hasteando a bandeira das 
liberdades civis e políticas que ella levantou dos es
combros da Constituição, não se submette nem se con
forma com essa solução revolucionaria. Todos quantos 
ao nosso lado se veem batendo por um grande ideal.



mais do que nunca confiam na regeneração e salvação 
da Republica.»

Teve, pois, origem muito mais remota o trabalho revolu
cionário; não nasceu de factos que antecederam a revolta ape
nas de 48 horas, como o fechamento do Club Militar levado a 
effeito a 2 de Julho e a prisão do marechal Hermes effectuada 
em a noite desse mesmo dia. Si duvida pudesse ainda subsistir 
a este respeito, um facto seria bastante para dissipal-a: o general 
Clodoaldo partiu do Rio de Janeiro para Matto Grosso antes do 
fechamento do Club Militar e da prisão do marechal Hermes, e 
já levava o plano de revoltar, como fez, em correspondência 
com o movimento do Rio, a guarnição de Matto Grosso, cujo 
commando o Governo confiára á sua lealdade. Tendo recebido 
um telegramma em que o presidente do Estado, Coronel Pedro 
Celestino, o punha de sobreaviso quanto aos acontecimentos do 
Rio de Janeiro, assim se exprimia o mesmo general, em data 
de 6 de Julho: «Accusando o recebimento do telegramma de 
V. Ex., desta data, devo declarar qpe não são meras suspeitas, 
mas sim verdadeiras as occurrencias a que V. Ex se refere e 
que me não surprehenderam. A Reacção Republicana, tendente
a regenerar os nossos costumes politicos, explodiu, como se es
perava.»

Passemos á quarta razão invocada para justificar a revolta 
a intervenção em Pernambuco.

cnihnNaa diver^encias da P°litica dos Estados a respeito da es
colha de presidentes ou governadores, nunca tomei partido a
favor de qualquer dos grupos em conflicto: a minha intervenção 

de L t c ô r t :  qUand° SOlÍCÍtada C’ -lu siv am en te , no sentido

A^irn f°* í10 ^eara> na no Amazonas e no Paraná.- Assim foi também em Pernambuco.

s i d J L M " ha Pa!aVra C°nSeSUÍa harmonizar os interesses dis-
n m  ~ ? eMu n° cearé- eu ^  * * *  p »  ^ « 0 » .

1 -  3 eXKUÇ5° d0 ac«>rd» alé á sua consum-
cedeu em Paraná* a* meus esf°rços fracassavam, qual suc-
absoluto e me limita320038 e.? allia’ retrahia-me então de modo
da União se pnvnl Va a, evdar (lue as autoridades e forças

1ua,quer modo na >“ ta. dando-lhes sentido ordens terminantes, que fazia publicar. Si a minha
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intervenção não era pedida, como foi o caso do Pará, Maranhão, 
Alagoas, Sergipe, Santa Catharina e Matto Grosso, conservava-me, 
neste caso, de todo indifferente á eleição.

Desta orientação nunca me afastei. Em parte por princípios, 
em parte pela pouca sympathia que sempre me inspiraram as 
questões propriamente políticas, o que é certo é que, no meu 
caracter de Presidente da Republica, jámais patrocinei qualquer 
candidatura ao governo dos Estados.

Desde o momento em que se entrou a cogitar da successão 
pernambucana, começaram a apparecer as mais fundas diver
gências entre os grupos alli militantes, os dos Srs. Estacio Co
imbra, Dantas Barreto e Manoel Borba.

Ora, em principio de 1922, o Conde Pereira Carneiro, após 
uma reunião da colonia pernambucana domiciliada no Rio de 
Janeiro, congregada em «grande assembléa», que «não teve côr 
política», e se moveu unicamente «sob a inspiração do patrio
tismo, sem quaesquer preoccupações, portanto, de ordem parti- 
daria», e com o «objectivo unico do apaziguamento de paixões 
prestes a desencadear-se entre grupos que se defrontam disputan
do a successão presidencial do Estado», solicitou os meus «bons 
e valiosos officios no sentido da conciliação que pleiteamos, certo 
de que, evitando a luta imminente, prestará V. Ex. a Pernam
buco inestimável serviço».

Entendi que não devia mostrar-me surdo a este appello, 
como não o fora ao de outros Estados,

Dirigi-me por isto aos politicos de Pernambuco concitando-os 
a uma conciliação.

Vários candidatos foram sendo então successivamente in
dicados pelos differentes grupos partidários: os Srs. José Henri
que, Estacio Coimbra, Rodolpho Araujo, Severino Pinheiro e 
Annibal Freire. Nenhum delles logrou a unanimidade das opi
niões. Entretanto, consignemos desde já este facto: todos foram 
por mim perfeitamente bem acolhidos; contra nenhum levantei 
a minima objecção, apezar de um ser meu desaffecto pessoal e 
outros terem sido lembrados por pessoas e elementos incompa
tíveis commigo.

Não posso offerecer prova mais expressiva de que nenhum 
interesse tinha eu na successão do governo de Pernambuco si- 
não o de que ella se operasse em completa harmonia.

Não tendo afinal as facções políticas do Estado chegado a 
accôrdo sobre a indicação de um só nome, apresentaram-se em

m



campo dois candidatos: o Sr. José Henrique, com o patrocínio do 
Senador Manoel Borba e do governo do Estado, e o Sr. Lima 
Castro, amparado pelos grupos dos Srs. Estacio Coimbra e ma
rechal Dantas Barreto.

O Conde Pereira Carneiro, salientando-me ã vantagem de 
adoptar-se um candidato unico, conimunicava-me em carta de 
8 de Maio:

«A Colonia Pernambucana resolveu por unanimi
dade, em concorrida e selecta reunião, indicar o nome 
do Barão de Suassuna que, afastado dos diversos par
tidos que se disputam a successão presidencial e nome 
cujo valor não deve ser desconhecido a V. Ex., está no 
caso de merecer o apoio de todos que realmente desejem 
a paz da familia pernambucana.»

Pievendo, pela exaltaçao dos espíritos, não ser possível obter 
o accôrdo em torno de um dos nomes apresentados, José Hen
rique ou Lima Castro, e conhecendo de longa data o elevado 
conceito de que gosava o Barao de Suassuna, tentei com o maior 
esforço a acceitação de sua candidatura. Desse esforço dá tes
temunho o Conde Pereira Carneiro em varias cartas que possiío,
e podem prestal-o também todos os directores politicos do Es
tado.

Infelizmente nao consegui alliciar em favor daquelle nome 
o apoio de todas as facções,

Volvi-me então, por suggestão de outros pernambucanos,
para um no\o nome, igualmentq digno, o do Desembargador

1 va ego, que eu sabia capaz de desempenhar com integridade
e brilho o elevado cargo. Delle dizia-me o Sr. Pereira Carneiro:
«E um magistrado integro e acatado, perfeitamente no caso de
ser o candidato para harmonizar as correntes políticas diver
gentes no meu Estado...»

d a to ^ í^ o 1?  V StaS C01'rentes 0 nomc do Sr. Silva Rego. Em 
ma cm ai? rCCebÍ d° Sl • Estacio Coimbra um telegram-

„ 1 ? Se et arava favorável a minha indicação. Temia-se
a recusa do marechal Dantas Barreto, a quem se attribuia o 
proposito irreduchvel de manter o Sr. Lima Castro ou si este 
desistisse, voltar ao Sr. Rodolpho Araujo, cidadão por todos os
der mas na6» ^ d qUC Pernambuco infelizmente acaba de perdei mas nao tardou que eu tivesse do marechal a seguinte res
posta por intermédio do deputado Souza Filho:
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«Apezar de ter candidato digno da investidura, não 
posso deixar de attendee ao nobre appello do Presidente, 
inspirado no desejo da continuação da paz e do progres
so de Pernambuco. Assim, promptifico-me a acceitar a 
candidatura do desembargador Silva Rego, dando mais 
uma vez eloquente prova do meu intento conciliatorio, 
competindo ao Presidente interpor a sua autoridade 
moral afim de obter a desistência dos candidatos já 
apresentados.»

Restava o Senador Manoel Borba. No dia 15 ou 16 de Maio 
recebi a visita do deputado Andrade Bezerra. Vinha mostrar-me 
dois telegrammas daquelle senador, expedidos um pelo cabo sub
marino e o outro pelo telegrapho nacional. O primeiro não me 
foi entregue; lembro-me, porém, que começava assim:

«Não podemos mais abrir discussão a respeito do 
caso politico, attenta a proximidade do pleito.»

O segundo, que ficou em meu poder, é deste teor, na parte 
que interessa ao caso:

«Deveis mostrar ao Exmo. Sr. Presidente da Re
publica o telegramma expedido hontem pelo cabo sub
marino, no qual, dando os motivos para não reabrir as 
negociações sobre a successão governamental daqui, 
deixei por isto de acceitar a indicação do nome do Des
embargador Silva Rego. O espirito ponderado cio Se
nhor Presidente não extranhará a nossa resolução, at- 
tendendo que ha mais de um mez se discute aquelle as
sumpto, havendo eu proposto seis nomes, nenhum dos 
quaes de extremado partidário, todos recusados.»

A razão invocada pelo Senador Borba — a imminencia do 
pleito — não só afastava a candidatura Silva Rego como ex
cluía de vez qualquer nova tentativa de conciliação. A \ ista 
disto, resolvi clesinteressar-me da successão de Pernambuco e 
me limitei dahi por diante a determinar ás autoridades federaes, 
por ordens divulgadas na imprensa, que se abstivessem de, como 
taes, intervir de qualquer modo na eleição.

Antes de proseguir, devo intercalar aqui uma consideração.
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Accusaram-me os meus adversários de ter inteivindo em 
Pernambuco para fazer vingar a eleição de um candidato meu, 
ou antes, do Sr. Lima Castro, que era apoiado pelos meus so
brinhos alli residentes.

A arguição pecca primeiramente por inepta. Si a eleição do 
Sr. Lima Castro fosse para mim objecto de tal empenho que me 
levasse a abandonar a politica de neutralidade até então seguida 
invariavelmente nos outros Estados, eu nao teria acceitado ne
nhum dos cinco candidatos que me foram submottidos, nem 
tomado a iniciativa de propor aos grupos divergentes o nome do 
Barão de Suassuna, a quem não conhecia de vista siquer, e em 
seguida o do Desembargador Silva Rego, que cerca de 40 annos 
antes fôra meu contemporâneo na Faculdade de Direito, mas 
com quem posteriormente não mais me encontrara na vida. 
Curiosa maneira esta de defender candidatos: acceitar os de 
extranhos ou substituir os proprios por desconhecidos ou indif- 
ferentes! Posso affirmar ainda que com os meus sobrinhos não 
eram mais estreitas as relações dos Srs. Suassuna e Silva Rego.

Em segundo lugar, é uma presumpção errónea ou uma per
fídia, essa que me attribue um carinhoso empenho pelos inte
resses politicos dos meus parentes de Pernambuco. Todas as 
pessoas que privam commigo sabem que fui sempre contrario 
á intervenção desses parentes na politica do Estado. Mesmo por 
occasião da minha eleição á Presidência, dizia-lhes eu de Paris: 
«Julgo inconveniente que vocês se envolvam na eleição como em 
quaesquer lutas partidarias». De mim nunca ouviram outro con
selho que não fosse o de completa abstenção das questões de par
tidos, entre outros motivos, pelas conveniências mesmas da sua 
profissão de commerciantes. Mais de uma vez mesmo usei de 
certa vehemencia no indicar-lhes o que me parecia o bom ca
minho.

Desses meus sentimentos póde dar testemunho até certo 
ponto o proprio Senador Manoel Borba: meu amigo que era du
rante o tempo do seu governo, nunca lhe fiz o mais insignificante 
pedido em favor da familia Pessoa de Queiroz; ao contrario, 
quando S. Ex. espontaneamente se comprometteu com o Dr. Fran
cisco Pessoa de Queiroz, actual deputado federal, a incluil-o na 
chapa de Pernambuco, compromisso a que aliás faltou, não dis
simulei a minha contrariedade, como não a occultei annos de
pois, em 1921, no dia em que o Dr. José Bezerra me communicou 
a inclusão do dito meu sobrinho entre os tres candidatos que
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elle se reservara o direito de apresentar. E’ que nem mesmo esse 
meu parente, que aliás não é commerciante, eu desejava que 
escolhesse a carreira politica de preferencia a qualquer outra. .

Vê-se assim quão inepta é a razão invocada para explicar a 
minha supposta intervenção no pleito pernambucano.

Voltemos, porém, ao ponto em que ficámos.
Para ter-se uma idéa exacta do que se seguiu ao rompi

mento das negociações sobre a successão governamental do Es
tado e se conveio em chamar «o caso dè Pernambuco», importa 
lançar um rápido olhar sobre a situação geral da Republica.

Victorioso o Dr. Arthur Bernardes, não obstante a agitação 
criminosamente levada aos quartéis pela insidia das cartas 
falsas, que o marechal Hermes, que a conhecia, não teve a co
ragem de revelar diante do Club Militar, tentaram os adver
sários daquelle candidato todos os meios de impedir-lhe a posse. 
Com este intuito, procuraram conflagrar o paiz. A attitude in
disciplinada do Club Militar, convertido em retorta das machina- 
ções; as circulares enviadas em seu nome para todas as guarni
ções com as instrucções do movimento; as manifestações collecti- 
vas das forças armadas; a sedição do Contestado; os motins do 
Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas; os repetidos actos de indis
ciplina instigados por elementos partidários nas tropas do Piauhy, 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; as demonstrações 
sediciosas preparadas neste Estado, em S. Paulo, Minas Geraes e 
Bahia, segundo o depoimento do general Clodoaldo da Fonseca; 
os telegrammas de deputados e senadores insufflando guarnições 
e flotilhas; o plano concertado para a deposição simultânea de 
todos os governadores partidários daqueíla candidatura, plano 
que chegou a consummar-se no Maranhão — factos todos estes 
de que o Governo ia sendo opportunamente informado; a idéa 
capciosa do tribunal de honra, a respeito da qual o Club Mi
litar teve o desembaraço de enviar ao presidente do Congresso 
a sua opinião, logo dada á publicidade com intuitos tendencio
sos; o habeas-corpus com que se pretendeu que o Supremo Tri
bunal elegesse (!) vice-presidente da Republica um candidato 
que a Republica declarara não querer para seu vice-presidente; 
o attentado a bombas de dynamite, preparado contra o Congresso 
para o dia do reconhecimento e proclamação do presidente eleito, 
felizmente levado a tempo ao conhecimento da policia por um 
emissário do proprio Dr. Nilo Peçanha; tudo isto obedecia ao 
proposito de convulsionar a Nação e, por diversos caminhos, che-



gar ao mesmo objectivo — a investidura torçada do candidato 
dissidente ou, pelo menos, o afastamento violento do seu com
petidor.

No dia immediato ao do reconhecimento do Dr. Arthur Ber- 
nardes, os Srs. Nilo Peçanha e Seabra publicaram, como vimos 
ha pouco, um manifesto, que assim terminava:

«A reacção republicana, basteando a bandeira das 
liberdades civis e politicas, que ella levantou dos es
combros da Constituição, não se submette nem se con
forma com essa solução revolucionaria.»

As folhas opposicionistas afinaram pela mesma tecla: «Essa 
affronta aos interesses moraes da Republica, bradava uma, não 
ficará impune». E outra regougava: «Cabe ás forças armadas 
impedir a materialização desse sonho patusco, que rebaixou 
o Brasil á inferior condição de um ajuntamento de cafres».

Aliás, durante toda esta quadra de agitações e abalos, a 
acção dos partidários do Dr. Nilo Peçanha viveu principalmente, 
como tive occasião de assignalar em telegramma dirigido á As- 
sôciação da Imprensa, do apoio dos jornaes da opposição, al
guns movidos pelas suas próprias paixões, outros pela influen
cia de politicos sem escrúpulos, para quem a Patria não vae 
além do circulo de suas ambições subalternas. Esses jornaes con
verteram a imprensa, durante mezes seguidos, no mais abjecto 
instrumento de diffamação e vilipendio que se tenha jámais visto. 
Durante todo esse tempo não fizeram outra coisa sinão pregar a 
revolução, concitar as forças armadas á indisciplina e á desor
dem, insultar da maneira mais atroz o chefe do Estado, desres
peitar o seu lar, aconselhar ostensiva e insistentemente o seu as
sassínio e enfraquecer, por este e por outros meios, como obra 
preparatória, a sua autoridade. Durante todo esse tempo, cobri
ram diariamente de viltas e baldões o Supremo Tribunal, a maio
ria do Congresso, altas autoridades da Republica, sacerdotes, 
militares e todos quantos, no cumprimento do seu dever, recusa
vam solidariedade aos processos indecorosos da mais ignóbil 
campanha politica de que o Brasil já foi testemunha. Em sum- 
ma, durante tão longo espaço de tempo, esses jornalistas se de
leitaram em rebaixar-nos aos nossos proprios olhos e aos olhos 
do estrangeiro, com a deturpação assombrosa de um dos mais



bellos apparelhos de educação moral, de civilização e de pro
gresso.

E o que é triste é que nem o Sr. Nilo Peçanha nem nenhum 
dos seus amigos, que os ha dos mais dedicados ao renome do 
Brasil, se quizeram valer da sua influencia e do seu prestigio 
para impedir a prosecução dessa vergonha; para pôr termo a essa 
obra desprezível de corrupção e impatriotismo; para repellir 
toda idéa de solidariedade com esses diffamadores profissionaes, 
alguns dos quaes assalariados por cofres conhecidos; ou ao me
nos para orientar melhor esses jornaes, transformados assim de 
orgãos de imprensa em verdadeiros pasquins, onde tudo se en- 
lamêava — a Patria, a autoridade, a honra e a familia.

Não é de extranhar que, por effeito dessa campanha ignóbil, 
o páiz fosse presa de intensa agitação. Ao conhecimento do go
verno chegavam informações seguras de que, na Capital e em 
vários Estados, se preparavam, de combinação, movimentos ar
mados.

A partir de Maio os symptomas dessa crise começaram a 
tomar caracter alarmante.

A 20 desse mez, as forças navaes do Pará se punham ines- 
peradainente de promptidão; os vasos accendiam os seus fogos 
e projectavam os seus holophotes sobre a cidade; a frente do 
Arsenal de Marinha era guarnecida de canhões e metralhadoras 
e das suas proximidades o commandante da flotilha fazia afastar 
as famílias; lanchas da policia eram presas a tiros e os seus tri
pulantes gravemente feridos.

A 21, no Ceará, telegrammas cifrados do Rio, assignados 
por generaes e dirigidos a officiaes da guarnição, annunciavam 
que o movimento estava imminente e as deposições deviam co
meçar pelo Ceará. Um senador communicava que eu seria «ine
vitavelmente deposto». Com estes documentos em mão, pro
curaram os officiaes induzir o commandante do 23, Siqueira 
Campos, a chefiar o movimento, e mais tarde, reunidos, com
binaram a deposição do Presidente do Estado, a qual não le
varam a effeito devido á opposição do commandante e do major 
Beutemuller.

A 22, no Maranhão, cujo governador fôra pouco antes de
posto por um golpe de mão, e restabelecido pelo Governo Fe
deral com evidente má vontade da guarnição, quasi toda con- 
nivente com os elementos subversivos da Capital Federal; no 
Maranhão, a 22 de Maio, officiaes e soldados do Exercito apu-
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pavam publicamente autoridades federaes e locaes, prendiam 
e recolhiam ao xadrez um deputado estadual e o juiz substituto 
da Gapital, e guardavam ostensivamente as casas dos chefes op- 
posicionistas, onde se conspirava contra o governo do Estado.

Ainda a 22, em Santa Catharina, a bateria de artilharia 
percorria as ruas conduzindo canhões, entoando cançonetas em 
que era ridicularizado o candidato Bernardes e quebrando os 
placards dos jornaes governistas. Um emissário do Rio, munido 
de instrucções para o movimento no Contestado, em connexao 
com o da Capital Federal, era detido, e apprehendia-se este tele- 
gramma de offieiaes de marinha dirigido aos chefes no Rio de 
Janeiro: «Anciosos, aguardamos ordem».

Por essa mesma época, a policia acompanhava do Rio até 
Pindamonhangaba generaes e civis que alli iam conceitai, com 
emissários vindos das differentes guarnições do Estado, a sub
levação das tropas de S. Paulo.

Do Rio Grande do Norte, de Alagoas, do Piauhy, do Parana, 
do Rio Grande do Sul, etc. chegavam noticias de uma grande ef- 
fervescencia, de actos frequentes de indisciplina da tropa, de 
evidentes preparativos de revolta.

Eis porque, na mensagem em que pedi o estado de sitio, a 
5 de Julho, eu dizia estar informado de que os rebeldes do Rio 
tinham entendimento com individuos de outros Estados.

Ora, investigações feitas pelas autoridades da Marinha e 
pela Policia attestavam que para Pernambuco haviam seguido 
miuitos dos marinheiros nacionaes excluidos por occasião da 
conspiração de 28 de Abril e numerosos associados das «resis
tências» do Rio; da Bahia tinham sido enviadas para alli, a 23 de 
Abril, a bordo do vapor Ceará, armas e munições; a acção do 
Club Militar e dos politicos da chamada Reacção Republicana 
se fazia sentir constante e pertinaz junto á guarnição federal 
do Recife.

Diante dos factos que já eram do seu conhecimento, o Go
verno começou a desconfiar que o Estado de Pernambuco se pre
parava também para apoiar o movimento subversivo, que se tra
mava no Rio e nos outros Estados, ou talvez mesmo para to
mar-lhe a dianteira. Os acontecimentos que precederam e succe- 
deram á eleição de governador, a insistência e encarniçamento 
com que as forças e autoridades federaes foram alli provocadas 
até ao dia, e só até ao dia, em que o Governo venceu a revolta de 5 
de Julho, não fizeram sinão converter a desconfiança em certeza.



E’ o que se vae ver com as occurrencias subsequentes ao 
fracasso do accôrdo tentado por mim.

Este fracasso, aliás, tenho motivos para acreditar, obedeceu 
a injuncções do Rio, como necessário ao desenvolvimento do 
plano de subversão geral da ordem publica.

Rotas as negociações, a agitação politica em Pernambuco 
recrudesceu de modo extraordinário.

A eleição devia realizar-se a 27 de Maio. Os adeptos da 
candidatura Limai Castro, correligionários dos Srs. Estacio 
Coimbra e Dantas Barreto, começaram a queixar-se de que o 
governador do Estado, sob a influencia do Senador Manoel Borba, 
exercia sobre o eleitorado toda sorte de compressões. As queixas 
não pareciam destituídas de fundamento, pois outro não foi o 
motivo que levou o chefe de policia do Estado, o integro Dr. Bel- 
larmino Gondim, a demittir-se do seu alto cargo, como teste
munha o seguinte topieo do pedido de exoneração que dirigiu ao 
governador:

«Convidado por V. Ex. "para o cargo de chefe de 
policia, acceitei a incumbência com a inteira consciên
cia das sérias responsabilidades que tomava sobre os 
hombros. Resolvera V. Ex. acceitar a sua candidatura 
ao governo do Estado e assumira o compromisso pu
blico, si não pudesse transferir o governo a qualquer 
dos seus substitutos, de presidir ò pleito, assegurando a 
liberdade de voto e todas as garantias constitucionaes. 
Desistindo V. Ex. da sua candidatura, ter-me-ia imme- 
diatamente exonerado, si V. Ex. me não houvesse rei
terado a sua confiança para que permanecesse á frente
da chefatura.

Durante a minha gestão, o meu empenho foi sempre 
pelo apaziguamento das paixões, recommendando aos 
meus auxiliares tolerância e respeito aos direitos de 
todos. Infelizmente, si bem que V. Ex. haja sempre 
apoiado a minha orientação, a verdade é que factores 
extranhos de certo modo annullavam as instrucções do 
governo, a tal ponto que, em Agua Preta, emquanto o 
sargento commandante do destacamento cumpria as 
instrucções recebidas, conforme me communicou, o de
legado paisano, acompanhado de praças do destaca
mento, fazia cabala, ameaçava e perseguia o eleitorado.
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Como este facto, idênticos occorriam em Camará, 
Bonito, Bezerros, Panelas, Garanhuns, Quipapá, Gravatá, 
Cabo, Goyana e Brejo, para só f aliar nos pontos mais 
importantes. Simultaneamente, nas vesperas do pleito, 
forças de policia foram distribuídas em pelotões pelas 
freguezias da capital, indo para Caruaru 100 praças, 
além das que alli se acham destacadas; 50 para Taqua- 
retinga, estando 50 ha muitos dias em Garanhuns. Taes 
ordens, menos quanto a Garanhuns, partiram de V. Ex., 
que só m ’as participou depois, allegando que teve ne
cessidade de adoptal-as com urgência, durante a noite, 
quando me achava na vizinha cidade de Olinda, onde 
resido.

O desacato feito em Garanhuns a dois funcciona- 
rios do fisco federal, factos idênticos aos occorridos em 
Escada e Pesqueira, não mereceram a repressão devida.»

A 25 de Maio, dois dias antes da eleição, recebia eu do Se
nhor Lima Castro o seguinte telegramma:

W.

«Depois de terminado o meeting de hoje, realizado 
em propaganda de minha candidatura, um bonde, re
pleto de pessoas que compareceram ao comicio, foi ata
cado a tiros pelos capangas do Dr. Pimenta (um agi
tador bolchevista ou coisa que o valha, ao serviço do 
Senador Borba, como veremos depois), resultando a 
morte de uma criança e de uni popular e diversos fe
rimentos, havendo o conductor, ao que parece conni- 
vente, desligado propositalmente o troly para impedir 
que o bonde proseguisse. O pessoal de Pimenta durante 
a tarde percorreu de automovel diversos pontos da ci
dade, preparando ciladas. O capitão de policia Carlos 
Affonso, official cumpridor de seus deveres, recusan
do -se a entrar em confabulações com Pimenta, que 
frequenta ostensivamente os quartéis da Policia, foi vi- 
ctima de uma tentativa de assassinato em plena rua do 
Imperador, hoje ás 14 horas, prendendo elle o mesmo 
aggressor e evitando que fosse lynchado pelo povo. 
Entretanto, horas depois foi o criminoso posto em li
berdade a pedido do Dr. Borba, recolhendo-se de au
tomovel á casa de Pimenta. A audacia dessa gente chega
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ao ponto de ameaçar nossas famílias. As providencias 
do governador são inefficazes, porquanto não é obede
cido, e sim o Dr. Borba, que governa por intermédio 
de amigos seus ainda occupando posições.. .  A situação 
no interior do Estado é de verdadeiro terror, de amea
ças, de chacinas, d,e incêndios e destruição de proprie
dades. ..»

Do delegado fiscal do Thesouro, do inspector da alfandega, 
do chefe do Districto telegraphico, de engenheiros encarregados 
de obras federaes, me chegavam diariamente noticias da co- 
acção exercida sobre os seus adversários pelos elementos si- 
tuacionistas do i Estado, e diariamente me vinham ás mãos — 
de collectores, fiscaes de impostos, auxiliares da Industria Pas
toril e agentes de correios .e telegraphos, adeptos da candidatura 
Lima Castro — pedidos de garantias contra ameaças e violên
cias das autoridades locaes.

Tudo isto patenteia como eram fundadas as queixas arti
culadas contra o governo do Estado. Pois apezar de tudo isto 
(seja dito desde já  para mostrar a coragem dos que me accusam 
de haver intervindo na eleição) apezar do meu presumido inte
resse por um dos candidatos, apezar do amparo que a União 
deve ás suas repartições e funccionarios, nenhuma medida puz 
em pratica em defesa daquella candidatura e restringi toda a 
minha actividade a solicitar, repetidas vezes, providencias ao 
governador.

A seu turno, os partidários do candidato José Henriqué 
diziam-se victimas das maiores violências e desatinos por parte 
das tropas federaes, ás quaes imputavam escandalosa parciali
dade em favor da candidatura contraria.

Eu tinha razões para duvidar da sinceridade destas queixas. 
Não conhecia pessoalmente o Commandante da região militar de 
Pernambuco; mas era o mesmo official que, no anno anterior, 
havia mantido a ordem publica na cidade da Victoria, por occa- 
sião da luta política que alli rebentara entre a opposição e o 
governo do Estado do Espirito Santo a proposito também da 
successão governamental, e de tal modo se conduzira que ambas 
as facções o haviam recommendado á consideração do Governo. 
Fôra mesmo este precedente *jue o indigitara para o comman
do da região de Pernambuco, vaga inesperadamente, por motivo 
da moléstia do coronel Menna Barreto, pouco tempo antes da



eleição. Ora, ao coronel Jayine da Silveira o Governo havia re- 
commendado repetida e terminantemente que não consentisse 
a minima interfereneia da força do seu commando nas questões 
propriamente locaes, e não era de acreditar que estas ordens 
estivessem sendo descumpridas. Não obstante, o Governo não 
se quiz fazer de surdo áquellas queixas e, apezar dos telegram- 
mas em que o referido coronel se mostrava alarmado com os 
preparativos bellicos do governo do Estado, os quaes elle co
meçava a «suspeitar não serem determinados unicamente pela 
questão eleitoral, mas também por outros fins occultos», não 
cessou de insistir pela mais completa abstenção das dissenções 
politicas do Estado.

A 19 de Maio fazia eu ainda telegraphar ao Coronel Jayme:

«O Sr. Presidente reitera a recommendação de que 
as forças federaes só tenham acção em defesa propria 
ou de funccionarios ou repartições federaes, e não se 
envolvam em questões propriamente da política local.»

Este telegramma cruzou-se com o seguinte, do commandante 
da Região:

«A situação política aqui está exaltadissima. Ele
mentos partidários do Senador Borba, associados ao 
agitador Pimenta; ameaçam próxima parede com gran
de perturbação da ordem e intuitos perigosos á vida 
e propriedade dos adversários, e até com prejuízos ma- 
teriaes da Nação. Peço a V. Ex. ordem urgente para o 
20° batalhão de caçadores de Maceió vir aquartelar 
provisorianiente no Recife.»

Paredes violentas vinham sendo promovidas a miúdo em 
Pernambuco pelo Dr. Joaquim Pimenta, que, cercado de ele
mentos anarchistas, trazia a população ordeira da cidade em 
continuo sobresalto e mais de uma vez tinha assaltado, inter
rompido e depredado as linhas da Great Western, que são pró
prios federaes. Assim acontecera no governo do Dr. José Be
zerra. Em 1921, o proprio Governador que agora se ligava a 
Pimenta, tivera necessidade de pedir-me o auxilio desse mesmo 
batalhão de Alagoas para defender a ordem publica, sériamente 
perturbada por aquelle agitador e seus agentes. Não havia muito,



Pimenta desencadeara nova parede sobre a Capital do Estado, 
para obter a suspensão de um processo crime em que era réo, 
o que conseguira.

Ora, com esses elementos acabava de alliar-se a situação do
minante em Pernambuco. Profusamente armados e providos de 
municições e explosivos, dizendo-se protegidos das autoridades 
locaes, vociferando ameaças e annunciando represálias, elles 
passaram a constituir, no meio da exaltação partidaria provocada 
pela scisão dos elementos politicos do Estado, um perigo im- 
minente para pessoas e bens, entre os quaes funccionarios, forças 
e propriedades da União.

Sobre este ponto ha um testemunho de alto valor que pre
cisa ser conhecido. Fallei paginas atraz da carta em que o chefe 
de Policia do Estado pediu a sua exoneração. Tratando-se de 
um magistrado integro, correligionário e amigo pessoal do go
vernador, o seu depoimento reveste-se de exce^pcional autori
dade.

Eis o que diz o Dr. Bellarmino Gondim na referida carta:

«. . .  E ’ notorio que existem, em plena capital e em 
varias ruas, prédios occupados por desordeiros e assa
lariados, armados e municiados, e dispondo, ao que am
plamente se affirma, até de dynamite. Chefia taes agi
tadores, que mais de uma vez teem perturbado a ordem 
e o socego públicos, provocando greves (e V. Ex. ha de 
lembrar-se dos graves acontecimentos que caracteri- 
zaram a campanha contra o orçamento estadual do anno 
passado) — o Dr. Joaquim Pimenta, que ainda ante- 
hontem, sob temor de prisão por parte do digno inspe
ctor da região, se recolheu ao quartel de cavallaria, onde 
pernoitou, estando ahi cercado de vários indivíduos que 
notoriamente o acompanham e toda a gente sabe serem 
profissionaes de agitações.

Ouvi o Dr. Pimenta, e entre outras declarações, 
elle me confessou que está ligado ao Senador Manoel 
Borba em pacto indissolúvel. Cumpre-me ainda ac- 
centuar que o Dr. Pimenta tem nos quartéis de policia 
muitos adeptos, frequenta-os liyremente e intervem na 
administração da força publica, ao mesmo tempo que a 
sua casa é frequentada por praças e até officiaes de po
licia, que o ouvem e acompanham. Nesta situação, a



que V. Ex. está sendo arrastado a contra-gosto, pois 
faço justiça aos seus sentimentos e propositos, é-me 
impossivel continuar na chefatura de policia, onde ne
nhuma esperança posso nutrir de servir a ordem, evi
tando por uma acção prudente e moderada conflictos que 
já estão iniciados e que tenho como certos, pelos pre
parativos de que tenho conhecimento. Agradeço a V. Ex. 
as demonstrações de estima e confiança com que me dis
tinguiu, rogando me dê substituto. Sou, com a expres
são da minha amizade e do meu apreço, collega, amigo, 
obrigado.»

Pois, não obstante o perigo que podia conter em seu bojo 
para as forças e propriedades da União essa extranha alliança 
entre Joaquim Pimenta e o Senador Manoel Borba, o que vale 
dizer, entre Joaquim Pimenta e o governo do Estado, perigo 
que autorizaria plenamente a providencia preventiva pedida pelo 
Commandante da Região, não me vali do magnifico ensejo que 
se me offerecia de intervir em beneficio do meu pseudo candi
dato e deixei de annuir á transferencia immediata do batalhão 
de Alagoas.

Exquisito modo de proteger candidatos!
E’ que a minha unica preoccupação era a ordem publica no 

paiz, e as circumstancias ainda não aconselhavam a concentração 
de novos elementos em Pernambuco, com abandono de outros 
Estados.

No mesmo dia 19 o Ministro respondia assim ao coronel 
Jayme da Silveira:

«O Governo não julga que a premencia da situação 
seja de ordem a aconselhar a ida immediata do 20° ba
talhão de caçadores para o Recife. Convirá ordem vossa 
ao commandante em Maceió para estar prompto a em
barcar logo que o determineis, e isto fareis quando ju l
gardes imminente a realização das ameaças ás autori
dades constituídas ou depredações nos proprios fe- 
deraes.»

No dia 2o, como tivesse conhecimento de que o coronel Jay
me havia requisitado forças de Alagoas, interpellou-o o Ministro 
sobre os motivos que determinaram essa medida.
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Eis a resposta, recebida no dia 26:

«Respondendo ao telegramma de V. Ex., informo 
que a vinda do 20° batalhão de caçadores, hoje chegado 
a esta Capital, foi imposta pela premencia de graves . 
acontecimentos imminentes. Parede geral annunciada 
para o dia 27, amanhã, com proposito de interrupção 
da via-ferrea, para obstar o transporte do batalhão de 
Maceió e isolar os poucos elementos de força federal 
desta cidade. Os propositos do agitador Pimenta e dos 
cangaceiros do Senador Borba são de verdadeira heca- 
tombe. Tudo me faz crer que as medidas preventivas 
que tomei poderão evitar sanha sanguinaria quasi em 
evidencia. Melhor será que os meus elementos materiaes 
de repressão sejam de natureza a abafar efficazmente 
os primeiros movimentos dos perturbadores».

A ida do 20° batalhão de caçadores para o Recife não teve, 
pois, nenhum intuito eleitoral ou hostil á autonomia do Estado. 
Foi medida elementar de prevenção contra possiveis desordens, 
prejudiciaes ao interesse da Nação.

O mesmo tinha eu que fazer mais tarde, quando os hori
zontes se foram tornando mais sombrios e o trabalho revolu
cionário da Capital, abeberando-se nas desordens de Pernam
buco, adrede promovidas pela politica do Estado e por ella in
sidiosamente imputadas ao Governo Federal .para justificar o 
movimento, entrou em periodo de maturação e ameaçava a cada 
instante explodir. Nesse momento e ás claras, fiz concentrar no 
Recife fortes elementos de defesa da ordem constitucional.

No mesmo dia 26 de Maio o Ministro replicava ao Cominam 
dante da Região:

«Sciente do vosso telegramma de hoje, recommen- 
do a maior prudência, afim de não parecer existir por 
parte do Governo Federal qualquer proposito de inter
vir em assumptos da economia do Estado. Noticias che
gadas de fonte respeitável affirmam que o Dr. Joaquim 
Pimenta se acha entrincheirado em um sobrado da rua 
do Imperador, com grande quantidade de explosivos, 
munição e armamento, e numerosos capangas, pregan-



do a insubordinação da tropa federal e a revolução. 
Parece que, entre as medidas preventivas da pertur
bação da ordem a que allude o vosso telegramma, con
viria incluir a averiguação dessa denuncia e, uma vez 
verificada a sua procedência, evitar, pela apprehensão 
desse material, o morticínio e a destruição de proprie
dades, entre as quaes figuram com alto valor proprios 
federaes. Fio de vossa prudência e critério não ser pra
ticado acto algum que . possa parecer intervenção indé
bita do Governo da União na questão propriamente elei
toral. Convém que eu seja sempre posto a par dos acon
tecimentos.»

Toda esta correspondência deixa claro o escrupuloso cuida
do do Governo em conservar-se extranho á luta política de Per
nambuco, e tirar aos seus adversários o pretexto que insistente
mente procuravam para attrahir as sympathias da Nação em 
favor do movimento planejado.

Das atoardas transmittidas pelos situaeionistas do Estado 
e esganiçadas no Congresso Nacional, faziam-se echo vários jor- 
naes do Rio, uns imbuídos dos mesmos interesses partidários, 
outros assoldadados para o plano da conflagração geral em que 
os inimigos do actual Presidente da Republica punham as ul
timas esperanças. No meio das fantasias e invenções do* cos
tume, adduziam, para dar-lhes cor de verdade, um ou outro 
facto concreto, que deturpavam a seu geito.

Haja vista o caso do torpedeiro Pará, que se disse ter ido a 
Pernambuco para prestigiar o meu ignoto candidato.

Ora, o torpedeiro Pará fôra enviado para Fernando de No
ronha muito antes de se suscitar a questão eleitoral do Estado, 
afim de soccorrer, em caso de necessidade, aos aviadores por- 
tuguezes Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Interrompido o raid 
destes, foi o Pará estacionar na capital do Estado, porto de 
maiores recursos, á espera de que o vôo continuasse.

Um só facto verdadeiro trouxeram a publico.
No dia 23 de Maio, com effeito, coinmunicou-me o governa

dor pelo cabo submarino que á cidade do Rio Formoso havia 
chegado um contingente de dez marinheiros armados, os quaes 
estavam ameaçando os eleitores favoráveis ao candidato José 
Henrique e já haviam prendido dois delles. Pedia-me o governa-



dor que, em beneficio da tranquillidade daquelle municipio, 
ordenasse a retirada dos marinheiros.

As providencias não se fizeram esperar. Delias dá noticia o 
seguinte telegramma por mim dirigido no mesmo dia ao gover
nador :

«Logo que recebi o telegramma de V. Ex., remetti-o 
ao Ministro da Marinha para tomar providencias ácerca 
do facto trazido por V. Ex. ao meu conhecimento. O Mi
nistro ordenou o regresso dos oito marinheiros, que o 
capitão do porto enviara para Tamandaré afim de ga
rantirem os pescadores ameaçados e espancados pela 
autoridade local, apezar das ordens de V. Ex., segundo 
informa o mesmo capitão do porto. Conto que V. Ex. 
garantirá effectivamente aquelles pescadores.

Receio que as ordens de V. Ex., cuja sinceridade 
está fóra de questão, não estejam sendo fielmente cum
pridas, pois d’ahi recebo queixas autorizadas de que 
seguem todos os dias fortes destacamentos de policia 
para o interior, onde a liberdade dos cidadãos, entre os 
quaes funccionarios federaes, não está sendo devida
mente respeitada. O Delegado fiscal dahi reclama pro- 
tecção para as collectorias de Garanhuns, Pesqueira e 
Bom Jardim C1), cujos empregados foram coagidos no 
exercício de suas funcções, e accrescenta ter solicitado 
providencias de V. Ex. desde muitos dias sem obter 
resposta. Novamente rogo a attenção de V. Ex. para este 
ponto, que toca directamente ao Governo da União; as 
repartições e funccionarios desta não podem estar á 
mercê das lutas politicas locaes. Peço a V. Ex. garanta 
com providencias reaes o funccionamento daquellas re
partições e a liberdade dos collectores.»

O facto que acabo de referir é mais uma prova da sinceri
dade do meu empenho em alheiar-me da eleição de Pernambuco. 
Si eu tivesse preferencias e estas fossem bastante fortes para 
afastar-me da orientação que sempre mantivera em casos taes,

( i )  Em  telegram m a de 26 pedia garantias tam bém  para as collectorias  
de Quipapá, B arreiros, L im oeiro e Caruarú.
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não faltariam pretextos para exercer sobre os adversários do meu 
candidato a mesma pressão com que a situação pernambucana 
coarctava a liberdade dos seus.

Mas, o desmentido final e decisivo ás allegadas ameaças e 
violências da força federal, forneceu-m’o o proprio governador 
do Estado.

Effectuada a eleição, delle recebi o seguinte telegramma:

«O pleito para a eleição governamental nesta cida
de, tenho a honra de communicar a V. Ex. haver cor
rido com absoluta calma, apezar dos boatos tenden
ciosos. Algumas praças do Exercito estiveram formadas 
diante das secções da Encruzilhada e Santo Amaro; 
tendo eu mandado prevenir o Coronel Jayme Pessoa, 
S. Ex. immediatamente ordenou a retirada da referida 
tropa, que, aliás, durante o tempo em que permaneceu 
naquellas secções, se portou com toda a conveniência.»

Não me contentei com esta declaração final. Tinha o go
verno dado ordens insophismaveis ao connnandante da região 
militar de não permittir a menor interferencia, directa ou in- 
directa, das forças na eleição. Interpellei, por isto, o mesmo com- 
mandante sobre a presença «de algumas praças do exercito for
madas diante das secções da Encruzilhada e Santo Amaro», 
denunciada pelo governador do Estado.

Eis a resposta:

«Informo que a força que esteve, no dia 27 pela 
manhã, na Encruzilhada e em Santo Amaro, foram 
duas companhias, que, obedecendo ao prograinma de 
instrucção, fizeram treinamento até aquelles lugares, 
isto mesmo antes da reunião eleitoral. Quando o gover
nador do Estado me pediu providencias, já as forças 
tinham regressado ao quartel.»

Descoroçoados no primeiro momento os adversários do Go
verno Federal, com esse desmentido que lhes davam os factos e 
a palavra insuspeita do governador amigo, logo recobraram o 
desembaraço habitual e, para se justificarem aos olhos do paiz, 
entraram a affirmar que de facto houvera intervenção do Go-



557

verno, a qual, si não dera lugar a choques violentos, determinara, 
todavia, forte abstenção do eleitorado.

Mas o governador correligionário não lhes consentiu siquer. 
esta escapatória: «Nunca, em tempo algum, affirmou elle no 
telegramma em que me transmittiu os resultados do pleito, 
nunca, em tempo algum, concorreu ás urnas eleitorado no nu
mero de hoje».

E mais tarde, em despacho que transcreverei n’outro lugar, 
o proprio candidato José Henrique me dizia que o pleito fora 
livre e dos mais concorridos.

O Conselheiro Rosa e Silva, n’um protesto enviado á im
prensa na vespera da eleição, tão destoante da altivez de passa
dos tempos, accusou-me de estar utilizando as forças armadas 
em proveito do candidato dos meus parentes.

O ex-chefe pernambucano sabia que o candidato não era 
dos meus parentes, mas do seu amigo Dr. Estacio Coimbra, 
amigo a quem devia uma vida inteira de dedicação, de lealdade, 
de attitudes desassombradas, e que nunca negara, occultara ou 
dissimulara essa amizade para conquistar ou conservar posições; 
mas infelizmente o mandato senatorial, que o Dr. Rosa e Silva 
devia á munificência do seu inimigo Pinheiro Machado, estava 
prestes a terminar, e a reeleição dependia precisamente dos que 
combatiam o candidato do Sr. Estacio Coimbra.

Responsa'bilizava-me ainda o Sr. Rosa e Silva pelo sangue 
que ia ser derramado no dia seguinte na sua heroica terra natal.

Com que ar desconcertado não terá ficado o fúnebre arús
pice ao ler o telegramma que ha pouco transcrevi do governa
dor de Pernambuco!...,

Julgo haver demonstrado a toda luz, com a correspondência 
official, numerosos depoimentos qualificados e o testemunho do 
proprio governador de Pernambuco, a falsidade da imputação 
feita ao meu governo de haver intervindo na eleição do governa
dor daquelle Estado.

Vejamos agora si, depois da eleição, o Governo Federal se 
intrometteu de qualquer modo com interesses peculiares de Per
nambuco, eleitoraes ou não.

Antes de tudo uma observação: Si o objectivo da minha 
intervenção em Pernambuco era a eleição de um candidato 
amigo, é intuitivo que essa intervenção se devia dar antes do 
pleito; só assim ella podia alcançar os seus fins. Consummada



a eleição em flavor de um ou de outro candidato, a que vinha 
mais a minha intromissão em assumptos da alçada do governo 
local?

Dir-se-á que, tendo sido o resultado da eleição favoravel ao 
candidato que não merecia as minhas sympathias, o meu fim 
era impedir o reconhecimento deste candidato. Mas o reconhe
cimento só devia effectuar-se quarenta dias depois e, nestas con
dições, a mais elementar prudência e rudimentar habilidade me 
aconselhava que nada promovesse sinão nas proximidades da- 
quelle acto, não só porque a minha acção seria então muito 
mais opportuna, prompta e efficaz, como porque não daria tem
po aos adversários de se acautelarem nem de levantarem a opi
nião publica, por urna propaganda demorada, persistente e justa, 
contra o meu procedimento.

Ora, as lamentáveis scenàs do Recife começaram no dia im
mediate ao da eleição. Isto, só, basta para mostrar que estas 
scemas não foram provocadas pelo Governo Federal e a aecusa- 
ção é tão inepta qupnto a outra de que ha pouco me occupei.

O que as occurrencias que se seguiram ao pleito, mostram 
a toda a evidencia é que os meus adversários de Pernambuco, 
vendo escapar-se-lhes, pela correcção irreprehensivel do Governo 
Federal, o pretexto da eleição, não quizeram perder os elementos 
accumulados na Capital para provocarem actos de represália da 
força do Exercito, represálias que elles pintariam aos olhos do 
paiz como outras tantas offensas gratuitas á autonomia do Es
tado e que, dando apparencia de razão e justiça aos seus pro
testos, despertariam os melindres da Nação, já insidiosamente 
trabalhada pelos processos inqualificáveis da campanha presi
dencial, e precipitariam o movimento geral que desde muito se 
vinha organizando.

Os factos e documentos que vou referir demonstram que 
ahi é que está a verdade.

Em data de 28 de Maio, dia seguinte ao da eleição, ás 9,35 
da noite, o governador do Estado dirigiu-me este telegramma:

«Communico a V. Ex. que o Coronel Commandante 
da Região acaba de collocar vários pelotões dentro da 
cidade, inclusive diante do palacio do governo, sem me 
avisar. Recife está em absoluta calma, de fórma que 
julgo inopportuna essa resolução do coronel, que vem 
estabelecer intranquillidade na população, que confia



nas medidas adoptadas pelo meu governo. Nao posso 
comprehender como o Exercito venha policiar uma ci
dade absolutamente em paz e em ordem, sem distúrbio 
de qualquer natureza, quando já avisei a V. Ex. ser 
a força de que disponho sufficiente para manter as me
didas preventivas. O facto é que, sendo hoje clonnngo, 
a cidade cheia de estabelecimentos de diversões, agora 
á noite a população procura suas residências justamente 
alarmada com as ordens do Commandante da Região.
V. Ex. ha de convir que eu considere estes factos uma 
diminuição para o meu governo, e por isso solicito 
de V Ex ordenar o recolhimento das forças, ja que 
o Sr. Commandante não tomou em consideração o meu 
pedido, allegando estar a cidade cheia de cangaceiros, 
o que peço permissão para dizer a V. Ex. que e abso
lutamente sem fundamento 0 ) . Não é possível que, 
numa cidade em paz, com repetidas affirmaçoes de ga
rantias dadas e effectivadas pelo meu governo, venha a 
força do Exercito, sem meu consentimento, occupar a 
parte central e mais movimentada da cidade, com ia- 
milias a passeio, e á frente do meu palacio collocar um 
pelotão de vinte praças embaladas. V. Ex., que tem pro
curado prestigiar o governo de Pernambuco, tomara na 
devida consideração o meu pedido, afim de que nao ti
que o governo do Estado diminuido no seu prestigio, 
na sua autoridade e na sua autonomia. Agradeço a 
V. Ex. qualquer providencia urgente neste sentido. At-
tenciosas saudações.»

Este telegrainma, recebido na estação do Rio de Jan«i«> 
depois das 10 horas da noite, foi me apresentado na manha do

dla ~N;io deixei de achar inverosímil o facto denunciado. Pois 
seria possível que o Coirimandante da Regmo, mn desaccord 
com as minhas reiteradas ordens, distnbu.sse P^rulhas pela 
cidade e até diante do Palacio do feverno sein ter ara 's  
motivo excepcionalinente grave?! Antes da eleição, podia-sead 
inittir que praças, inferiores ou mesmo officiaes, ccde" do “ s* 
pathias pessoaes por um dos candidatos, assumissem altitudes

( ')  — V erem os m ais ad iante o valor desta  affirm ação.



contrarias á disciplina ou dissonantes do respeito devido ás au
toridades superiores do Estado; mas, passada a eleição, a que 
vinha a providencia tomada pelo coronel Jayme da Silveira?!

Contra quem era ella adoptada?
Contra eleitores, não, pois a votação estava encerrada e era 

conhecida desde a vespera.
Contra o governador do Estado? Por que e com que intuitos?
Contra o regimen constitucional de Pernambuco? Mas, neste 

caso, o ataque não consistiria simplesmente na «collocação de 
vários pelotões dentro da cidade»; reduzido a essa mera exhi- 
bição, elle seria supinamente ridículo.

Que movei, pois, impellira o Commandante da Região a 
adoptar essa medida?

Apezar da extranheza que me causou o telegramma do go
vernador, assim que o recebi puz-me em communicação com o 
Ministro da Guerra e lhe determinei que providenciasse de ac- 
côrdo com os desejos do governo de Pernambuco.

Eu previa que alguma coisa de grave se passava no Estado; 
mas, certo de poder suffocar alli, quando fosse necessário, toda 
velleidade de revolta contra o governo constitucional, queria, até 
o ultimo momento, privar a opposição de todos os pretextos. Ao 
governador, pois, respondi nestes termos:

«Logo que recebi o telegramma de V, Ex., de 
hontem ás nove e meia, recommendei ao Ministro da 
Guerra que telegraphasse ao Commandante da Região, 
ordenando recolher as patrulhas. Saudações.»

Não tardou que eu tivesse a explicação do enigma. Mal 
tinha sido expedida a minha resposta, recebia do Commandante 
da Região este despacho:

«Desde hontem ás 23 horas cangaceiros e anar- 
chistas, entrincheirados nos sobrados do centro da ci
dade, atacam á dynamite e tiros a força federal, que 
havia sido postada nas calçadas dos edifícios (das re
partições federaes) para garantir os mesmos. Ainda esta 
manhã, quando a força federal se recolhia ao quartel, 
foi dynamitada, ficando feiudos alguns soldados. Pela 
madrugada tentaram dynamitar o quartel da rua do 
Hospício, sendo presos, com bombas de dynamite, dois



indivíduos, que declararam pertencer á força .de policia.
O Governador do Estado não tem tomado providencias 
sobre as occurrencias referidas. Reina nesta Capital in
teira anarchia, com proposito de anniquilar a força do 
Exercito. Não confio em nenhuma providencia das au
toridades do Estado para restabelecimento da ordem. 
Saudações.»

O Delegado Fiscal e o Inspector da Alfandega, por sua vez, 
telegraphavam assim:

«A Capital está completamente revolucionada, ha
vendo verdadeiro pânico, resultante de cerrado tiroteio, 
iniciado pela força estadual, que dynamitou praças do 
Exercito, impossibilitando, assim, o transito publico e 
o consequente funccionamento da Delegacia Fiscal e da 
Alfandega. Resolvemos pedir garantias ao Commando 
da Região, que as deu logo, mandando guarnecer as re
partições, emquanto perdurar a situação anormal, que 
não permitte abrirmos os edificios. Aguardamos melhor 
orientação de V. Ex. e do Exmo. Sr. Ministro da Fa
zenda, a quem também telegraphamos. Respeitosas sau
dações. — Alfredo Bicudo de Castro, Delegado Fiscal; 
Amaro Carvalho, Inspector da Alfandega.”

Um inquérito policial militar, mandado instaurar pelo com- 
mandante da Região, sob a presidência do coronel Abreu e Lima, 
confirmava logo depois as aggressões de que foram alvo «praças, 
patrulhas, forças isoladas, estabelecimentos e quartéis do Exer
cito, por parte de cangaceiros munidos de armas de fogo e 
bombas de dynamite», e das quaes resultou «serem feridas al
gumas delias (praças) conforme os autos de corpo de delicto
annexos aos autos». .

O Ministro da Guerra, depois de pedir esclarecimentos
«quanto ao policiamento feito pelo Exercito, pois, em condições 
normaes, tal’ missão cabe ás forças locaes, e transgredir a ob
servância dessa regra violaria os intuitos do Governo e era 
de não intervir na economia estaduah, declarou ao Comman-
dante da Região:

«Preliminarmente não posso admittir desrespeito e 
aggressões a forças do Exercito, e taes actos de vanda-
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lismo teem que cessar immediatamente, sob pena de se
rem reprimidos pela força. Para resguardar de qual
quer accusação a tropa federal, cumpre ordeneis, pelos 
meios legaes, a abertura de um inquérito demonstrando 
que a força foi aggredida, a natureza dos aggressores e 
a iniciativa da aggressão. Isso mesmo devereis commu- 
nicar ao Governador.»

Em seguida o Ministro determinava ao Commandante que 
impedisse as suas forças nos quartéis, ordem que o comman
dante pouco depois communicava haver cumprido.

Por minba vez, assim me dirigi ao governador do Estado:

«Acabo de receber telegramma do Commandante 
da Região, eommunieando que desde hontem á noite 
cangaceiros, entrincheirados em sotbrados do centro da 
cidade, atacam á dynamite e tiros a força federal; que 
esta manhã, quando a força se recolhia ao quartel, foi 

• dynamitada, ficando feridos alguns soldados; final
mente, que houve tentativa de dynamitar o quartel da 
rua do Hospicio, sendo presos com bombas de dynamite 
dois indivíduos que declararam pertencer á Força Po
licial. V. Ex. comprehende, sem duvida, a extrema 
gravidade de taes factos. A força federal não póde ser 
atacada impunemente. Dou ordens, por isto, ao Com- 
inandante da Região para não consentir de modo algum 
no desprestigio de suas forças. Espero que V. Ex., de 
seu lado, tomará as medidas necessárias para punir os 
criminosos, evitar novas aggressões por parte da policia 
e retirar os cangaceiros da cidade. Saudações.»

No dia 30, sempre de Maio, teve ainda o Ministro da Guerra 
este telegramma do Coronel Jayme Pessoa:

«Durante a noite houve tiroteio em diversos pontos 
da cidade, sendo algumas vezes attingido o quartel do 
21° Batalhão de Caçadores. Todavia, conservei a força 
recolhida ao quartel. As informações que prestei hontem 
a V. Ex. são inteiramente fidedignas e nem seria de 
meus hábitos usar de insinceridade.»



Não obstante a declaração do Commandante de haver reco
lhido a sua força, de accôrdo com a ordem anterior, o Governo 
reiterou na mesma data esta ordem em termos mais severos, isto 
é, com a recommendação de não permittir o Commandante que 
a tropa sahisse dos quartéis sob pretexto algum, e deixar ex
clusivamente ás forças do Estado o policiamento da cidade, como
é de lei.

A este telegramma, de que immediatamente dei sciencia ao 
governador do Estado, respondeu o Commandante da Região do 
seguinte modo:

«As ordens de V. Ex. serão rigorosamente cum- 
pridas. Agora mesmo determinei aos commandantes 
que sob pretexto algum a força sahirá do quartel. Desde 
hontem ás 10 horas nenhuma força esteve na rua. Só
mente o 21° batalhão de caçadores fez sahir uma pa
trulha, para defender os contornos do quartel attingido 
por tiroteio.»

Mais tarde telegraphava de novo o coronel Jayme, em res
posta a um pedido de informações sobre publicações alarmantes
que faziam os jornaes:

«O que está havendo são muitas informações ten
denciosas, com o fim de armar ao effeito contra a força 
federal. Ainda hoje, fizeram circular boatos que deter
minaram o fechamento do commercio. Immediatamente 
mandei desmentir e dizer que a força federal nao estava 
absolutamente encarregada da missão do policiamento. 
O Governador do Estado, com quem hoje fallei as tres 
horas da tarde, foi por mim informado de que nunca 
policiei a cidade e que a aggressão que fizeram a torça 
foi quando ella occupava posição defensiva das repar
tições federaes. Tenho observado que o governo do Es
tado, de proposito, mantém recolhida ao quartel a força 
policial, com o intuito de fazer acreditar em intervenção 
indébita, ou, talvez, de se mostrar sob a pressão do Exer
cito. Asseguro mais uma vez a V. Ex. que fiz retirar, 
recolhendo a quartéis, toda a força federal, eassim  fi
carei, cumprindo as ordens de V. Ex. A esta hora tudo 
está em paz. Saudações.»



Ainda no dia 30 recebi do Conde de Pereira Carneiro esta 
carta:

«Devendo realizar-se hoje, ás 4 horas da tarde, uma 
reunião da Colonia Pernambucana, que se acha alar
mada com as noticias vindas do nosso Estado, venho, 
como amigo e admirador de V. Ex., solicitar uma pa
lavra que, ao mesmo tempo que aqui tranquillize a 
colonia, leve a paz á familia pernambucana.

A luta politica em Pernambuco attingiu infeliz
mente tal ponto que sómente V. Ex., com a sua palavra 
autorizada e prestigiosa, poderá levar a Pernambuco a 
calma de que tanto precisa a familia pernambucana.

Na esperança de merecer o meu appello a attenção 
de V. Ex., tenho a honra de me subscrever, etc.»

Immediatamente dictei ao meu secretario esta resposta:

«O Sr. Presidente da Republica incumbe-me de 
dizer a V. Ex., em resposta á sua carta de hoje, que, 
não podendo confiar em affirmações dictadas pela pai
xão partidaria, que nem siquer cita nomes ou factos 
concretos e se limita a accusações vagas e imprecisas, 
o Governo Federal está procurando informar-se em 
fontes autorizadas a respeito dos acontecimentos de 
Pernambuco, e, no cumprimento estricto do seu dever 
e com a isenção de quem nenhum interesse tem na luta 
partidaria que ora agita o Estado, tomará as medidas 
necessárias á manutenção da ordem. Com este mesmo 
objectivo tem já recominendado ao Commandante da 
Região a maior prudência, e determinado se conserve 
rigorosamente nos limites de suas attribuições, deixando 
ás autoridades locaes inteira liberdade de acção.»

Vê-se, dos documentos que acabo de transcrever, que todas 
as ordens transmittidas pelo Governo Federal á guarnição de 
Pernambuco foram sempre no sentido de intransigente respeito 
á autonomia do Estado. Vê-se mais, vê-se que, desde a manhã 
de 29 de Maio, a força do Exercito ficou impedida nos quartéis 
e não mais sahiu sob pretexto algum.

Entretanto, as desordens continuaram, cada vez mais fre
quentes e ameaçadoras, e os defensores do governo de Pernam-
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buco continuaram a faltar á verdade, affirmando ao paiz, em 
todos os tons e por todos os meios, que ellas eram resultantes 
(je aggressões da força federal as autoridades constituidas do 
Estado!

Não está claro o proposito de levar ao espirito da Nação, 
zelosa das conquistas liberaes de sua carta politica, a falsa con
vicção de que o Governo Federal attentava despoticamente contra 
essas conquistas? Não está patente o pensamento de, com essa 
falsidade, habilmente explorada, augmentar a nervosidade e ir
ritação de que já  era presa a opinião publica, em consequência 
da campanha presidencial e da agitação insuffiada nas classes 
militares, e precipitar a Nação n’um movimento de supposta rei
vindicação dos seus direitos, do qual, uma vez triumphante, se 
aproveitariam os seus fementidos promotores?

Os documentos que se vão ler lançam viva luz sobre os 
factos e corroboram o que acabo de dizer.

No dia l.° de Junho o Jornal do Commercio e outras folhas
publicavam a seguinte noticia:

«O Sr. Presidente da Republica recebeu hontem de 
Pernambuco vários despachos telegraphicos denuncian
do o plano de incendiar a casa de sua veneranda irmã, 
e communicando que as residências de seus sobrinhos, 
os Srs. João e José de Queiroz, foram, durante a noite 
de 30 para 31, visadas por fortes descargas de rifles.

Este facto é, por si só, bastante eloquente para 
provar que não são os soldados do Exercito que estão 
convulsionando a cidade do Recife, pois as forças fe- 
deraes estão impedidas nos quartéis desde o dia 29. 
Além disto, o que se tem dito aqui é que aquellas forças 
estão agindo em Pernambuco por ordem do Sr. Presi
dente da Republica e no interesse de sua famdia; ora, 
não é acreditável que o Sr. Presidente tenha mandado 
armar de rifles a guarnição do Recife e lhe tenha dado 
ordem de aggredir os seus parentes.»

A 2 de Junho, numerosos académicos do Recife me parti
cipavam, pelo telegrapho, as tropelias da policia e cangaceiros ag- 
glomerados no centro da cidade, e pediam-me provi encias.

«§
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A 6, vários commerciantes queixavam-se:

«A medida mandando recolher as forças do Exer
cito, que eram a garantia única da população, foi do
lorosa para o commercio, que se acha quasi todo fe
chado. População abandonando residências, receiosa da 
repetição dos attentados.»

A 8, o Ministro da Fazenda transmittia-me pedidos instantes 
de providencias do Delegado Fiscal e dizia-me em carta :

«Já tendo eu, sem resultado, pedido reiterada- 
mente providencias ao governador do Estado, submetto 
o novo pedido ao alto juizo de V. Ex., que se dignará 
de tomar as medidas que julgar acertadas.»

A 9, dizia-me o Commandante da Região que o governador 
estava mobilizando cangaceiros para formar mais um batalhão 
de policia, e accrescentava:

«O commercio vendendo todo o armamento e mu
nições... Ainda hoje foram retirados da casa Otton 
Mendes dez caixões de rifles e dez mil cartuchos.»

A 10:

«Hontem o Senador Borba veio ao quartel deste 
commando protestar contra a minha medida prohibi- 
toria da sahida de rifles, munição e dynamite dos ar
mazéns geraes, e nesta occasião declarou publicamente 
que comprara 111 caixas de dynamite, 10 caixas de r i
fles e 10.000 cartuchos por conta do Estado . . .»

Contra quem se armava assim a situação de Pernambuco, 
si não ignorava que as minhas ordens eram as mais terminantes 
no sentido do respeito ás prerogativas do governo local, si reco
nhecia, como vimos, que eu «procurava prestigiar o governo 
do Estado», e si as forças federaes, por uma resolução talvez de 
excessiva tolerância, se conservavam recolhidas e quartéis desde 
doze dias antes?



A 10 de Junho o engenheiro chefe do Districto Telegraphico 
enviava ao Director Geral este significativo despacho:

Julgo do meu dever, alheio a qualquer influencia 
partidaria, que jamais perturbou a minha serenidade 
no cumprimento restricto dos deveres decorrentes das 
funcções que occupo, pôr-vos ao corrente da situação 
aqui negramente esboçada, para que possaes dai das 
minhas imparciaes palavras conhecimento ao chefe da 
Nação. As funcções que desempenho põem-me, como 
sabeis, em condições de conhecer os factos com relativa 
segurança, e, assim, scientifico-vos que, apezar dos cons
tantes desmentidos da parte do governo do Estado rela
tivamente a preparativos bellicos e movimentos de 
forças ipoliciaes e cangaceiros assalariados, está o mesmo 
governo concentrando urgentemente nesta Capital todas 
as forças do interior, municiadas, que manda vir por 
telegramma, acceitando offerecimento de remessas de 
cangaceiros, munições e cruzétas... As fanulias em 
grande parte estão se afastando da Capital.»

Para seguir de perto a ordem chronologica dos factos, abro 
aqui um parenthesis na exposição das violências commettidas 
em Pernambuco por policiaes e cangaceiros, e insiro um o- 
cumento que serve para mostrar mais uma vez a correcçao do 
Governo Federal nos acontecimentos daquelle Estado.

A 18 de Junho recebi do Senador José Henrique, candi
dato eleito ao governo de Pernambuco, um telegramma em que
me dizia:

« . . .  Confiado no seu passado de relevantes ser
viços á Republica, devo appellar para que interponha 
V. Ex., como supremo magistrado do paiz, a sua au
toridade no sentido de tranquillizar esta terra que nos 
é tão cara. A população do Recife, que já deve a Y. Ex. 
medidas que attenuaram os grandes vexames causados 
por factos já conhecidos, confia no patriotismo de V. Ex. 
para que outras providencias lhe façam voltar a ne
cessária calma. Ha grande pânico, perspectiva de lutas 
nesta capital, presa de vivas afflicções, com o ambiente 
carregado de boatos alarmantes, famílias retirando-se



para pontos distantes. Vai-se proceder á apuração de 
um pleito, que foi livre e dos mais concorridos... Espero 
que V. Ex., fazendo justiça aos meus precedentes e aos 
meus propositos, terá determinações que façam cessar 
o desassocego publico, para que possa ser levado a seu 
termo normal o pleito aqui realizado.»

Respondi por esta fórma ao telcgramma do Dr. José Hen
rique :

«Respondo ao telegramma em que V. Ex. me pede 
interponha minha autoridade no sentido de tranquil- 
lizar Pernambuco, onde ha perspectiva de luta na pró
xima apuração do pleito de governador. Só no intuito 
de um accôrdo entre os dois grupos, que ahi disputam 
a cadeira de governador, se explicaria a interposição 
da minha autoridade; mas as suggestões que antes da 
eleição fiz com esse proposito e foram recusadas, não 
seriam razoaveis agora, depois que a eleição se rea
lizou, além de que, dos termos do telegramma de V. Ex., 
deprehendo não ser este o serviço que de mim reclama. 
E não sendo este, não sei qual possa ser.

O Governo da União nada tem que ver com a apu
ração da eleição de governador do Estado. Nella não 
intervirá. Neste sentido teem sido todas as ordens dadas 
ao seu representante. Si, pois, ha receio de luta, esta 
não será provocada por agentes da União. As forças fe- 
deraes só se moverão si ellas próprias, funccionarios ou 
repartições da União forem aggredidos, ou si tiverem 
fundamento as informações, chegadas com insistência 
ao meu governo, de que elementos politicos de Pernam
buco, de combinação com outros desta Capital, pensam 
em utilizar como pretexto uma supposta intervenção 
federal no caso da apuração, para porem em pratica o 
plano tantas vezes annunciado de conflagrar esse e ou
tros Estados, com o fim de annullar pela força o voto 
da Naçao relativo á eleição de Presidente da Republica.

estes^ casos, sim, as forças da guarnição sahirão dos 
quartéis para se defenderem, para garantirem os ser
viços federaes ou para manterem a ordem constitucio
nal. Por causa da eleição de governador, não; as forças



do Exercito são neutras e, para continuarem a sel-o, não 
ha mistér interpor a minha autoridade. Parece-me que, 
neste terreno, é ao governo do Estado que V. Ex. se 
deve dirigir.

Contra as forças federaes não se formulou, mais 
nenhuma reclamação. Ha declamações da imprensa 
partidaria, mas não se articulam factos concretos. As 
forças estão recolhidas a quartéis desde a manhã de 
29 de Maio. Isto não impediu que scenas lamentáveis 
de ataques a pessoas e propriedades de adversários do 
governo local se desenrolassem ahi na noite de 29 e no 
correr do dia 30, em que o Dr. Thomaz Coelho foi as
sassinado por balas de chumbo, não usadas pela tropa 
federal, e o tenente-coronel do Exercito Cesario de 
Mello ferido por aggressores que ninguém se animará 
a dizer que são praças do Exercito.

O impedimento das forças da União nos quartéis 
não tem sido obstáculo a que o governo do Estado, se
gundo informações officiaes em meu poder, esteja crian
do batalhões, alliciando cangaceiros no interior desse 
Estado e no de Alagoas, comprando armamentos, mu
nições e explosivos. Agora mesmo recebo telegramma 
dahi communicando que autoridades locaes estão fazen
do oçcupar por bandoleiros, armados de rifles e dyna
mite, sobrados situados nas adjacências dos quartéis da 
força federal; que em yarios pontos da cidade ha prédios 
occupados por individuos, em numero que excede de
3.000, contractados no sertão e mantidos pelos cofres 
de Pernambuco; que a casa commercial Wilson con
fessou ao Commandante da Região ter vendido ao Es
tado 121 caixas de dynamite.

Contra quem se arma desse modo o governo da 
Estado? Contra os seus adversários, não, pois. os amigos 
de V. Ex. allegam que venceram a eleição por .®xvra°r“ 
dinaria maioria e contam còm a quasi unanimidade do 
Congresso verificador; a apuração, portanto, so poderá 
ser impedida pela força material; mas os adversários de 
V Ex. não teem nem são accusados de ter elementos de 
força accumulados na Capital, e si os quizessem reunir, 
a policia não consentiria.



Contra quem, pois, se arma o governo de Pernam
buco?

Contra as forças federaes, por causa da apuração 
eleitoral, também não, porque taes forças, como já. foi 
officialmente publicado, teem ordem de não intervir 
nessa questão, e nada faz presumir que desobedeçam 
a essa ordem.

Será contra as deliberações do Congresso Nacio
nal a respeito da eleição de Presidente da Republica?

Os factos dirão.
Seja como fôr, o que é certo é que o pânico de que 

V. Ex. falia, as afflicções da Capital, o exodo das fa
mílias só podem ter por causa as medidas extranhas 
que o governo do Estado está tomando, c é, por con
seguinte, a elle que V. Ex., cujo amor á sua terra e cujo 
espirito de tolerância e moderação tanto se recommen- 
dam á estima publica, deve levar as suas solicitações.»

O governo de Pernambuco tentou desfazer a impressão pro
duzida no espirito publico por este telegramma; mas de tudo 
quanto articulou, só teve importância a informação de que um 
exame pericial mostrara ser de * Mauser a bala que victimara 
o dentista Thomaz Coelho.

O meu telegramma aliás se fundara em informações do 
Commandante da Região e de outras fontes.

Na primeira communicação que a respeito deste lamentabi
líssimo facto me fez, o governador dizia, com effeito, que «o Dou
tor Thomaz Coelho Filho, tendo voltado do engenho onde fôra 
deixar pessoa de sua família doente, foi detido por unia pa
trulha do Exercito, que revistou o automovel. Ao sahir, prose- 
guindo viagem, a cerca de 50 metros, foi o automovel alvo de 
uma descarga da referida patrulha, tendo o Dr. Thomaz Coelho 
sahido gravemente ferido. Transportado para o Hospital Por- 
tuguez, falleceu pela madrugada. O automovel ficou crivado de 
balas».

Mas, custando-me acreditar que forças do Exercito fossem 
capazes da monstruosidade que lhes era imputada — deter um 
cidadão pacifico, revistal-o, dar-lhe livre transito e, depois, pelas 
costas, á traição, fuzilal-o — pedi novas informações ao coronel 
Jayme da Silveira.
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Eis a sua resposta:

«Quanto ao facto da patrulha da rua Imperial, re
ferente ao Dr. Coelho, não é verdadeiro, pois eu já soube 
que foi de uma casa da Campina do Bodé, Onde existem 
desordeiros, que fizeram fogo sobre o automovel e este 
facto me foi informado pelo commandante do 21, en
carregado de syndicar do mesmo por mim.»

Depois que o governo de Pernambuco contestou, do tele- 
gramma dirigido por mim ao Dr. José Henrique, o topico rela
tivo a esse facto, dirigi-me de novo ao coronel Jayme que, em 
data de 28 de Junho, prestou a seguinte informação ao chefe 
da minha casa militar:

«Em resposta ao vosso telegramma, informo que, 
pela vistoria feita no automovel e na casa da rua Im
perial onde cahiu o Dr. Thomaz Coelho, se conclue que 
os orifícios são de bala fusil Mauser 1908; entretanto, 
pelo corpo de delicio feito pela policia no cadaver, se 
conclue que os ferimentos de entrada e sahida são 
maiores que os produzidos por fusil Mauser, razão poi 
que informei haver elle sido ferido por bala de chumbo, 
de rifle. Devo ainda informar que o tenente encarrega
do do inquérito agiu de accôrdo com o delegado de po
licia, não merecendo confiança as suas conclusões. Ten
do os jornaes aqui dado publicidade a esta occurrencia, 
mandei submettel-o a inquérito policial militar, afim 
de apurar a veracidade da accusação e, conseguinte- 
mente, em quem recahe a culpabilidade da morte do 
Dr. Thomaz Coelho.»

Também me dirigi ao Dr. Estacio Coimbra, que assim me 
respondeu:

«Devidamente informado, cumpre-me responder a 
V Ex. que a vistoria realizada por peritos da guarmçao 
militar no automovel e no prédio, onde, diz-se, occorreu 
o ferimento que victimou o Dr. Thomaz Coelho.consta 
serem de fusil Mauser, modelo brasdeiro de 1908, ca- 
libre de sete milímetros, os orifícios encontrados. O m-



spector da Região, sabendo que o official nomeado para 
presidir a vistoria é o inquérito procedeu de accôrdo com 
o Delegado de Policia, a cujas inspirações obedeceu, or
denou novo inquérito para apurar a accusação, que, si 
verdadeira, inquinará de parcialidade a vistoria e o in
quérito. O corpo de delicto procedido pela policia, após 
a intervenção cirúrgica, já occorrido o fallecimento, não 
declara a natureza dos ferimentos, mascarados por in
cisões feitas nas sédes dos mesmos, entrada e sahida. 
Operou o Dr. Thomaz Coelho o cirurgião Paulo de 
Aguiar, que declarou ao professor Edgard Altino que os 
ferimentos de entrada e sahida eram maiores que os fe
rimentos communs de bala humanitaria, o que justifica 
a primeira versão aqui divulgada e transmittida para 
ahi, chegando ao conhecimento de V. Ex.»

Mas, admittido como incontroverso que o assassínio do Dou
tor Thomaz Coelho tenha sido obra da tropa federal, o facto 
não tem valor para a questão que se discute.

Na contestação oipposta ao meu telegramma, declara o go
vernador saber que «o inquérito militar, feito por ordem do 
Commandante da Região, conclue que a morte do Dr. Thomaz 
Coelho foi provocada por uma patrulha do Exercito que, na tarde 
de 29 de Maio, se dirigia pela Avenida Lima Castro para o paiol 
de polvora da Imbiribeira».

Trata-se, portanto, de delicto commum, sem nenhum ca
rácter politico, sem laivos de intervenção em interesses pe
culiares do Estado. Uma patrulha encaminha-se para fóra da 
cidade afim de guarnecer um deposito de polvora, estabelecimento 
militar, proprio nacional; quasi ao chegar aos limites da zona 
urbana, encontra um cidadão, a quem não conhece, cujas opi
niões políticas ignora e, por crueldade ou estupidez, o assassina: 
poderão dizer-me os mais ferozes constitucionalistas onde está 
ahi a offensa á autonomia do Estado e a responsabilidade do 
Presidente da Republica?!

Voltemos, porém, á exposição dos factos subsequentes ao 
pleito eleitoral. Estava eu mostrando que, depois da eleição, a 
qual, segundo o depoimento do governador e do candidato José 
Henrique, correu com inteira liberdade e teve uma concurrencia 
de eleitores jámais vista, a força federal fôra recolhida a quartéis 
e, não obstante, a desordem, as provocações, os ataques á pro-



priedade e á vida continuaram a campear impunes, alarmando a 
cidade e espavorindo as familias. Publiquei já telegrammas, 
cartas e outros depoimentos sobre factos concretos de 28, 30 e 31 
de Maio, l.°, 2, G, 9 e 10 de Junho.

Prosigamos.
A 20, telegraphava-me o Commandante da Região:

«Cumpro o dever de communicar a V. Ex. que au
toridades policiaes, com o consentimento do governador, 
estão enchendo os sobrados situados nas adjacências dos 
quartéis com cangaceiros armados a rifles e dynamite. 
O commandante do 21° Batalhão de Caçadores agora 
mesmo me conununica que foram assim occupados dois 
sobrados que dominam o pateo do seu quartel. A cidade 
por toda parte tem prédios occupados por bandoleiros 
vindos do interior e mantidos pelo governo do Estado. 
A casa commercial Wilson communicou-me ter vendido 
para a Força Publica do Estado 121 caixas de dyna
mite. População assombrada com o apparato bellicoso 
de quasi 4.000 cangaceiros e da força policial.»

A 21, o Chefe do Districto Telegraphico:

«Hontem, cerca de nove horas da noite, a cidade foi 
alarmada para os lados do bairro de Santo. Antonio por 
successivos disparos. Houve correrias e ligeira paraly- 
zação do serviço de bondes. Desse tiroteio resultaram 
ferimentos em mais de um soldado do 22" de Caçadores 
do Exercito, que aliás se achavam desarmados, tendo 
partido os tiros da Policia e de um sobrado, conforme 
declaração que um dos feridos fez na Assistência.»

A 22, novo telcgramma do coronel Jayme:

«Communico a V. Ex. que hontem, pelas 21 horas, 
uma patrulha de quatro praças do 22° de caçadores, ar
mada de sabres, foi á rua buscar um soldado que fazia 
desordens num botequim da rua das Trincheiras, sendo 
atacada a tiros por cangaceiros e agentes policiaes, fi
cando feridas duas praças, uma gravemente. Recebi um 
telegramma urgente do Presidente da Junta de Alis-



tamento de Pesqueira, communicando a partida, pelo 
trem de hoje para esta Capital, de 180 cangaceiros e 20 
praças de policia. Esses cangaceiros chegaram a esta 
cidade ás 18 horas e foram alojados no Gymnasio Per
nambucano, onde já se acham perto de 500, além de 
outros pontos da cidade que se acham infestados deste 
mau elemento. O governador não foi sincero na sua 
informação, pois lhe remetti cópia do officio do Com- 
mandante do 21° B. C. e lhe denunciei outros sobrados 
occupados por dynamiteiros do agitador Pimenta, tendo 
eiíe respondido com promessas de providencias que não 
realizou. Tenho tido todo o cuidado em evitar conflictos, 
conservando a iropa em quartéis.»

A 24, mais este:

«Communico a V. Ex. que hontem á noite canga
ceiros e policia militar e civil atacaram o povo na rua 
Nova e na praça Joaquim Nabuco. A situação é de ver
dadeiro pânico. O Exercito tem mantido rigorosa proin- 
ptidão nos quartéis. Cangaceiros com agentes de policia 
tomam violentamente 'sobrados de propriedade parti
cular e os occupam. E’ computado em mais de quatro 
mil o numero de bandoleiros que infestam a cidade. 
O povo tem abandonado a cidade e muitas pessoas pro
curam este quartel-general pedindo asylo.»

A seu turno o Chefe do Distrieto Telegraphico informava 
na mesma data:

n

«Inlormo-vos que hontem, aproximadamente ás 
8,40 da noite, houve cerrado tiroteio no bairro de Santo 
Antonio, ao pé da ponte da Boa Vista, alarmando so
bremodo a população e paralyzando o trafego de bondes. 
Passara eu pelo local do attentado dois minutos antes, 
tendo sahido de um cinema proximo. Vi, além de po
pulares curiosos parados nas proximidades da ponte, 
grande numero de soldados dg força estadual, armados 
de carabinas, muitos destes á porta de um dos sobrados 
alli existentes e outros pelas proximidades. Receiando 
o que infelizmente se deu, atravessei a ponte com rumo
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ao bairro da Boa Vista, onde resido. Ao chegar ao lado 
opposto, ouvi o tiroteio, de que resultou sahirem feri
dos muitos populares, dos quaes affirmo o numero de 
seis, por tel-os visto a todos na repartição da Assistên
cia Publica. Consta haver outros feridos, que não se 
soccorreram na Assistência, por serem de natureza leve 
os ferimentos. Não havia no local, quando passei, ne
nhum soldado do Exercito, ouvindo eu de mais de um 
popular a affirmativa de ter sido da força estadual que 
partira o ataque ao povo. Na situação em que se en
contra actualmente a cidade, nenhuma segurança indivi
dual existe. A população, alarmada, vae sahindo da Ca
pital n’um continuo exodo.»

A 26 telegraphava-me ainda o Commandante da Região:

«Informo a - V. Ex. que, segundo uma parte que 
recebi e de que transmit ti cópia ao Sr. Governador com 
officio pedindo providencias, um sargento de policia, 
no momento dos acontecimentos da noite de 23, des
respeitou e quiz assassinar ao official de ronda, aspi
rante de segunda linha Bolivar de Medeiros, não tendo 
executado a sinistra premeditação devido á calma do 
official. Ainda hontem foram violentamente occupados 
alguns sobrados da rua Nova e da rua da Imperatriz 
dominando as pontes. Os quartéis da força federal vão 
ficando sitiados pelos sobrados occupados pelos canga
ceiros e dynamiteiros. Tenho insistentemente pedido pro
videncias ao Governador, que responde promettendo 
dal-as mas não as dá. Os soldados do Exercito na rua 
desarmados são insultados.»

Mais ou menos nesta época, os pacíficos defensores do go
verno de Pernambuco enviavam para Maceió uma commissão 
encarregada de «promover uma gréve geral nos serviços da Es
trada de Ferro, bondes, agua, l uz e  fabricas», tentativa que não 
se consummou devido ás medidas preventivas tomadas pelo go
vernador de Alagoas, opportunamente avisado.

Este facto é sufficiente para desmentir os que affirmavam 
que a attitude de Pernambuco era de simples defesa do seu di
reito de escolher governador, escolha que aliás já havia sido
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feita com a maxima liberdade, segundo confessava o proprio 
governo do Estado.

A 29 de Junho os jornaes do Recife publicavam o celebre 
telegramma expedido á guarnição federal daquelle Estado pelo 
marechal Hermes da Fonseca, presidente do Club Militar. Que
rendo aceentuar as disposições em que se achava de chegar ás 
ultimas extremidades, o marechal mandava publicar, com en
dereço aos officiaes da Região, o despacho que dirigira ao com- 
mandante: era preciso que a sua palavra não ficasse no se
gredo de uma correspondência particular, e não fosse interpre
tada como simples conselho dado a um camarada e amigo, mas 
tivesse a resonancia de um toque de clarim chamando a postos 
todos os legionários da mashorca, desde tanto tempo e tão pacien
temente urdida.

Com effeito, a 30 de Junho os jornaes do Rio davam, trans- 
mittido do Recife, o telegramma que reproduzi paginas atraz.

Este telegramma, como já disse, não era sómente um atten- 
tado flagrante contra a disciplina, era também um audacioso 
attentado contra a verdade.

Mas que importava a disciplina e que - importava a verdade, 
si a agitação havia attingido a temperatura esperada, si o mo
mento se apresentava propicio para a execução do plano tão 
carinhosamente architectado? O tom e o teôr do telegramma 
tinham sido bem calculados: era mistér dar aos destinatários 
uma idéa exacta das disposições em que se achava o Club Mi
litar, orgam e esperança então de todos os descontentes e am
biciosos.

A divulgação do telegramma do marechal Hermes encorajou 
os politicos governistas de Pernambuco. Era a revolução im- 
minente. O Presidente da Republica não podia quedar-se indif- 
ferente diante de facto tão grave, e como o marechal não assu- j 
miria tal attitude si não contasse com o apoio de elementos for
midáveis, o choque era inevitável. Cumpria occupar os pontos 
estratégicos da capital que ainda estivessem livres, para, no mo
mento opportuno, secundar o movimento do Rio. E os cangaceiros 
passaram a tomar, á viva força, as casas particulares que con
vinham aos planos dos seus commandantes.

Multiplicaram-se as queixas e reclamações de professores, 
funccionarios, commerciantes, etc. contra esses attentados á pro
priedade.

A situação tornava-se cada vez mais sombria.
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A 30 de Junho recebia do inspector da Alfandega este tele- 
gramma :

«Cumpro o dever de communicar a V. Ex. que o 
funccionamento da repartição, cuja administração me 
foi confiada, está prestes a ser paralyzado, devido á 
atmosphera de pavor e intranquillidade reinant» em 
toda a cidade. Dos empregados, devido ao exodo da po
pulação do Recife, uns mudaram-se com suas familias 
para suburbios distantes, outros solicitaram férias, que 
não seria justo recusar-lhes, resultando /ficar a fre
quência dos meus auxiliares reduzida a menos de um 
terço, uma vez que a situação anormal que atravessa o 
Estado não proporciona transporte e locomoção regu
lares. A capital, extravasante de bandoleiros alliados a 
policiaes indisciplinados, está na imminencia de uma 
conflagração terrível. . .»

O Senador Archimedes de Oliveira telegraphava-me também:

«O Estado atravessa uma situação de verdadeira 
anarchia, especialmente a Capital, de onde as familias 
fogem espavoridas, havendo muitas ruas nos bairros 
de Santo Antonio e Boa Vista com poucas casas ainda 
occupadas. Desoladora é a situação do interior, comple
tamente despdliciado e entregue á sanha dos malfei
tores. A capital repleta de cangaceiros armados, que 
occupam muitos sobrados de varias ruas. Impossível o 
transito á noite na cidade sem risco de vida, pois todas 
as esquinas estão guarnecidas de policiaes embalados, 
que apontam os rifles aos transeuntes, quando não se 
escondem por traz das trincheiras de pedras arranca
das ao calçamento. Furtos e roubos succedem-se com 
escala ascendente, com audacia assombrosa, sem pro
videncias por parte do governo. Receia-se que os canga
ceiros levem a effeito o saque da cidade. Transmitto a 
V. Ex. estas informações na qualidade de Director Pre
sidente da Caixa Economica e Monte de Soccorro, depo
sito de grande valor, temendo o assalto deste estabele
cimento, para o qual solicito urgentes garantias, como 
para minha pessoa e residência, solicitando ainda in-

Pela Verdade *7
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terponha sua autoridade para fazer cessar a afflictiva 
situação da população do Estado, que não tem para 
quem recorrer, estando aqui imminente um movimento 
anarchista.»

No mesmo dia, 30 de Junho, em que foi publicado o tele- 
gramma dirigido pelo marechal Hermes á guarnição de Per
nambuco, mandei que o Ministério da Guerra indagasse do mesmo 
official general si era realmente de sua autoria aquelle des
pacho. Dirigida para Petropolis, onde residia o marechal, que, 
entretanto, se achava no Rio, a interpellação só lhe foi entregue 
ás 8 1|2 da noite. Respondeu no dia seguinte, l.° de Julho, em 
termos affirmativos.

Conhecida esta^resposta no Recife, a Camara dos Deputados 
e o Senado do Estado julgaram asado o ensejo de entrar em 
scena e trazer o seu testemunho á falsa opinião que se procuiava 
criar em torno dos successos de Pernambuco. No momento em 
que a revolução estava por assim dizer na rua, invocando como 
justificativa precisamente os ataques do Governo Federal á au
tonomia do Estado, seria de bom effeito, seria um fogo de arti
ficio de primeira ordem o protesto muito indignado das duas 
casas legislativas de Pernambuco contra a intervenção indébita 
do Presidente da Republica em negocios da privativa compe
tência local. . .

E no mesmo dia l.° de Julho, ás 5 horas da tarde, a Ca
mara dos Deputados me telegraphava (e mandava publicar o 
telegramma) protestando, «em nome do povo, contra os acon
tecimentos occorridos na noite de 28 e os que se seguiram, at- 
tentatorios da ordem e da Constituição, ameaçando a vida da 
população pacifica», e manifestava a confiança de que as pro
videncias tomadas por mim fossem «effectivadas de modo a 
restabelecer o dominio da lei com respeito á autonomia de Per
nambuco».

Repare-se que a Gamara não se esqueceu de incluir no seu 
protesto os acontecimentos «que se seguiram» aos de 28 de Maio. 
Tratava-se de uma inverdade flagrante, porque as pessoas que 
acompanhavam calmamente os successos de Pernambuco sa
biam que a tropa de linha, desde a data daquelles aconteci
mentos, estava prohibida de sahir á rua e, portanto, nenhuma 
responsabilidade podia ter nos factos posteriores; mas era neces-
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sario dar razão ao chefe da revolta, era o estribilho a que es
tavam obrigados todos os seus collaboradores.

Respondi no dia 2 ao presidente da Camara dos Depu
tados:

«Recebo neste momento o telegramma em que 
V. Ex. me transmitte o protesto da Camara dos Depu
tados de Pernambuco contra os acontecimentos occor- 
ridos nessa capital, na noite de 28 de Maio, e os que 
se seguiram, attentatorios da ordem e da Constituição, e 
me communica que a mesma Camara confia em que 
as providencias por mim tomadas serão effectivadas 
de modo a restabelecer o dominio da lei com respeito 
á autonomia do Estado. Quanto aos acontecimentos da 
noite de 28 de Maio, a informação que o Governo Fe
deral tem dos seus representantes ahi, depositários que 
são e continuam a ser de sua inteira confiança, é que 
os conflictos, simples desordens de direito commum, 
sem nenhum caracter ou objectivo politico, se origina
ram de aggressões feitas á força federal por desordeiros 
e praças de policia á paisana, e a repulsa de taes ag
gressões não constitue, nem de facto nem de direito, 
offensa á autonomia do Estado; é, pelo contrario, á 
parte o seu aspecto pessoal, acto de defesa do prestigio da 
União, explicável em toda a parte onde a autoridade 
local não tenha força ou disposição para salvaguardal-o. 
Quanto aos acontecimentos que se seguiram áquelles, 
depois que as forças do Exercito foram impedidas nos 
quartéis, é evidente que nenhuma responsabilidade póde 
caber ás ditas forças, e muito menos ao Governo Fe
deral. As providencias tomadas por este Governo serão 
mantidas. Exerça a policia a sua funcção preventiva 
de desordens e repressora de desordeiros, não consinta 
que sejam aggredidas as forças da União, e o dominio 
da lei se restabelecerá immediatamente. A autonomia 
do Estado nunca esteve em causa nem foi offendida.»

O Senado mandou-me também o seu protesto, sem alludir, 
todavia, aos acontecimentos que se seguiram á data de 28 de 
Maio, mas insinuando que a providencia do impedimento da 
força federal só ultimamente fora tomada.
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Respondi-lhe em termos analogos aos da Camara:

«Acabo de receber o telegramma em que o Senado 
de Pernambuco traz perante mim o seu protesto contra 
actos attentatorios da autonomia estadual e da tranquil- 
lidade da familia pernambucana. Não se dignou o Se
nado dizer quaes foram esses actos, e como o Governo 
da União não tem idea de haver ordenado nenhum, peço 
licença para não acceitar o protesto.

Si o Senado quer alludir aos conflictos occor- 
ridos nessa capital com forças do Exercito, devo pon
derar que a informação que o Governo Federal tem dos 
seus representantes ahi, depositários que são e conti
nuam a ser de sua inteira confiança, é que os conflictos, 
simples desordens de direito commum, sem nenhum ca
rácter ou objectivo politico, se originaram de aggres- 
sões feitas áquellas forças por desordeiros e praças de 
policia á paisana, e a repulsa de taes aggressões não 
constitue, nem de facto nem de direito, offensa á au
tonomia do Estado; é, pelo contrario, á parte seu as
pecto pessoal, acto de defesa do prestigio da União, ex
plicável em toda a parte onde a autoridade local não 
tenha força ou disposição para salvaguardal-o. Si, po
rém, o Senado quer referir-se aos attentados á vida e á 
propriedade, commettidos ahi ainda depois de impe
dida a força federal nos seus quartéis, providencia posta 
em pratica, não ultimamente nem mesmo na data do 
meu telegramma ao governador, mas desde o dia 29, 
é manifesto que taes attentados menos ainda constituem 
ataques á autonomia local e só podem ser objecto de 
protesto perante o governo do Estado.»

Torno ao ponto em que estava, o da resposta affirmativa 
do marechal Hermes á interpellação do Ministro da Guerra, sobre 
a authenticidade do telegramma expedido á guarnição de Per
nambuco.

Recebida essa resposta, mandei censurar o marechal.
Escreveu-me este no dia 2 que «não podia acceitar a injusta 

e illegal pena que lhe fôra imposta».
Mandei prendel-o.
As noticias desta carta, chegada ao meu poder á noitinha, 

e da prisão executada duas horas depois, foram, como era na-
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tural, divulgadas em Pernambuco simultaneamente, pelos jor- 
iiaes do dia seguinte.

Coisa curiosa! Durante os tres ou quatro dias em que o 
poder publico punha assim á prova a sua autoridade contra 
o indigitado chefe da esperada revolução, e levava a melhor, 
e se fazia obedecer, e se mostrava amparado por elementos de 
valor, e acabava fechando o Club Militar e recolhendo á prisão 
o seu presidente, o mesmo indigitado chefe revoltoso, nestes 
tres ou quatro dias em que tudo attestava que o Governo estava 
forte e tudo fazia acreditar que o movimento abortára — as des
ordens de Pernambuco cessaram por encanto, como si canga
ceiros e policiaes ficassem na espectativa, a ver para que lado 
pendia a victoria.

Na noite de 4 para 5 de Julho, a uma hora da madrugada, 
o forte de Copacabana dava o signal da rebellião. De manhã 
cedo eu communicava o facto pelo telegrapho ao governador de 
Pernambuco, como aos demais governadores, accrescentando, 
porém, que o movimento já  fôra dominado no Realengo e sel-o-ia 
também, no correr do dia, em Copacabana. Eu não dava assim 
aos cúmplices da revolta, espalhados pelos Estados, tempo de se 
encorajarem com a illusão do triumpho.

No dia 6  as forças legaes occupavam o forte revoltoso; a 
revolução fracassava total e definitivamente.

Divulgada a noticia em Pernambuco, operava-se na capital 
um verdadeiro milagre, a saber, a cidade voltava no mesmo ins
tante á calma dos outros tempos, cangaceiros e policias torna
vam-se inoffensivos cordeiros, e as tropas federaes, que ti
nham sido desimpedidas desde as primeiras manifestações do mo
vimento, percorriam pacificamente as ruas do Recife, sem mais 
assassinarem a população nem atacarem a autonomia do Estado!

Não é tudo; o accôrdo sobre a successão governamental, que 
não fôra possivel fazer 15 dias antes da eleição «pela proximi
dade do pleito», tornou-se logo a coisa mais fácil do mundo; ar
redou-se sem ceremonia o candidato já  eleito, eleito n’uma eleição 
livre e a mais concorrida do Estado, e escolheu-se em dois tempos 
um terceiro candidato, que é o actual governador de Pernam
buco !

Pela exposição documentada que acabo de fazer,. vê-se que 
eu tinha razão quando, em discurso pronundado ao chegar a 
Bello Horizonte, em Setembro de 1922, assim me exprimia;



«A intervenção federal em Pernambuco é uma fan
tasia, forgicada, de um lado, por politicos que visam 
alvoroçar em favor das suas ambições os zelos autono
mistas da politica nacional; de outro, pelos cúmplices 
ostensivos ou embuçados dos falsificadores, que preten
diam alliciar o apoio das classes armadas para leva
rem por diante a sua obra de ignominia, qual a de fun
darem o novo governo do Brasil sobre a torpeza de do
cumentos falsificados contra a honra de um homem de 
bem; de outro lado ainda, por cidadãos que, esquecidos 
do seu passado de dignidade e altivez, não duvidaram 
fazer-se echo de fantasias perversas, para conservarem 
posições que de outro modo lhes escapariam, tudo isto 
açuladò por uma imprensa ignóbil, que é a maior ver
gonha da nossa civilização.

Em toda a campanha eleitoral de Pernambuco (in
sisto neste terreno, porque sei que a ballela impressio
nou a alguns dos proprios amigos do Governo) em 
toda a campanha eleitoral de Pernambuco, o Governo 
Federal conservou-se sempre dentro do circulo de suas 
attribuições constitucionaes; nunca deu ordem ou pra
ticou acto que importasse desrespeito á autonomia do 
Estado. A imprensa divulgou toda a correspondência 
trocada entre o Governo e o commandante da guarnição 
do Estado; apontem um só telegramma que não seja 
uma recommendação clara, repetida, insistente, ‘para 
que a força federal se conservasse alheia ao caso po
litico e nada fizesse que pudesse ser interpretado como 
invasão das faculdades locaes.

Com a tropa de linha o que se deu em Pernam
buco, e isto mesmo depois da eleição e no curto espaço 
de 24 horas, foram attrictos isolados entre alguns dos 
milhares de jagunços, com que o governo do Estado 
inundára a cidade, e patrulhas do Exercito por elles 
aggredidas.»

Para que se possa bem ajuizar da paixão que dominava a 
politica de Pernambuco, não quero terminar sem fazer allusão a 
alguns factos mais.

Como disse acima, o governador do Estado contestou, em 
nota divulgada pela imprensa, vários topicos da minha resposta



ao telegramma do Dr. José Henrique. Já me occupei da parte 
mais importante dessa contestação, a referente á morte do Dou
tor Thomaz Coelho.

Tratarei agora de outros pontos de facto.
Diz a nota governamental:

«Agora mesmo (a nota é de 22 de Junho) acaba 
o governador de receber communicação de que sobre o 
municipio de Afogados de Ingazeira marcham cerca de 
800 cangaceiros vindos de Princeza, do Estado da Pa- 
rahyfba, e dirigidos por um deputado á Assembléa da- 
quelle Estado, partidário do Sr. Presidente da Repu
blica.»

Esse deputado é o coronel José Pereira, chefe politico de 
Princeza, que, não sei por que razão, se constituiu de algum 
tempo a esta parte um pesadello para certos governos de Per
nambuco. De vez em quando é elle apontado como estando á 
frente de centenas ou milhares de bandoleiros, prestes, novo 
Attila, a invadir e devastar o Estado. Mas, por fim, verifica-se 
que essas visões são simples assombramentos e nada mais.

Ha alguns annos, no governo do Senador Manoel Borba, 
o coronel José Pereira, que era seu amigo e commensal, passou de 
súbito a ser, para elle, chefe de cangaceiros e um dia, á testa de 
não sei quantas ferozes criaturas, invadiu Pernambuco.. . Houve 
grande reboliço no Recife, tropas de promptidão, trens especiaes 
conduzindo batalhões para o interior e não sei que m ais: apu
radas as coisas, o deputado José Pereira estava na Assembléa 
parahybana exercendo tranqulllamente o seu m andato.. .

Lembro-me que nesta occasião o governador de Pernam
buco alarmava os amigos da ordem, telegraphando para o Rio 
que, ao mesmo tempo que José Pereira invadia o Estado por 
Triumpho, o «cangaceiro» Dr. Santa Cruz, á frente de um exer
cito formidável de vagabundos, nelle penetrava por Alagôa de 
Baixo. . .  Tomadas todas as disposições para a batalha, verifi
cou-se que o Dr. Santa Cruz estava desde muitos dias alli mes
mo, ao pé do governador, no Recife, doente, tratando de sua 
saúde...

Pois em Junho de 1922 o mesmo assombramento se repe
tiu. Publicada a nota do governo pernambucano sobre a invasão 
de Afogados de Ingazeira pelos 800 cangaceiros do meu correli-
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gionario José Pereira, pedi com urgência informações ao Pre
sidente da Parahyba.

Eis a sua resposta:

«Em resposta ao ultimo telegramma de V. Ex., 
chegado ha poucos momentos, cumpre-me declarar que 
nenhuma noticia tenho de in v a sã o  de A fo g a d o s  de In - 
gazeira por parte do coronel José Pereira, de quem aliás 
acabo de receber telegramma, procedente de P rinceza, 
dando-me noticias de que chegara de Agua Branca, 
aonde se transportara de Patos, em vista de recommen- 
dação minha no sentido de prestigiar a autoridade do 
delegado Severino Procopio na investigação de factos 
delictuosos occorridos entre trabalhadores daquelle po
voado. Todavia, venho de tomar urgentes providencias 
sobre o assumpto. Ha cerca de tres dias recebi tele
gramma do governador de Pernambuco dizendo-me que 
autoridades de Villa Bella lhe communicaram que os 
municipios limitrophes estavam ameaçados de invasão 
por 200 homens reunidos em Princeza (x). Immediata- 
mente 9  chefe de policia deste Estado telegraphou á 
autoridade policial de Princeza solicitando noticias a 

■'respeito e recommendando as energicas providencias 
que o caso exigia. Agora mesmo o delegado de Prin
ceza responde nada constar alli acerca da supposta in
vasão ... Tenho razões para suppor falsas as informa
ções transmittidas ao mesmo governador por parte dos 
seus correligionários, movidos por paixão partidaria. 
Para exemplo, cito o facto da denuncia levada á im
prensa dahi sob a responsabilidade de pessoa alta
mente collocadla na politica situacionista pernambu
cana, de que o governo da Parahyba mandava officiaes 
de sua policia instruir cangaceiros, no intuito de inva
dir o território de Pernambuco, o que já  provei de modo 
insophismavel ser absolutamente falso (2). Em quanto 
tal denuncia corria na imprensa dessa Capital, recebia 
o chefe de Policia da Parahyba das autoridades per-

í1) A nota do governo de Pernambuco elevou logo este numero a 800. 
(2) Foi o Senador Manoel Borba quem, em telegramma de 26 de Maio, 

enviou para a imprensa do Rio esta inveridica noticia.
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nambucanas do municipio do Novo Exú, e notadamente 
de um deputado á Assembléa de Pernambuco, um ap- 
pello insistente, afim de que forças da Parahyba que 
alli se encontravam, em perseguição de criminosos, per
manecessem alli para maior garantia da vida e pro
priedade dos seus habitantes.. .  Asseguro a V. Ex. que 
estou vigilante; da Parahyba nenhum elemento pertur
bará a politica regional de Pernambuco nem a acção 
do seu governo, tudo conforme as repetidas e sempre 
acatadas instrucções de V. Ex. sobre o assumpto.»

Eis ahi a que fica reduzlida a affirmação do governo per
nambucano de que o deputado José Pereira, amigo do Presi
dente da Republica, invadira o Estado á frente de 800 canga
ceiros no mez de Junho do anno da graça de 1922, invasão de 
que os habitantes de Afogados de Ingazeira só tiveram conheci
mento pela nota do seu governador!

Sempre no empenho de fazer acreditar na minha responsa
bilidade pelos distúrbios de Pernambuco, mau grado os do
cumentos já  então por mim publicados e as providencias por 
mim postas em pratica, que provavam o contrario de modo irre- 
torquivel, a nota affirma que «ultimamente» o engenheiro Jo
seph Neto, do serviço das Obras contra as Seccas em Garuarú, 
requisitara da Great Western 80 passagens de 2.a classe, de Pal
mares para Recife, por conta do Ministério da Viação, conforme 
documento em poder daquella companhia. Pretendia a nota com 
isto insinuar que estas passagens, requisitadas «ultimamente*, 
eram- destinadas a cangaceiros enviados para o Recife contra o 
governo do Estado por um funccionario da União.

Assim que tive conhecimento desta denuncia, pedi contas 
á repartição competente. Não admittindo que se duvidasse da 
minha sinceridade, queria saber si de facto as minhas ordens 
haviam sido transgredidas, afim de punir quem fosse encontra
do em falta.

Eis a informação prestada pelo Dr. Joseph Neto ao Inspector 
Geral das Seccas, em data de 28 de Junho:

«Antes de receber o vosso telegramma pela Wes
tern, já  havia telegraphado urgentemente pelo nacional 
sobre o assumpto. As passagens requisitadas, a que se
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refere a nota official, não foram para 80 homens e nem 
de Palmares, e sim para 160, em duas turmas de 80 
cada uma, agenciadas em Ribeirão pelos cabos João 
Francisco e Pedro Ferreira. A cada um destes cabos 
foram fornecidas duas requisições, que tiveram os nu
meros 687, 6 8 8 , 689 e 690, todas datadas de 11 de Maio 
do corrente anno, por conta da Estrada de Ferro de 
Limoeiro a Umbuzeiro... Não foi,-portanto, «ultima-' 
mente», como diz a nota official, e sim muito antes da 
eleição de 27 de Maio e dos acontecimentos de 29, que 
aquelles homens vieram de Ribeirão e não de Palmares, 
seguindo no dia immediato para Limoeiro.»

Desfeita esta segunda falsidade em materia de facto, pas
semos adiante. ’

No telegramma que me dirigiu em data de 28 de Mlaio, 
e foi acima transcripto, o governador de Pernambuco declara 
ser «absolutamente sem fundamento» a affirmação do coinman- 
dante da Região de estar a cidade cheia de cangaceiros. Em 
a nota de que me estou occupando insiste elle, com esta vehe- 
mencia, na sua negativa:

«O governo de Pernambuco declara que não está 
alliciando cangaceiros. . .

Já o governo do Estado tem dito a repete, sem re
ceio de contestação fidedigna, que não ha alistado na 
Força Publica nenhum bandoleiro. O governo de Per
nambuco, para manter o prestigio de sua autoridade, 
não desceria a esse processo de arregimentar tropa ir- 
íegular á sua milicia policial. E’ uma inverdade do Com- 
mandante da Região e o governo de Pernambuco pro
testa contra essas conscientes informações falsas, com 
que autoridades federaes estão fazendo politica junto 
ao Presidente da Republica, prejudicando assim o pres
tigio do Governo da União.»

Ora, já vimos que a existência de cangaceiros no Recife, 
ao sen iço do governo do Estado, não foi affirmada sómente pelo 

omman ante da Região: idêntico depoimento foi prestado tam
bém por mais de 60 académicos, pelo engenheiro Chefe do Dis-
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tricto Telegraphico, pelo Delegado Fiscal, pelo Inspector da Al- 
fandega, pelo Senador Archimedes de Oliveira, por professores 
do ensino superior, funeoionarios, commerciantes, etc...

Gomo si isto não bastasse, ahi está a palavra insuspeita do 
desembargador Bellarmino Gondim, amigo e correligionário do 
governador do Estado, ao apresentar o seu pedido de exone
ração :

«E’ notorio que existem em plena capital e em 
varias ruas prédios occupados por desordeiros e assa
lariados, armados e municiados, e dispondo, ao que am
plamente se affirma, até de dynamite. Chefia taes agi
tadores . . .  o Dr. Joaquim Pimenta. . .  que, entre outras 
declarações, me confessou que está ligado ao Senador 
Manoel Borba em pacto indissolúvel. . . »

Não é ainda sufficiente este testemunho?
Pois aqui está est’outro, que me parece decisivo.
Em fim de Junho nomeei commandante da Região Militar 

de Pernambuco, em substituição do coronel Jayme da Silveira, 
que pedira exoneração, o coronel Waldomiro Lima. As instru- 
cções que lhe dei, e vejo agora reproduzidas no seu relatorio 
(mats um documento em apoio da minha sinceridade) foram 
as seguintes: «A força federal nada tem com a política de Per
nambuco. Tenho insistido em transm ittir este pensamento ao 
coronel Jayme Pessoa da Silveira... A missão que recebeis é 
de executar esta minha orientação*.

Ora, o coronel Waldomiro, que manteve no Recife as re
lações mais cordiaes com o governador do Estado (tenho deste 
um telegramma que o confirma) declara no seu relatorio que, ao 
chegar ao seu destino, «os cangaceiros ainda occupavam os so
brados e especialmente os que dominavam as pontes*.

Mas ha melhor ainda.
O dito official suggeriu ao governador como meio de res

tituir a calma á cidade a seguinte combinação, conforme se vê 
do relatorio:

««; O tiro 6 6 6  só poderia utilizar as suas armas 
na linha de tiro e só poderia sahir armado á rua com 
a minha licença;

■m
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b) O Sr. Dr. Governador mandaria retirai- da ci
dade immediatamente todos os cangaceiros; desmobi- 
lizaria a policia; faria regressar para os municípios to
dos os destacamentos que tinham sido concentrados na 
Capital;

c) Eu mandaria que regressassem ás suias sédes 
todas as forças que não pertencessem á guarnição do 
Recife.»

O governador, diz o coronel Waldomiro, acceitou estas con
dições.

Convém lembrar que nesse tempo já  a revolta tinha sido 
jugulada no Rio.

Continúa o coronel:

«Depois de ter embarcado a secção de metralha
doras e as praças de artilharia, demonstrando assim 
a lealdade do meu procedimento, mandei informar ao 
Sr. Governador, que me respondeu que naquelle dia as- 
signara todas as ordens relativas á nossa combinação.»

Desta combinação, como vimos, fazia parte a retirada dos 
cangaceiros.

Do quanto se passava, dava-me sciencia o coronel Waldo
miro.

Ora, de um dos seus telegrammas destaco o seguinte pre
cioso trecho:

«A execução (do accôrdo) tem sido completa. Ain
da hontem o governador dispensou cerca de 300 homens 
CANGACEIROS.»

Ahi está, este governador, que affirma com o maior entono 
ser «absolutamente sem fundamento», ser «uma inverdade», ser 
«conscientemente falsa» a informação do Commandante da Re
gião de que na cidade o governo do Estado tinha cangaceiros 
a seu serviço; este mesmo governador, que emphaticamente de
clara «e repete, sem receio de contestação fidedigna, que não 

a alistado na Força Publica nenhum bandoleiro», pois «o go
verno de Pernambuco, para manter o prestigio de sua autoridade, 
nao desceria a esse processo de arregimentar tropa irregular á

Ás,i
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sua milícia policial»; este mesmíssimo governador poucos dias 
depois se obrigava por compromisso publico e solemne a «retirar 
da cidade immediatamente todos os cangaceiros» e, para co
meçar, dispensava logo 300 delles!

Depois disto, hão de permittir-me os que me lêem que eu
deponha a penna. . .

A Nação tem ahi elementos bastantes para fazer a psycho
logy do «caso de Pernambuco», e verificar si elle foi realmente 
uma das causas do levante de 5 de Julho ou si não era, ao envez 
disto, uma manobra destinada a secundal-o.





Superintendência do Abastecimento—Exportação 
do assucar — O processo do “Correio da 
Manhã”.

Alguns dos meus adversários, por ignorância ou de má fé, 
attribuem-me a iniciativa das medidas que restringiram, nos 
primeiros mezes do meu governo, a sahida de alguns dos nossos 
productos piara o estrangeiro. A verdade, entretanto, é que esta 
iniciativa partiu dos meus antecessores, com a criação do Com- 
missarmdo da Alimentação Publica. Todo o meu esforço, pelo 
contrario, foi no sentido de pôr termo a essas restricções, e 
voltar ao regimen da plena liberdade de commercio, embora 
com as cautelas requeridas pela situação melindrosa em que 
nos encontrávamos.

O Commissariado da Alimentação Publica foi criado em 
1918 (dec. n. 13.069 de 12 de Junho) e tinha por fim «tomar 
quaesquer medidas attinentes ao justo equilíbrio entre as neces
sidades da exportação e as do consumo interno do paiz» (ar
tigo 2 .°, let. f ).

A lei n. 3.533 de 3 de Setembro seguinte, art. 2.°, ns. 1 e 2, 
autorizou o Governo a, por intermédio do Commissariado, «su
jeitar a um  regimen especial de licenças o commercio das 
mercadorias que forem discriminadas, para tal fim, nos regu
lamentos», e a «fixar os preços máximos de venda dos generos 
alimentícios ou das mercadorias que, a juizo do Governo, forem 
julgadas de primeira necessidade».

As reclamações do commercio e dos productores prejudica
dos com estas restricções, não se fizeram esperar.

Ao regimen ^das licenças, concedidas mais ou menos arbitra
riamente, imputavam-se graves abusos; a tabella de preços má
ximos era considerada injustificável empeço ao desenvolvimento



legitimo das transacções. Tudo isto contribuía para tornar cada 
dia mais vehementes os clamores dos interessados.

Reconhecendo a procedência destes clamores, mas receiando, 
por outro lado, que a liberdade illimitada da exportação dos ge- 
neros de primeira necessidade pudesse criar para o paiz, e mor- 
mente para as classes menos abastadas, uma situação incom
portável, e, ao mesmo tempo, estimulasse as agitações opera
rias, que certas folhas e alguns politicos ávidos de populari
dade insistentemente exploravam, o Governo passado procurou 
instituir um regimen de transição, que preparasse, sem grandes 
abalos, a volta á normalidade.

Com este intuito, dirigi ao Congresso Nacional, ainda em 
1919 (l.° de Dezembro) uma mensagem em que pedia fosse au
torizado «a regular a exportação dos generos alimentícios e dos 
de primeira necessidade, de maneira a não deixar sahir  do paiz 
sinão os que excederem As exigências do consumo interno, e 
bem assim a adoptar as medidas que entender necessárias para 
evitar a elevação exagerada dos preços dos mesmos generos, res
guardando, todavia, os legítimos interesses do productor e
DOS VENDEDORES».

O Congresso attendeu a esta solicitação em termos ainda 
mais amplos, pela lei n. 4.034 de 12 de Janeiro de 1920. O ar
tigo 4. desta lei enumerava os generos alimentícios e de primeira 
necessidade, cuja exportação e consumo podiam ser regulados: 
cereaes, carnes, banha, assucar, café, etc., etc. (ao todo 27).

Para dar execução a esta lei, criou o Governo, pelo dec. nu
mero 14.027 de 27 do mesmo mez e anno, a Superintendência 
do Abastecimento.

Que o meu pensamento era encaminhar a volta á liberdade 
das transacções, já  o dizia a Mensagem de 1920:

«Extincto o Commissariado da Alimentação Pu
blica, entendeu o Governo pedir-vos poderes que o ha
bilitassem a evitar, em beneficio das classes menos 
abastadas, a elevação exagerada dos preços dos ge
neros alimentícios e de primeira necessidade, deter
minada por motivos decorrentes das condições do mo
mento.

Tudo aconselhava que se não rompesse ex-abru- 
pto com o estado de coisas existente, e assim o enten
destes ao votar as medidas solicitadas na mensagem
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do l.° de Dezembro ultimo. Por seu lado, julgou o Go
verno de bom proposito dirigir um appello ao Com- 
mercio e á Industria, e pedir o seu concurso na dif- 
■ ficil tarefa de combater a carestia da vida, embora 
reconhecesse a conveniência de voltar brevemente o 
paiz ao regimen da plena liberdade commercial.»

Na Mensagem de 1921 deixei também claro o meu pensa
mento :

v

«No intuito de restabelecer a liberdade de com- 
mercio, que as circumstancias criadas pela guerra o 
tinham levado a restringir em protecção ás classes 
menos abastadas, o Governo, de accôrdo com os Es
tados, suspendeu pouco a pouco as tabellas de preços 
máximos que vigoravam em Nictheroy, S. Gonçalo e 
Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro, em Bello 
Horizonte, Barbacena, Juiz de Fóra e Divinopolis, no 
Estado de Minas Geraes, e nas capitaes da Bahia, 
Goyaz e Sergipe.

No Districto Federal adoptou-se o mesmo critério, 
de sorte que, a 31 de Maio de 1920, ficaram abolidas as 
tabellas que fixavam os preços do assucar e da carne, 
únicos productos ainda sujeitos á fiscalização da Su
perintendência do Abastecimento.

A fiscalização da expoítação para o estrangeiro 
continuou, porém, a ser feita, tendo-se sempre em 
vista prejudicar o minimo possível as nossas remessas 
para o exterior, criadoras de créditos em beneficio do 
paiz.»

Os meus inimigos, porém, não se limitaram a dar-me fal
samente a paternidade do Commissariado: um delies, director 
do Correio da Manhã, accusou-me ainda de, em troca de uma 
joia offerecida a pessoa de minha familia, haver-me servido da 
Superintendência do Abastecimento para suspender, em proveito 
de certos exportadores de assucar, membros da Associação Com
mercial do Rio de Janeiro, as medidas restrictivas que anterior- 
mente estabelecera no tocante á exportação do mesmo producto.

Chamei a juizo o accusador, que foi condemnado por crime 
de calumnia em ambas as instancias.

P ela  Verdade 38



Não quero, porém, que durmam no sigillo dos cartorios as 
provas com que o fulminei.

Elle se propoz a provar a verdade da accusação com o que 
chamou uma prova indiciaria.

A prova indiciaria era esta:
Os Srs. Araujo Franco e Dias Tavares, açambarcadores de 

assucar, offereceram um collar de pérolas a pessoa da familia 
do ex-presidente, e este, cincoenta dias depois (!) revogou as 
restricções que impuzera á exportação daquella mercadoria. Isto 
deu lugar a que os mesmos senhores exportassem grandes 
partidas do dito genero, que por esta razão passou a escas
sear e encarecer no mercado, e assim se locupletassem á custa 
das privações do povo. Mais tarde a accusação, sentindo-se fraca 
no terreno em que se collocara, variou de rumo, e apresentou em 
seu apoio mais este indicio: o ex-presidente, sem medida nem 
escrúpulos, mandou emprestar pelo Banco do Brasil aos Srs. Arau
jo Franco e Dias Tavares a quantia de 9.525 contos, sob a ga
rantia irrisória de um terceira hypotheca! Estes favores escan
dalosos foram o preço da joia, como esta fôra a paga dó suborno.

Examinarei cada facto de per si.
Tratemos primeiro da revogação das medidas.
Fôram o Commercio e a Industria do Rio de Janeiro fran

camente contrários á minha candidatura na eleição presidencial 
de 1919. Como isto não era motivo para que me ficasse resen- 
timento dessas classes, entidades abstractas, quando o não 
guardára dos proprios indivíduos que me combateram, tanto 
que delles aproveitei alguns até na organização do meu Minis
tério e outros em postos de destaque, como Ruy Barbosa, meu 
competidor, a quem — um dos primeiros actos do meu governo 

convidei para representar o Brasil na Sociedade das Nações, 
pude, sem esforço, sentir o injustificável afastamento em que 
aquellas classes vinham sendo mantidas pelos successivos Go
vernos da Republica, e, considerando do maior valor o seu apro
veitamento e collaboração, procurei, desde logo, dar-lhes publicas 
provas de minha cordialidade e de meu apreço.

Dahi a visita que fiz á Associação Commercial, em Maio de 
1920, o discurso que alli proferi e tão generoso acolhimento mereceu 
do numeroso auditorio então presente, e, finalmente, a recepção 
que, em Julho, offereci no palacio do Cattete, a titulo, por assim 
dizer, particular, e á minha custa, ao Commercio e á Industria.

Alguns dias depois, informado de que os representantes



destas classes, surprehendidos até certo ponto e sensibilizados 
com essas demonstrações de estima, pensavam em retribuil-as e 
desejavam saber si eu acceitaria um baile no Club dos Diários, 
respondi, como não podia deixar de fazel-o, affirmativamente.

A estas explicações, circumscriptas ao que me toca pessoal
mente, additem-.se agora, como complementares, as do Sr. Araujo 
Franco, então Presidente da Associação Commercial, cujo de
poimento, dada a sua qualidade, é o mais autorizado e valioso 
relativamente ao que occorreu com a offerta do presente que 
serviu de pretexto á imputação calumniosa.

Explicando os motivos que determinaram essa offerta, es
creve o Sr. Araujo Franco:

«Eleito em opposição ao candidato que essas clas
ses (Commercio e Industria), pela primeira vez ha
viam resolvido moralmente apoiar, era de crer que o 
novo Presidente da Republica timbrasse em mais ac- 
centuado tornar o ostracismo em que viviam. Da sua 
visita, porém, á Associação Commercial do Rio de Ja 
neiro, do sensacional discurso que ahi proferiu e da 
brilhante recepção que, com a Exma. Sra. Bpitacio 
Pessoa, deu em Palacio, em honra do Commercio e da 
Industria desta Capital, verificaram esses elementos 
ser intenção do illustre Presidente acabar com tão 
aberrante exclusão e resolveram retribuir as inequi- 
vocas povas de. apreço do eminente Chefe do Estado 
com uma manifestação altamente significativa, á qual 
procuraram dar o maior brilho.

Nomeada uma commissão para tal fim, commissão 
esta escolhida dentre os nomes de maior destaque do 
nosso Commercio e da nossa Industria, coube-me a 
presidência da mesma, certamente como um preito á 
Associação Commercial, da qual então já era o pre
sidente.

Para custear as despesas que se tornavam neces
sárias, foi o escrupulo levado ao ponto de se evitar 
contrbuição pecuniária das Associações ou agrupa
mentos, como a principio se havia pensado, correndo a 
subscripção, que então se abriu, como ninguém o igno
ra, por entre os commerciantes e industriaes dire- 
ctamente.



O resultado desta subscripção de muito excedeu a 
qualquer espectativa, ficando então resolvido se offe- 
recesse um mimo á Exma. esposa do Sr. Presidente 
da Republica.

Que oppor a idéa tão delicada e singela?
Todos a abraçámos, a applaudimos todos.
E, de facto, que se poderia allegar contra?
Porventura não seria licito á Industria e ao Com- 

mercio da Capital do Brasil brindar a esposa do seu 
Presidente?

Porque não?
O que jámais podiam esperar, o que bem longe 

estavam de suppor, é que abjectas paixões, é que in
teresses subalternos pudessem fazer alguém descer a 
deturpar gesto tão nobre, tão digno e transparente.»

Não foi outro o meu pensamento ao acquiescer á gentileza 
da dadiva. Nenhum desar podia advir para as classes conser
vadoras, da offerta, nem para o Presidente, da acceitação. Note- 
se que não tive conhecimento do acto sinão depois de consum- 
mado. Si tivesse sido ouvido, teria recusado o presente, não por
que o reputasse deshonesto, mas porque conhecia o meio que 
me cercava, e timbrava em tirar-lhe todos os pretextos de dif- 
famação e de calumnia.

Entregue, todavia, e recebido o collar, não seria digno que, 
só por medo aos calumniadores, respondesse com uma grosseria 
á delicadeza dos offertantes.

E não seria outra coisa sinão medo. Haveria deshonra em 
receber o objecto, si fosse dado por um indivíduo ou por uma em
presa em paga de favores particulares; mas fôra offerecido por 
todo o commercio e por toda a industria do Rio de Janeiro; não 
representava a generosidade isolada desta ou daquella pessoa, 
natural ou jurídica; nenhuma relação, portanto, immediata ou 
remota, podia ter com qualquer serviço recebido ou esperado do 
Governo.

Não é possível admittir que um mimo feito por dezenas ou 
centenas de commerciantes e industriaes, separados por inte
resses os mais diversos, exprima o reconhecimento de cada um 
por favores liberalizados ou promettidos pelo Governo.
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E’ também absurdo suppor que elle seja uma prova de gra
tidão por favores immoraes, feitos collectivamente ás duas clas
ses ou por ellas pretendidos.

Mas, admittido este absurdo, pergunta-se: Quaes os favores 
prestados por mim ao Commercio e á Industria?

E’ da maior notoriedade que, antes e depois da manifestação 
do Club dos Diários, o Commercio e a Industria, no que diz res
peito aos seus interesses peculiares, tiveram antes motivos de queixa 
do que de agradecimento pelos meus actos. Foi contra os cla
mores mais estridentes das duas classes, que o Governo resolveu 
manter o Commissariado da Alimentação Publica com as restri- 
cções da exportação reguladas pelas necessidades do consumo; 
que pleiteou no Congresso a taxa de viação e organizou e submet- 
teu ao poder legislativo o projecto de modificação das tarifas 
aduaneiras; foi depois do baile e da offerta do presente, que o 
Governo desattendeu a varias reclamações do Commercio, formu
ladas em virtude de resoluções secretas da Associação, facto que 
na época se prestou a variados commentarios; foi depois, que 
exigiu da mesma Associação o reconhecimento, por escriptura 
publica, do seu debito de 36.440 contos ao Thesouro, com a en
trega, por occasião da assignatura desse acto, do producto da 
venda de mil apólices federaés; e a levou a dar o edificio de sua 
séde, como garantia da divida, em hypotheca vencivel á primeira 
prestação não satisfeita; e a pagar annualmente 1 2 0  contos de 
réis ao Governo; e a fornecer gratuitamente os serviços de esta
tísticas commerciaes; e a saldar as pensões dos voluntários da 
Patria; e a ceder uma das suas salas á repartição dos Correios 
e a rotunda á Bolsa; foi depois, que o Governo negou saneção 
ao projecto que autorizava a Associação Commercial a emittir 
até 1 0 .0 0 0  contos de debentures para solver de modo mais 
prompto e efficaz as suas difficuldades; foi depois...

Para que mais? Não bastam tantos factos para mostrar que, 
durante todo o tempo do governo, conservei integraes, em face 
do Commercio e da Industria, a minha liberdade e a minha au
tonomia?!

Mas voltemos á revogação das medidas que restringiram a 
exportação do assucar e de cuja adopção fôra o Correio da Ma
nhã um dos mais exaltados corypheus.

A Superintendência do Abastecimento, sob a direcção de um 
homem integro e capaz, ficara incumbida de estudar os meios 
conducentes ao regimen normal. Uma vez organizada, entrou em
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relações com  as classes interessadas, e com  ellas chegou a ac- 
côrdo, quer no tocante ao consumo interno, quer a respeito da 
exportação de todos os generos de prim eira necessidade ( e não

SÓMENTE DO ASSUCAR).
Quanto ao consumo interno, supprimiram-se as tabellas dos 

preços de varejo e adoptou-se, em substituição, a declaração of
ficial dos preços em grosso, feita semanalmente pela Associação 
Commercial ao Superintendente do Abastecimento e por este 
amplamente divulgada. Por este meio, acautelou-se ao mesmo 
tempo o interesse do productor e o do consumidor: este, sabendo 
por quanto o commercio a retalho adquiria o genero, ficava ha
bilitado a protestar junto á Superintendência sempre que fosse 
alvo de exigências descabidas; o productor, por sua vez, sciente 
dos preços que haviam vigorado na semana anterior, tinha base 
segura para recusar toda offerta de compra que se afastasse de
masiado da cotação publicada.

Voltou assim o commercio interno, pouco a pouco e sem 
choques, ao regimen de plena liberdade.

Restava a exportação.
Neste serviço reinava grande balbúrdia. O Commissariado 

não tinha um critério fixo e geral para autorizar ou prohibir a 
exportação; ou, si tinha, não o punha em pratica sem restricções 
nem excepções. A mesma razão que um dia invocava para recusar 
a exportação a um negociante, servia no dia immediate para 
permittil-a a outro. Aqui, dava licença para exportar grandes 
partidas de generos; alli, negava toda e qualquer exportação e, 
ainda por cima, fazia requisição forçada da mercadoria por 
preço quasi igual ao do centro productor, sem levar em conta o 
frete, os impostos, a armazenagem, a commissão e o seguro! 
Fallava-se abertamente em venda de licenças.

Os maus resultados desta desorganização faziam-se sentir 
cada vez mais sérios. Os productores fugiam do mercado da 
Capital e. procuravam outros centros consumidores, onde se não 
fizesse sentir a acção do Commisariado. O resultado é que os 
generos escasseavam e augmentavam diariamente de preço, pro
vocando medidas mais severas daquella repartição e criando 
assim um verdadeiro circulo vicioso.

Foi a esta intolerável situação que a Superintendência do 
Abastecimento procurou dar remedio. Com tal intuito, logo que 
se pode informar com segurança das forças da producção e das 
necessidades do consumo, e ouvir os avisos, queixas e reclama-



ções dos interessados, entrou a promover a volta paula tina  e 
CAUTELOSA Á PLENA LIBERDADE DAS TRANSACÇÕES.

Note-se, porém, desde já :  fel-o sempre por medidas de
CARACTER GERAL, ÁS QUAES DEU SEMPRE A MAIOR DIVULGAÇÃO.

Em Maio, t r ê s  mezes a n te s  do b a ile  do C lub  dos D iá
rios, estabelecia ella o seu primeiro regulamento quanto ao as- 
sucar: poderiam ser exportados pelo Rio de Janeiro até 45.000 
saccos, mediante rateio, desde que não excedesse de jnil réis o 
preço do assucar branco crystal superior. Plano analogo era 
adoptado para os outros portos. Com relação á safra de 1919 
a 1920, a terminar em 31 de Agosto deste ultimo anno, a ex
portação ficava adstricta á remessa prévia, para um mercado 
interno, de igual quantidade de assucar branco, e de um terço, 
mais tarde um quarto, e por ultimo nada, de assucar inferior.

Em Junho, dois mezes antes do baile, como melhorassem 
as condições do mercado, estabeleceram-se bases mais folgadas: 
elevou-se a 60.000 saccos a quota de exportação, manteve-se o 
preço de mil réis para o assucar crystal e exigiu-se um stock 
de 200.000 saccos nos trapiches desta Capital.

A 6 de Agosto, oito dias antes do baile do Club dos D ia- 
rios, a Superintendência fez nova modificação, sempre no sen
tido da volta á liberdade do commercio, sempre por meio de me
didas de caracter geral, sempre com a maior clareza e publici
dade: elevou a 70.000 o numero de saccos exportáveis, medi
ante rateio entre os productores e exportadores que provassem 
a legitimidade dos seus negocios; reduziu o stock a 150.000 
saccos, dos quaes sómente 100.000 de crystal, e fixou em 1$040 
o preço do kilogramma para o melhor typo da qualidade crystal 
no mercado atacadista do Rio, tomada esta cotação como base 
para o consumo do paiz. Ao mesmo tempo reduzia a 150.000 
saccos o stock do Recife e estabelecia para os demais centros 
productores stocks correspondentes ás respectivas safras.

Como se vê, todas as providencias até aqui mencionadas 
foram a n t e r io r e s  à manifestação do Club dos Diários. Nenhuma 
influencia, portanto, sobre ellas podia ter exercido essa mani
festação, tanto mais quanto foram, todas, normas de caracter 
geral, sem limitação a grupos ou a indivíduos, adoptadas á 
medida das melhoras progressivas que iam apresentando os 
mercados. Era, aos olhos de todos, a execução deliberada do 
plano que o Governo se traçára e annunciára abertamente ao
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paiz — de restituir ao coinraercio, com a brevidade possivel, a 
sua tão preciosa liberdade.

Todas as informações até aqui expostas são officiaes, da
tam de 1920, ou constam de um documento também official, 
escripto em Março de 1921 e junto por mim ao processo; são, 
por conseguinte, provas que não foram preparadas para os au
tos, pois são anteriores de dois e tres annos, quando ainda não 
se podia prever que a calumnia viria filiar a moveis torpes um 
dos maiores serviços prestados ao paiz pelo governo transacto.

Depois de 6 de Agosto, os mercados continuaram o seu 
movimento para a normalidade.

Os stocks augmentavam sempre; os preços tendiam todos 
os dias para a base official.

A 13 de Setembro, o stock do Rio de Janeiro era superior 
em 67.483 saccos ao exigido pela Superintendência; a cotação 
do assucar havia descido naturalmente a 1$040 e se mantinha 
nesta cifra, como se póde verificar do registro da Junta dos Cor
retores de Mercadorias (também junto ao processo).

As condições foram melhorando ainda, de modo que a 5 de 
Outubro, cincoenta dias depois das manifestações das classes 
conservadoras, como se mantivesse firmemente normal a si
tuação dos differentes mercados, o Governo, ainda assim «a ti
tulo de experiencia e em regimen transitório», o que mostra como 
o preoccupavam os interesses do povo, resolveu declarar «inteira
mente livre a exportação do assucar pelos diversos portos
BRASILEIROS, GARANTIDOS TÃO SÓMENTE DETERMINADOS sto ck s  NAS
capitaes dos E stados e na Capitai, F ederal, para attender ás 
necessidades do consumo interno».

Eis ahi tudo quanto occorreu no meu governo sobre a ex
portação do assucar. Nenhuma medida, absolutamente nenhuma, 
se  tomou que pudesse aproveitar apenas a um  g ru p o  d e  nego- 
c is t a s ,  como falsamente affirmou o meu diffamador: nenhuma, 
absolutamente nenhuma, deixou de ter caracter g e r a l ,  de es
tender-se a todas as zonas assucareiras do paiz, de inspirar-se 
nas condições reaes dos mercados, de collimar o restabelecimento 
da liberdade commercial, que circumstancias angustiosas, de
correntes da Grande Guerra, haviam levado o Brasil a limitai 
em 1918, como alias fizeram todas as nações, e que eu promet 
tera restabelecer em prazo breve.
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Só uma tentativa houve para desviar-me da linha recta que 
seguia. Foi o facto que vou expor e o meu aggressor inverteu
para ferir a minha honra.

Algumas firmas do Rio de Janeiro compraram em Campos 
cerca de 90.000 saccos de assucar, venderam-n’as para o estran
geiro, tomaram os saques, etc. e, como na occasião ainda não se 
houvessem realizado as condições estabelecidas pela Superinten
dência para permittir a exportação, requereram ao Juiz Federal 
um interdicto prohibitory, que lhes garantisse a sahida da mer
cadoria vendida. Denegada esta providencia, voltaram-se para a 
propria Superintendência, que resolveu submetter a questão á 
Associação Commercial, o que fez com o seguinte officio, nu
mero 818 de 19 de Julho:

«Estudadas as condições do mercado, o movimento 
e as cotações do producto, as necessidades do consumo 
e as capacidades da producção, fôram estabelecidas 
por esta Superintendência as bases reguladoras da ex
portação do assucar para o exterior, já  amplamente di
vulgadas e consistentes, em resumo, no seguinte: (re
produz as bases acima transcriptas). De accôrdo com 
esse regimen procedeu a Superintendência, não tendo 
ainda motivos. para modificar o plano adoptado. Ha
vendo, entretanto, recebido diversas reclamações por 
parte de interessados no assumpto, vem pedir a essa 
Associação que se digne promover a reunião de todos 
os interessados exportadores, afim de amplamente ven
tilarem todos os pontos controvertidos e apresentarem 
em synthese a esta Superintendência as suggestões que 
fôrem geralmente acceitas. Taes esclarecimentos ^serão 
devidamente estudados e submettidos á apreciação do 
Governo para ulterior deliberação.»

Falle agora, em meu lugar e continuando o esclarecimento 
dos factos, o mesmo Presidente da Associação Commercial, cujo 
depoimento foi acima invocado:

«Por toda a imprensa e com o fim declarado, foi 
immediatamente convocada tal reunião, sendo pedido 
ao mesmo tempo aos interessados apresentassem por 
escripto o que pretendiam, afim da discussão se poder



basear em algo de menos aleatorio e de mais tarde se 
poder evitar controvérsias possíveis. A 22 do mesmo 
mez, á hora marcada, com a presença de todos os in
teressados, deu-se inicio á reunião, á qual fôram apre
sentadas por escripto as pretenções de cada um. Foi 
o assumpto amplamente discutido, obedecendo á ordem 
em que fôram as petições apresentadas, que, juntas a 
um relatorio do presidente da Associação Commercial, 
fôram enviadas ao Superintendente do Abastecimento! 
Este relatorio foi francamente contrario á pretenção 
dos peticionários. A licença de exportação, concedida 
em taes condições, constituiria revoltante excepção em 
favor dos que por todos os meios haviam tentado burlar 
a lei e em detrimento daquelles que, reconhecendo os 
louváveis intuitos da Superintendência e confiados na 
escrupulosa honestidade e justiça com que ella ia exe
cutando o plano traçado, se haviam abstido de qual
quer negocio.»

De conformidade com os pareceres accórdes da Associação 
Commercial e da Superintendência do Abastecimento, o Governo 
denegou a exportação solicitada e manteve as ordens em vigor, as 
quaes, como ficou dito, só vieram a ser modificadas, isto mesmo 
ligeiramente e sempre com caracter geral, no mez de Agosto,
onnnnnna mercado aconselhou a reducção do stock de
1 $040°° 3 lo0'° 00 SaCCOS e a elevaÇã° do preço de 1$000 para

Não é, pois, verdade que eu tenha revogado quaesquer me
didas para permittir a certos e determinados negociantes de as- 
sucar a exportação do prbducto em detrimento do povo: o que 
Dz foi precisamente o contrario; recusei-me a abrir excepções 
odiosas, preoccuipado unicamente com o interesse do paiz

nhn t CCUSâ °r a^ rmou (Iue a revogação das medidas tinha sido feita por um decreto.
Gonvidei-o a citar o num ero e a data  desse decreto ou, 

ao menos, o Diário Official, que o publicára.

utranscrevend0- com ar triumphante, a reso
lução de 5 de Outubro de 1920, que ha pouco reproduzi.

. ^  Um arí^^’ ?ue P°d*a produzir effeito na imprensa, onde
ono e a au acia de certas asserções são capazes de ferir a



imaginação da massa ignorante, sempre amante dos fogos de ar
tificio do escandalo; mas nos autos, aos olhos de um juiz sereno e 
illustrado, tal resposta não valia nada, ou antes, era contrapro
ducente.

O que o réo calumniosamente affirmára é que eu, 
para favorecer um grupo de negocistas, açambarcadores de as
sucar, havia, em troca de uma joia e em detrimento dos interesses 
do povo, revogado as medidas que restringiam a exportação desse 
genero. Ora, a  acto official, por elle invocado, expedido quasi 
DOIS MEZES DEPOIS DA IMAGINARIA PEITA, C pelas razões de ORDEM 
publica que longamente expuzemos, continha uma medida não 
individual mas de caracter geral, não limitada a determinada 
zona do paiz mas extensiva a todos os portos do Brasil (o pro- 
prio calumniador proclamou pelo seu jornal que ella «se executou 
de prompto em todo o paiz»); não proveitosa só a um grupo de 
pessoas mas a todos os productores e negociantes de assucar, 
e adoptada, não com prejuízo dos interesses do povo, mas com res
guardo previdente destes interesses, pois só permittia a ex
portação sob a garantia de «determinados stocks nas capitaes dos 
Estados e na Capital Federal, para attender As necessidades do

CONSUMO INTERNO».

Foi em beneficio dos Srs. Araujo Franco e Dias lavares, ex
plicou o réo, que o Governo revogou as medidas restrictivas da 
exportação do assucar: isto permittiu que elles exgotassem os 
mercados e se enriquecessem á custa do bem estar da popu
lação.

A affirmação era duplamente falsa.
Falsa, porque nó proprio acto de 5 de Outubro estava res

guardado o interesse da população: «garantidos, diz elle, deter
minados stocks nas capitaes dos Estados e na Capital Federal,
PARA ATTENDER ÁS NECESSIDADES DO CONSUMO INTERNO».

Falsa ainda, em face de uma certidão da Alfandega 
da Capital, que juntámos ao processo e pela qual se mos
trou que, durante todo o anno de 1920, nem o Sr. Araujo F ranco 
nem o Sr. D ias T avares, individualmente ou pelas suas firmas
COMMERCIAES, EXPORTARAM SIQUER UM SACCO DE ASSUCAR!

Esta certidão, só por si, tornou patente que a fabula en
gendrada pelo réo era uma calumnia deslavada.
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Vejamos agora o emprestimo do Banco do Brasil.
Confundido pela fórma que acabamos de expor, o calumnia- 

dor não se deixou abater e, alterando os termos da accusação, 
affirmou, como vimos, que a retribuição do mimo fôra, não já 
a liberdade da exportação do assucar, mas um emprestimo de 
9.525 contos que o ex-Presidente mandou fazer pelo Banco do 
Brasil a Araujo Franco e Dias Tavares, sob a irrisória garantia 
de uma «terceira» hypotheca.

Podia ter-me limitado a responder que jámais interviera nas 
tansacções commerdaes daquelle estabelecimento. Disto dava 
testemunho uma carta, que juntei aos autos, subscripta por um 
homem da estatura moral do Dr. J. M. Whitaker e na qual este 
affirmava: «Sempre gosei de independencia absoluta no exer
cido do meu cargo»; o Presidente «jámais me fez, directa ou in- 
directamente, qualquer pedido em favor do Sr. Araujo Franco 
ou das sociedades de que este faz parte, nem o fez tão pouco em 
relação a qualquer outro negocio, extranho ao Thesouro, du
rante a sua administração».

Mas não me satisfiz com isto e mostrei, com as próprias es- 
cripturas trazidas a juizo pelo calumniador, que a sua affirmação 
era absolutamente falsa.

Com effeito, logo da primeira escriptura se via que a «ter
ceira» hypotheca (de 2.000 contos) que o réo affirmava ser a 
garantia unica do emprestimo de 9.000 contos, fôra dada em re
forço DE OUTRAS GARANTIAS PRESTADAS EM CARTAS DE 2, 3 E 6 DO 
mesmo mez de Dezembro de 1920 e consistentes em nove promis
sórias emittidas por firmas de primeira ordem, no valor de 5.987 
contos, dois warrants de 24.000 saccos de assucar e mais tres 
promissórias no valor de 2.012 contos. Mas, além deste reforço, 
os mutuários offereceram mais uma primeira hypotheca de 3.500 
contos e ainda outra primeira hypotheca de 2.000 contos (ao todo
7.500 contos, além das garantias das cartas).

Até essa data, o emprestimo era apenas de 6.000 contos. Em 
Abril de 1921, oito mezes depois da festa do Club dos D iários, 
foi elevado a 8.000. Os mutuários deram então como garantia 
mais duas primeiras hypothecas, uma de 5.000 contos e outra 
de 1.000.

Isto está exarado na segunda escriptura.
Finalmente, em Novembro de 1921, mais de um anno depois 

daquella festa, o emprestimo subiu a 9.525 contos, e os mutua-
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rios fortaleceram ainda a garantia com uma terceira hypotheca 
de 1.526 contos.

Assim, o empresitmo de 9.525 contos, realizado em tres par- 
cellas, quatro, oito e quinze mezes depois da festa do Club dos 
Diários, não foi feito sob a garantia irrisória de uma terceira 
hypotheca, mas sob a garantia bastante de quatro primeiras hy- 
pothecas, no valor de 11.500 contos, e mais duas terceiras hypo- 
thecas na importância de 3.526, ou ao todo 15.026 contos, além 
das garantias dadas nAs càrtas de 2, 3 e 6 de Dezembro de 1920.

Aliás, como já  disse e provei no processo, em nada concorri 
para esse empréstimo, do qual só vim a ter conhecimento pela 
imputação de que fui alvo.

Corremos assim o calumniador de todas as tocas em que 
buscara entrincheirar-se contra os protestos naturaes de um ho
mem de bem.

Provas de outra natureza adduzi ainda para patentear a ca- 
lumnia de que fôra victima.

O baile do Club dos Diários verificou-se no dia 14 de Agosto. 
A offerta da joia é da mesma data. Todos os jornaes a noti
ciaram. Poucos dias depois, as folhas da opposição começaram a 
insinuar a mesma calumnia pela qual eu chamaria mais tarde 
aos tribunaes o meu diffamador. Artigos successivos publicaram- 
se neste sentido mezes seguidos. «Toda a imprensa commentava 
o acontecimento», disse, no seu jornal, o proprio réo, depois de 
chamado á responsabilidade.

E’, portanto, fóra de duvida que o facto e os commentaries 
tinham tido a mais ampla publicidade e se tornaram geralmente 
conhecidos, pelo menos no Rio de Janeiro. Nenhum homem de 
imprensa desta cidade, e menos ainda um director de jornal, podia 
ignoíal-os.

Pois bem, eis como, mais de cinco mezes depois, a 21 de Ja
neiro de 1921, se manifestava o proprietário e director do Correio 
da Manhã, com a sua assignatura, a respeito db Chefe de Estado 
accusado de suborno, por um facto de que elle já então tinha 
pleno conhecimento:

«A opposição de certa imprensa ao honrado Dou
tor Epitacio Pessoa, fique sabendo o publico e sobre
tudo a mocidade brasileira, que tem o dever de velar



pela dignidade do Brasil, provém de uma só causa: 
o Governo suspendeu todas as subvenções que o The- 
souro pagava aos jornalistas mercenários, e, apezar das 
ameaças, das chantages e das supplicas que lhe teem 
feito, permanece inflexível. Esta é a verdade.

Quanto ao governo actuae, a minha convicção
DE BRASILEIRO. . . É QUE AINDA NÃO HOUVE NO CATTETE,
depois de P ru d e n te  de M oraes, um homem da capa
cidade E DA INTEIREZA MORAL DO D r. EpITACIO PeSSÔA. 
Por isto, tenho vergonha e sinto frémitos de indigna
ção, quando vejo um gatuno ... cobrir de insultos e 
de chalaças grosseiras esse  homem de bem, que está 
no seu posto de governo servindo h o n rad am en te  a 
sua patria .»

Isto, não esqueçamos, foi publicado mais de cinco mezes 
depois do baile do Club dos Diários; depois da offerta do collar; 
depois de todas as medidas adoptadas pelo Governo em relação 
á exportação do assucar; depois que a imprensa da opposição du
rante mezes e mezes bimbalhou a imputação renovada pelo ca- 
lumniador.

Nenhuma prova mais concludente podia eu adduzir de que 
este safra que a imputação era falsa e a publicara com a plena 
consciência de assacar-me uma calumnia.

Nas edições do seu jornal de 2 e 11 de Dezembro de 1923 
affirmara elle também que «ao tempo ou nas proximidades do 
acto publicado pelo D iário Official, de 5 de Outubro (o  mesmo 
que a titulo de experiencia e em regímen transitório declarou 
livre a exportação do assucar por todos os portos, garantidos os 
stocks necessários ao consumò interno) a firma Matarazzo, de 
S. Paulo, constituiu os sobrinhos do Sr. Epitacio, em Pernam
buco, seus agentes para a compra do producto aviltado, e estes 
souberam aproveitar-se da baixa.»

O facto não tinha a minima relação com a calumnia qué me 
era irrogada. Fosse verdadeiro, e, nem por isto, provaria que, 
em Agosto anterior, eu me deixára peitar para revogar medidas 
contrarias aos interesses dos açambarcadores de assucar.

Não obstante, juntei aos autos, para mostrar que o diffa- 
mador não formulava uma arguição que não fosse uma falsida-



de, o contracto e o distracto lavrados entre Matarazzo e a firma
Pessoa de Queiroz & C.

Por estes instrumentos se verificava: l.° — que o contracto 
não fôra feito «para a compra do producto aviltado (assucar)» 
mas para vendas, compras e consignações quaesqúer; 2.° — que 
fôra celebrado em S. Paulo, a 8 de J aneiro de 1920 c não «ao 
tempo ou nas proximidades do acto publicado pelo D iário Of f i
cial de 5 de Outubro»; 3.° — que, na vigência da sociedade, os 
Srs. Matarazzo e Pessoa de Queiroz não tiveram o minimo lucro 
e, pelo contrario, apuraram um prejuízo  superior a 138 contos, 
o que torna claro que os meus sobrinhos nem compraram o pro
ducto aviltado nem se aproveitaram da baixa do assucar, como 
asseverara o meu detractor.

Além do que até aqui expuz, outras circumstancias ficaram 
provadas no processo.

Assim, não era verdade, disseram de sciencia propria a 2 / 
e 3.* testemunhas, que o ex-Presidente ou sua esposa tivessem 
sido directa ou indirectamente consultados sobre a applicação a 
dar ao saldo da subscripção, ou sobre o offerecimcnto da joia, ou 
sobre a preferencia entre esta e um donativo para casas de ca
ridade. Não é verdade também que o ex-Presidente tenha estado 
presente á entrega do objecto ou que um ou outro tenham tido 
conhecimento da compra do mesmo. Nem podiam ter, pois a de
cisão fôra tomada no ultimo instante e a acquisição effectuada 
uma hora apenas antes da homenagem.

Com as provas por mim exhibidas, o crime de calumnia re- 
saltou do processo claro, evidente, insophismavel.

Assim entendeu também a Justiça. O juiz de primeira ins
tancia condemnou o calumniador a um anno de prisão e multa de 
dez contos de réis.

Logo nos arraiaes da imprensa, para quem a missão social 
de uma folha que se preza é augmentar a freguezia, offerecendo 
diariamente á gula depravada do publico boccados da reputação 
dos homens dignos, logo por esses arraiaes levantaram-se gritos 
de protesto.

Vem a pêlo transcrever aqui o commentario íeito sobre este 
ponto por um dos arrazoados de minha defesa:



«A falta de comprehensão dos direitos da im
prensa nas sociedades policiadas e o pouco apreço da 
honra alheia que a impunidade dos diffamadores já 
implantou entre nós, começa a ver na sentença que 
condeinnou o réo «o desfecho lastimável» de uma con
tenda em que a pobre «victima» (a pobre victima é o 
calumniador!) nada mais fez do que manter «a tra
dição do Correio da Manhã, tradição de combatividade 
violenta aos dominadores politicos», contra a qual se 
insurge uma lei que é «elemento formidável de coacção 
do pensamento nacional».

A «combatividade» do Correio da Manhã, nós já 
a mostrámos em nossas razões finaes, é a diffamação 
systematica dos homens dignos do paiz, o insulto e a 
calumnia atirados diariamente contra todos os deposi
tários da autoridade publica, o ataque á honra par
ticular e ás intimidades do lar, o opprobrio sem prece
dente das cartas falsas, sobre cujo lamaçal elle tentou 
erigir o edifício do Governo da Nação. Coagir o pensa
mento nacional é impedir que individuos, baldos de 
educação e de patriotismo, commettam quotidiana
mente a. infamia de pintar a nossa Patria como a ul
tima das nacionalidades, como nação onde impera a 
baixeza moral e política, a rapacidade dos governos, 
a abjecção dos dirigentes, a corrupção das famílias.

Sim, porque para esses é que se fez a lei de im
prensa; não foi para os jornalistas conscios da sua 
nobre missão e dos seus deveres de patriotismo, que 
sabem que os assumptos mais incandescentes podem 
ser discutidos sem offensa á reputação ou dignidade 
dos adversários; que o ataque systematico e calumnio- 
so á probidade dos homens públicos só tem como ef- 
feito o descrédito das instituições no interior, e, para 
alem das fronteiras, a desmoralização da Patria; e 
que a imprensa é instrumento de civilização e de pro
gresso, não é arma de dissolução e de ruína.

Todas as liberdades individuaes são limitadas. 
Ninguém concebe a coexistência de seres livres sem a 
delimitação do direito de cada um pelo direito dos de- 
mais. A igualdade perante a lei, a liberdade religiosa, 
o direito de reunião e associação, a inviolabilidade do
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domicilio, a liberdade pessoal, o dominio, o exercido 
das profissões, a propriedade artística e litteraria — 
tudo, tudo está sujeito a restricções. Por que não o es
taria a liberdade de imprensa, precisamente a mais 
perigosa de todas as liberdades?

Nem era preciso que a Constituição o dissesse; 
entretanto, ella não o esqueceu e estatuiu que, no uso 
da liberdade de manifestação do pensamento pela im
prensa, cada um responderá pelos abusos que com- 
metter, nos casos e pela fôrma que a lei determinar.

E porque o Congresso vota essa lei, aliás defi
ciente e timida, eil-o accusado de suffocar a liberdade 
do pensamento nacional!

De sorte que, si, ao atravessar uma rua excusa, 
um salteador, de pistola em punho, busca arrebatar-me 
a bolsa, sobre elle deve pesar a lei com todo o seu 
extremo rigor; mas si é um jornalista, muitas vezes 
um mercenário, que tenta de caso pensado roubar-me 
o bem mais precioso da honra. . .  a h ! esse não, esse 
deve ficar acima de todo e qualquer correctivo, supe
rior a toda e qualquer vindicação legal da parte da 
victima!

E ’ querer criar na Republica uma casta inviolável 
e sagrada, a casta dos salteadores de penna!

Não ha paiz no mundo onde tão effectivo seja o 
respeito á liberdade individual como na Inglaterra. 
Alli, só porque um jornal notou que certo artista fitava 
demorado o pé emquanto recitava os seus papeis, foi 
levado aos tribunaes, accusado de offensa á reputação 
profissional do actor, e se viu forçado á retractação 
para livrar-se da cadeia. Aqui, um typo mal reputado, 
escolhido a dedo pelos seus precedentes e pago espe
cialmente para infamar um dos cidadãos mais notá
veis do Brasil, joga contra esse cidadão, durante mezes 
seguidos, òs mais torpes baldões, a calumnia mais re
voltante, as infamias mais abjectas, ataca-o como ho
mem publico, enxovalha-o como homem particular, 
aponta-o ao estrangeiro, perante quem representa a 
nossa Patria, como um criminoso vulgar, embarafusta 
como um cão damnado pelo lar de sua familia. . .  e 
porque ha um juiz que o condemna á metade da pena
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de determinadas firmas, por assim dizer, forasteiras no 
commercio desta Capital»;

Considerando que o appellante imputou evidente
mente ao appellado a pratica do crime de peita, com 
todos os seus elementos existenciaes; que essa impu
tação ficou exuberantemente provado ser falsa, e fel-a 
o appellante movido por más paixões e visando o des
crédito e a honra do âppellado;

Accordam em Supremo Tribunal Federal negar 
provimento á appellação, para confirmar a sentença ap- 
pellada, que está conforme ao direito e á prova dos 
autos. Custas pelo appellante.»

O calumniador logrou dois votos de absolvição: os dos Se
nhores Hermenegildo de Barros e Guimarães Natal.

O Sr. Hermenegildo de Barros absolvia o réo, porque este 
não attribuira em tempo algum ao ex-Presidente da Republica 
um acto considerado crime pela lei, e é a falsa imputação de um 
facto legalmente criminoso que cónstitue a calumnia; o que o réo 
affirmou foi apenas que o ex-Presidente recebera um collar e de- 
clarára livre a exportação do assucar, mas não disse que S. Ex. 
recebera o collar para (o grypho é do Sr. Hermenegildo) para 
declarar livre a exportação do assúcar. Si o réo dissesse que a joia 
fôra acceita para aquelle fim, então, sim, á imputação seria de um 
delicto previsto em lei, o delicto de peita.

Para que não se supponha que ha qualquer inexactidão de 
minha parte, aqui transcrevo as próprias palavras do referido 
juiz:

«Para que este (crime de peita) se verifique, é in
dispensável, nos termos do Codigo Penal, e da lei de 
responsabilidade, que o funccionario tenha recebido o 
presente ou donativo para praticar ou, por ter prati
cado, um acto official, o que presuppõe ajuste, combi
nação, transacção indecorosa entre o peitante e o pei
tado, tanto que aquelle é punido com as mesmas penas 
impostas a es te ...



Teria o réo imputado ao autor o facto de haver re
cebido o collar de pérolas para o fim determinado de 
declarar inteiramente livre a exportação do assucar? Af- 
firmou, porventura, o réo que foi em troca do recebi
mento do collar, ou por ter recebido o collar, a 14 de 
Agosto de 1920, que o autor praticou o acto official de 
5 de Outubro do mesmo anno? Publicou o réo, em 
summa, que Araujo Franco & Comp., propuzeram a of- 
ferta de um collar ao Presidente da Republica para que 
este declarasse inteiramente livre a exportação do as- 
sucar e que aquelle funccionario, acceitando a proposta, 
praticou o acto desejado?

O réo não fez ao autor, em tempo algum, semelhante 
imputação. Da publicação de 9 de Novembro de 1923, 
trazida a juizo, que constitue, unica e exclusivamente, 
objecto da queixa, conforme as reiteradas affirmações 
do autor, não consta que o réo lhe houvesse attribuido a 
pratica do crime de peita ou de outro qualquer.»

Eis ahi o unico fundamento do voto do ministro Hermene- 
gildo de Barros. O fundamento, como se vê, prende-se a um fa
cto, que ou existia ou não existia nos autos, e a respeito do qual 
não era licito ter opiniões. Si não estava provado no processo 
que o réo imputára ao autor um facto definido como crime pela 
lei, a decisão do Supremo Tribunal era, com effeito, insusten
tável; mas si estava provado, o menos que se pode dizer do 
Sr. Hermenegildo é que não leu as allegações do autor, como 
era do seu estricto dever, e, nas allegações contrarias, lhe passou 
despercebido, por miraculoso acaso, tudo quanto podia com- 
prometter o réo.

Vejamos o que dizia o processo.
As imputações do calumniador, constantes da publicação 

■que serviu de base á queixa, foram as seguintes:

«Um grupo de negocistas procurava conquistar as 
boas graças do Réprobo...  Offereceu-lhe um grande 
baile no Club dos Diários e, n’um intervallo das danças, 
um collar de pérolas.. .  Os açambarcadorés de generos 
triumpharam, comprando a consciência do Rei, com uma 
galanteria suspeita; a entidade que assim tão tristemente 
os representáva — a Associação Commercial arrancou



d o  p o d e r o s o  c o m e d ia n te  o d e c r e to  r e v o g a n d o  c e r ta s  m e 
d id a s  q u e  lh e s  e m b a ra ç a v a m  o s  s u r to s  d e  r a p in a g e m , e m  
d e tr im e n to  do  p o v o . . . »

Estava provado nos autos, e isto nunca foi objecto de duvida 
ou contestação, que as designações R é p r o b o  e R e i  se referiam ao 
ex-Presidente.

Ora, em face da transcripção que acabo de fazer, pergunto 
ás consciências honestas: é admissível siquer imaginar-se que o 
réo não accusou o queixoso de haver recdbido a dadiva p a r a  
expedir o decreto abolitorio das medidas do assucar?

Com que fim, no dizer do calumniador, foi offertada a joia 
sinão p a r a  «conquistar as boas graças do Réprobo», sinão p a r a  
«comprar-lhe a consciência», sinão p a r a  «arrancar-lhe o decreto»?

Os açambarcadores trium pharam .
T riumpharam  de que ou de quem ?
Da resistência do Presidente.
T riumpharam  de que modo?
Delle « a rra n ca n d o  o decreto revocatorio das medidas que 

lhes embaraçavam os surtos de rapinagem».
T riumpharam  por que meio?
«Comprando a consciência do Réprobo.»
Triumpharam  por que preço?
Gom a «galanteria suspeita de um collar de pérolas».
Jurídica, philologica e moralmente será possível entender- 

de outra maneira as phrases transcriptas?
Como fechar os olhos a esta evidencia e affirmar que, no 

pensamento do réo, «não ha nexo de causa e effeito» entre os 
dois factos?!

Si o mimo não é a causa do decreto, onde a compra da 
consciência?

Si o decreto não é effeito do mimo, onde o triumpho dos 
açambarcadores ?

Si não ha ligação entre uma e outra coisa, por que meio foi o 
decreto arrancado?! Que força o arrancou sinão a compra da  
consciência pela joia offerecida?!

Não, não é possivel; ou as palavras perderam de todo a sua si
gnificação, ou não ha ninguém que, depois de ler o documento 
transcripto, endosse convencidamente a affirmação do ministro. 
Hermenegildo de Barros, aliás desmentida a cada folha do pro
cesso pelo proprio réo.



Sim, porque o caso é ainda mais grave do que se pensa.
Admitta-se, contra toda a evidencia, que a imputação acima 

reproduzida não fosse, para o ministro Hermenegildo, bastante 
clara e precisa; conceda-se que S. Ex., tão intelligente e arguto, 
a julgasse duvidosa e equivoca. Não justificaria isto o seu voto, 
pois os autos, note-se bem, os autos do processo estavam cheios 
de declarações do réo de que effectivamente o seu pensamento, 
naquella publicação, fôra imputar ao ex-Presidente a pratica 
de um crime de suborno.

Aqui vão alguns exemplos.
Na edição de seu jornal de 2 de Dezembro de 1923, o réo, 

combatendo a minha queixa, assim se expressou: «Querem saber 
a quem o Sr. Epitacio Pessoa recorreu ao pretender excusar-se? 
Ao co-réo do crime de suborno, ao subornador, ao Sr. Araújo 
F ranco .. . O de que o accusámos sempre, ninguém ignora (o réo 
não previa que o Sr. Hermenegildo custava tanto a comprehender 
as coisas) foi o serviço prestado ao trust do genero... com a cir- 
cumstancia da infamia da paga sumptuosa, recebida logo á bocca 
do cofre».

Este documento, onde o réo diz com todos os sons que o 
facto que imputou ao ex-Presidente foi a prestação de um ser
viço de officio em troca de uma paga sumptuosa, o que consti- 
tue crime previsto em lei, o que constitue exactamente o crime 
de peita ou suborno, estava junto  aos autos, mas não logrou 
ser visto pelo diligente magistrado!

No jornal de 12: «O Sr. Epitacio Pessoa, no seu arrazoado de 
rabula, procura fugir ao crime de suborno de que é accusado. . . »  
Accusado por quem? Pelo réo. Este documento também estava 
junto aos autos, mas o honrado juiz não conseguiu pôr-lhe os 
olhos em cima!

Na folha de 21, dirigindo-se ao autor dizia o réo: «Podes es
conder a joia do suborno do assucar onde quizeres...»  Este do
cumento estava igualmente junto aos autos; mas, como os outros, 
passou despercebido ao impolluto magistrado!

Um só exemplo mais. Ex-ministro do Supremo Tribunal, 
sinto-me triste de ter que insistir neste assumpto; mas sou obri
gado a fazel-o. No numero de 11 de Dezembro, deçois de refe
rir-se «á veracidade das nossas accusações» quanto ao «crime de 
suborno do Sr. Epitacio Pessôa», e ao acto que, afigurando-se no 
primeiro momento «um gesto leviano», depois «se revelou á luz 
do sol a miséria de uma peita nefanda», concluiu o réo: «Deste



modo, por um decreto ou por um simples acto, o e x -P r e s id e n te  
in c id iu  no  a r t.  214 do  C o d ig o  P e n a l, q u e  c a r a c te r iz a  o d e l i d o » 
(de peita ou suborno). E para que não subsistisse a minima du
vida quanto á sua intenção e ao significado de suas palavras, o 
réo, prevendo talvez a difficuldade de compreliensão do ministro 
Hermenegildo, tr a n sc re v e u  l i t te r a lm e n te  o c i ta d o  a r t ig o  d o  C o
d igo .

E’ concebível, em face destes documentos, to d o s  e x is te n te s  
n o s a u to s ,  que haja quem affirme que o réo não accusou o au
tor de haver praticado um crime previsto no Codigo? Pois o 
Sr. Hermenegildo de Barros, ministro do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil, não só o affirmou como declarou, pela G a ze ta  
de N o tic ia s  de 23 de Abril de 1924, «não haver dialectica capaz de 
convencel-o do contrario», como si se tratasse de um caso de dia
lectica e não de um fa c to  provado, confessado, evidente, material.

Assim que, estamos diante desta maravilha:
Um individuo, em linguagem de clareza crystallina, imputa 

a um funccionario a pratica de um delicto; ha um juiz que, não 
obstante essa clareza, declara não enxergar nas ditas palavras 
tal imputação.

O individuo, ao ter noticia de que será chamado a juizo, 
apressa-se em vir á imprensa para confirmar cinco, dez, vinte 
vezes, que a sua accusação é precisamente a de haver o funccio
nario commettido o delicto em questão, e, afim de afastar todas 
as duvidas, transcreve, palavra por palavra, o preceito legal que 
prevê expressamente o delicto; todas estas declarações são jun
tas ao processo; o juiz as lê, e... tranquillamente continua a af- 
firmar que no caso não ha nenhuma imputação de crime contra 
quem quer que seja!

O individuo comparece em juizo, escreve paginas, columnas, 
livros, para demonstrar que «a aproximação dos factos e do
cumentos dispensa commentaries» e patentear que «n ão  calu - 
m n iou  o qu erelan te , pois não lhe attribuiu fa lsa m e n te  factos 
constitutivos do delicto de suborno»; exhibe centenas de do
cumentos, para concluir que «desta longa exposição, fartamente 
documentada, em ergem  a p ro va  da v e rd a d e  e a d a  n o to r ie d a d e  do 
f a c to  arguido co n tra  o q u e r e la n te » ;  accumula indicios e ra
ciocínios sem fim para delles deduzir que «a e x ce p tio  v e r ita tis  
(isto é, a prova do crime imputado) resalta completa», que «a 
attitude do Sr. Epitacio entretece a co n firm a çã o  p e r fe ita  e aca 
bada  do d isp ositivo  p en a l do suborno», e, finalmente, que «ficam



provados» todos os pontos da arguição; e o juiz, por signal um 
alto magistrado, um membro do Supremo Tribunal Federal, es
colhido d’entre «os cidadãos de notável saber e reputação», sa
code a cabeça... e persiste, apezar de tudo, cégo a todos os do
cumentos, surdo a todas as confissões, em jurar que o individuo 
não imputou crime ao funccionario, e, por este fundamento, e 
só por este fundamento, o absolve!

E’ de dar calafrios!
O voto do ministro Hermenegildo de Barros foi, d’entre todos, 

o mais favoravel á minha causa. Elle revelou, n’uma fórmula in- 
directa, mas eloquente, como era impossível a qualquer con
sciência admittir a procedência da infamia com que tentavam 
enxovalhar a minha honra.

Vejamos agora o voto do Sr» Guimarães Natal.
Sobre este, julgo bastante reproduzir aqui a seguinte ana

lyse que veio a lume em alguns jornaes desta Capital, logo após
o julgamento, em 22 de Abril de 1924:

«Quem conhece o processo e lê o voto do Sr. mi
nistro Guimarães Natal, adquire a convicção de que 
S. Ex. só leu as allegações do réo. Tudo quanto este 
diz é tido pelo honrado juiz como verdade indiscutível. 
A’s vezes uma affirmação pura e simples, destruída 
do cu m en talm ente  pela parte contraria, é, não obstante, 
acolhida como um evangelho.

O voto do Sr. ministro Guimarães Natal apoia-se 
na seguinte razão de decidir:

«Factos notorios e não contestados pelo que- 
relante — o recebimento de valioso presente e o 
abrandamento posterior da severidade de medidas 
restrictivas da exportação de assucar, em cujo ne
gocio eram interessados os offertantes do presente, 
assim como a facultação a estes de vultosos em
préstimos no Banco do Brasil — levaram o réo a 
accusar o querelante de haver prevaricado.»

Ha ahi uma série de equivocos em pontos de facto.

O querelante, é verdade, nao contestou o «abran
damento posterior» das medidas do assucar, mas mos-



modo, por um decreto ou por um simples acto, o ex-Presidente 
incidiu no art. 214 do Codigo Penal, que caracteriza o delicto» 
(de peita ou suborno). E para que não subsistisse a minima du
vida quanto á sua intenção e ao significado de suas palavras, o 
réo, prevendo talvez a difficuldade de comprehensão do ministro 
Hermenegildo, transcreveu litteralmente o citado artigo do Co
digo.

E’ concebível, em face destes documentos, todos existentes 
nos autos, que haja quem affinne que o réo não accusou o au
tor de haver praticado um crime previsto no Codigo? Pois o 
Sr. Hermenegildo de Barros, ministro do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil, não só o affirmou como declarou, pela Gazeta 
de Noticias de 23 de Abril de 1924, «não haver dialectica capaz de 
convencel-o do contrario», como si se tratasse de um caso de dia
lectica e não de um facto provado, confessado, evidente, material.

Assim que, estamos diante desta maravilha:
Um individuo, em linguagem de clareza crystallina, imputa 

a um funccionario a pratica de um delicto; ha um juiz que, não 
obstante essa clareza, declara não enxergar nas ditas palavras 
tal imputação.

O individuo, ao ter noticia de que será chamado a juizo, 
apressa-se em vir á imprensa para confirmar cinco, dez, vinte 
vezes, que a sua accusação é precisamente a de haver o funccio
nario commettido o delicto em questão, e, afim de afastar todas 
as duvidas, transcreve, palavra por palavra, o preceito legal que 
prevê expressamente o delicto; todas estas declarações são jun
tas ao processo; o juiz as lê, e... tranquillainente continúa a af- 
firmar que no caso não ha nenhuma imputação de crime contra 
quem quer que seja!

O individuo comparece em juizo, escreve paginas, columnas, 
livros, para demonstrar que «a aproximação dos factos e do- 

. cumentos dispensa commentaries» e patentear que «não calu- 
mniou o querelante, pois não lhe attribuiu falsamente factos 
constitutivos do delicto de suborno»; exhibe centenas de do
cumentos, para concluir que «desta longa exposição, fartamente 
documentada, emergem a prova da verdade e a da notoriedade do 
facto arguido contra o querelante» ; accumula indícios e ra- 
ciQcinios sem fim para delles deduzir que «a exceptio veritatis 
(isto é, a prova do crime imputado) resalta completa», que «a 
attitude do Sr. Epitacio entretece a confirmação perfeita e aca
bada do dispositivo penal do suborno», e, finalmente, que «ficam



provados» todos os pontos da arguição; e o juiz, por signal um 
alto magistrado, um membro do Supremo Tribunal Federal, es
c o lh id o  d’entre «os cidadãos de notável saber e reputação», sa
code a cabeça... e persiste, apezar de tudo, cégo a todos os do
cumentos, surdo a todas as confissões, em jurar que o indivíduo 
não imputou crime ao funccionario, e, por este fundamento, e 
só por este fundamento, o absolve!

E ’ de dar calafrios!
O voto do ministro Hermenegildo de Barros foi, d’entre todos, 

o mais favoravel á minha causa. EUe revelou, n’uma fórmula in- 
directa, mas eloquente, como era impossível a qualquer con
sciência admittir a procedência da infamia com que tentavam 
enxovalhar a minha honra.

Vejamos agora o voto do Sr. Guimarães Natal.
Sobre este, julgo bastante reproduzir aqui a seguinte ana

lyse que veio a lume em alguns jornaes desta Capital, logo após
o julgamento, em 22 de Abril de 1924:

«Quem conhece o processo e lê o voto do Sr. mi
nistro Guimarães Natal, adquire a convicção de que 
S. Ex. só leu as allegações do rêo. Tudo quanto este 
diz é tido pelo honrado juiz como verdade indiscutível. 
A’s vezes uma affirmação pura e simples, destruída 
do c u m en ta lm en te  pela parte contraria, é, não obstante, 
acolhida como um evangelho.

O voto do Sr. ministro Guimarães Natal apoia-se
na seguinte razão de decidir:

«Factos notorios e não contestados pelo que- 
relante — o recebimento de valioso presente e o 
abrandamento posterior da severidade de medidas 
restrictivas da exportação de assucar, em cujo ne
gocio eram interessados os offertantes do presente, 
assim como a facultação a estes de vultosos em
préstimos no Banco do Brasil — levaram o réo a 
accusar o querelante de haver prevaricado.»

Ha ahi uma série de equívocos em pontos de facto.

O querelante, é verdade, não contestou o «abran
damento posterior» das medidas do assucar, mas mos-



trou — com leis, decretos e documentos officiaes al
guns anteriores de dois e tres annos ao processo _que
aquelle «abrandamento» fora o quarto adoptado pelo 
seu governo, 'tendo sido os tres primeiros muito ante
riores ao recebimento do presente, o que mostra que a  
acção administrativa se vinha desenvolvendo de accôr- 
do com um plano preestabelecido desde muito, sobre 
cuja execução não tivera influencia a festa do Club dos 
Diários. Si o Sr. ministro Guimarães Natal tivesse lido 
esses documentos, como era de seu dever, não tomaria 
de certo o «abrandamento» das medidas como conse
quência do recebimento do presente, pela simples ra
zão de que o consequente não pode ser anterior ao an
tecedente.

Não é só isto. Um dos elementos substanciaes da 
imputação é que n «abrandamento» prejudicara o povo 
em beneficio dos negociantes. Ora, o acto official, que 
abrandou as medidas, prova a falsidade da affirmação» 
pois só permittia a exportação depois de constituídos os 
stocks precisos para attender ás necessidades do consumo 
interno, isto é, para attender ás necessidades do povo. 
Este acto official foi citado, transcripto e repetido não 
sei quantas vezes nas allegações do querelante; era 
uma prova da sua lisura. Desgraçamente também não 
logrou ser visto pelo Sr. ministro Guimarães Natal.

Outro equivoco em que S. Ex. labora é o seguinte:
o «abrandamento» foi feito em proveito dos offertantes
do presente, que eram interessados na exportação do 
assucar».

Ora, nos autos figura e foi transcripta nas «ra
zões» do Sr. Epitacio Pessôa, mas não teve também a 
°r+ î-a SCr v*s â Pe °̂ provqcto magistrado, uma 

j  inon da Alfande^a declarando que, durante o anno 
de 1920, nem o Sr. Araujo Franco nem o Sr. Dias Ta
vares (os offertantes), individualmente ou pelas respe- 
ctwas firmas commerciaes, exportaram siquer um sacco 

eJ^ssuÇar) e> portanto, não foram de modo algum be
neficiados pela modificação das medidas.

Esta certidão é confirmada por outra do Ministério 
da Agricultura, apresentada pelo proprio réo, e ainda 
por uma carta do Dr. Pereira Lima, também offerecida



pelo rêo, da qual se vê que, desde tres mezes antes até 
trinta e tres mezes depois do «abrandamento», a firma 
Meirelles, Zamith & C. estava em tal situação de pe
núria, que não distribuiu lucro algum, e só pôde pagar 
ao Dr. Pereira Lima um terço do seu capital e isto 
mesmo em prestações.

Onde o proveito tirado do abrandamento por 
essa firma?

Não param ainda ahi os enganos do Sr. ministro 
Guimarães Natal.

No trecho transcripto em começo depara-se a ar
guição de haver o querelante facultado aos «offertantes 
do presente vultosos empréstimos no Banco do Brasil».

Esta arguição não encontra nos autos a mais in
significante prova, nem directa, nem circumstancial, 
nem de qualquer natureza. E’ uma simples affirmação 
gratuita do réo, que o Sr. ministro Guimarães Natal 
repete com surprehendente convicção, apezar de fulmi
nada pela palavra austera do Dr. Whitaker em do
cumento transcripto <dpsis verbis» nas razões e me- 
moriaes do querelante.

Affirma, ainda, o Sr. ministro Guimarães Natal, no 
correr do seu voto, que o «abrandamento» não foi 
geral, pois, no dizer do réo, um mez depois os usineiros 
de Pernambuco ainda reclamavam para si a applicação 
da medida.

E’ pena que S. Ex. não houvesse lido as razões do 
Sr. Epitacio, porque então teria visto que o acto offi
cial do «abrandamento» declarou livre a exportação 
do assucar por todos os portos brasileiros. E pena que 
S. Ex., que mostra ter perlustrado tão demoradamente 
os documentos do réo, não lesse aquelle em que o réo 
affirma que «a medida do Governo, em virtude da qual 
cessaram as restricções, executou-se de prompto em 
todo o paiz». E’ pena que S. Ex. não houvesse lançado 
os olhos sobre os memoriaes do querelante, para ver 
que as reclamações de Pernambuco provinham do 
facto de «não quererem alguns exportadores daquelle 
Estado sujeitar-se á condição que o acto de 5 de Ou
tubro (o do «abrandamento») estabelecera em attenção



ás necessidades do consumo interno, isto é, a formação 
e conservação de determinados stocks».

Finalmente, o Sr. ministro Guimarães Natal ab
solveu o réo do crime de calumnia, porque «o réo tinha 
razão para julgar verdadeira a imputação», e esta cir- 
cumstancia «exclue a intenção criminosa».

E por que o réo tinha razão para julgar a impu
tação verdadeira?

Porque, cincoenta dias depois do recebimento do 
presente, as medidas restrictivas da exportação do as- 
sucar foram pela quarta vez modificadas (tendo sido 
as tres primeiras anteriores áquelle recebimento) .

Post hoc, ergo propter hoc.
O Sr. ministro Guimarães Natal deve conhecer os 

perigos desta maxima. . .
Aliás, no caso em questão, nenhuma applicação 

teria o famoso brocardo, pois, não só das quatro me
didas tres foram anteriores ao presente, mas ainda» 
como muito bem disse o Sr. ministro Arthur Ribeiro, 
os autos mostram que o abrandamento a que se refere 
o Sr. ministro Natal, «obedecia a um programma que 
o Sr. Rpitacio Pessôa traçara, ão iniciar o governo, e 
que, muito antes da dadiva, vinha realizando com as. 
cautelas reclamadas pelos altos interesses em jogo».

E’ espantoso que o Sr. ministro Guimarães Natal, 
para absolver o réo, allegue a ausência de intenção 
criminosa. Estamos certos que o Sr. Mario Rodrigues 
ha de ter ficado um tanto vexado com essa excusa, 
que sobremodo o humilha, elle que, na sua folha e em 
todos os termos do processo, nunca deixou de affirmar 
com altivez que imputára sciente e conscientemente 
ao querelante o crime de suborno.

O Sr. Epitácio Pessôa juntou ao processo nume
rosos documentos, onde esta affirmação é feita e repe
tida de modo positivo e desassombrado. Em um delles 
(o Correio de 11 de Dezembro) o réo insiste na *vera- 
ci ade das nossas accusações», e repete ainda uma vez 
que estas consistem em affirmar que «o ex-Presidente 
mcidiu no art. 214 do Codigo Penal, que caracteriza 
o delicto de suborno». Para não deixar duvidas a res-



peito do seu proposito, elle transcreve com todas as 
letras o art. 214 do Codigo Penal.

E o Sr. ministro Guimarães Natal não percebeu 
intenção criminosa da parte do réo!!»

Nada preciso accrescentar a esta analyse. Ella desenvolve 
de modo exhaustivo os argumentos do accordam, que já se havia 
dado ao trabalho de refutar o voto do Sr. ministro Guimarães 
Natal, e ao mesmo tempo deixa patente a diversidade das con
dições em que concorreram ao pleito a victima, cujos documentos 
não alcançaram a honra de ser lidos, e o calumniador, cujas af- 
firmações, mesmo sem documentos, tinham resonancias ora- 
culares.. .

Como quer que seja, ficou definitivamente destruida, desta 
vez por sentença final do Supremo Tribunal, mais uma calumnia 
assacada contra mim pelos vencidos de 5 de Julho. Que era uma 
calumnia no estricto sentido legal, disseram-no sete juizes; os dois 
restantes divergiram, não porque julgassem provado o crime que 
me era imputado, mas por fundamentos outros.

Magua não guardo destes dois magistrados. Acredito que 
tenham procedido sob o impulso de uma convicção sincera; mas, 
felizmente para mim, fizeram-n’o por fundamentos tão inconsis
tentes e tão lastimáveis que só serviram para realçar a justiça 
da decisão.

Contra estes votos aliás posso invocar ainda um facto alta- 
mente significativo: com a sentença do Supremo Tribunal, que 
para todo o sempre lhe imprimia na fronte o labéo de calu
mniador, conformou-se o proprio réo. Publicada a sentença, elle 
a embargou unicamente para annullação do processo, sob fun
damentos vacillantes de inconstitucionalidade da lei de imprensa 
e cerceamento da defesa; em nenhum dos artigos dos seus em
bargos fez uma allusão siquer ao merecimento da causa e muito 
menos qualquer impugnação ao accordam na parte em que o 
declarava calumniador.

Reconheceu assim, elle proprio, a falsidade da accusação
que formulára contra mim.

O réo cumpre actualmente a pena de um anno de prisão, a
que foi cçndemnado.

A este proposito, u m . orgam da nossa imprensa extranhou 
recentemente: l.° que, preso o réo por effeito do estado de sitio, 
eu houvesse esperado 65 dias para requerer a execução da seu-



tença, aproveitando-me assim da suspensão de garantias para 
dilatar capciosamente o tempo da condemnação; 2.° que eu não 
tivesse perdoado o réo.

Quando o Governo mandou recolher á Casa de Correcção, 
incommunicavel, o meu accusador, houve quem entendesse que 
só se devia executar a sentença depois que cessasse a incom- 
municabilidade, afim de se não compròmetterem os resultados 
que desta pudesse esperar o Governo.

Eu estava em Haya. Consultado por carta, respondi pelo te- 
legrapho que executassem immediatamente a sentença. Si ali
mentasse o proposito que me attribuem, teria concordado com o 
adiamento, que não deixava de ser razoavel, ou, pelo menos, de
moraria a resposta e dãl-a-ia pelo correio.

A minha resolução permittiu ao réo sahir de um dos cubí
culos da Correcção para uma sala confortável da Força Militar 
de Policia, onde passou a ser livremente visitado pela familia e 
pelos collegas.

Creio não ser preciso adduzir nenhuma consideração mais 
para patentear a injustiça da censura.

E’ sabido, aliás, que, não obstante a ausência de todo o ca
valheirismo por parte do réo, em relação a mim, no debate dia 
causa, nunca fiz empenho em aggravar-lhe a situação pessoal. 
Prova disto é que deixei de appellar da sentença do juiz federal 
que, por evidente equivoco, escrevera um anno em vez de dois 
annos, ao declinar a pena a que condemnava ó réo, e abri mão 
do mesmo recurso na justiça local, onde o juiz, em respeito a 
uns accordãos da 3.* Camara da Corte de Appellação, mas contra 
a jurisprudência do Supremo Tribunal e os mais claros dictames 
do direito, reconheceu a attenuante do comportamento exemplar 
em favor de um réo que documentos existentes no processo, e 
considerados pelo proprio juiz como «não destruídos», mostra
vam não haver prestado contas de valores que recebera como 
curador de ausentes.

Quanto ao perdão, a censura é realmente extravagante. Além 
de razões de ordem jurídica e social que excluem a clemencia 
no caso em questão, ha esta, de ordem pessoal: chamado a juizo, 
o réo que, com uma palavra de explicação, podia ter-me desar
mado, encarniçou-se, ao envez disto, da maneira mais violenta 
e brutal, contra a minha reputação, e, com olvido dos deveres 
de educação e honra jornalística, que mandam cessar a aggres-



são, logo que o facto é trazido a juizo, cobriu-me, impenitente, 
durante vários mezes, de vitupérios e baldões.

Por que haveria eu de ser doçura e perdão para quem assim 
me calumniava sciente e conscientemente, para quem nunca ti
vera para mim um movimento de retractação e de justiça, e, 
pelo contrario, durante seis mezes, um só dia nao deixara de 
aggredir a minha honra?!

De sorte que, um jornalista leva dias, semanas e mezes a 
injuriar e calumniar um cidadão; ninguém, na imprensa, levanta 
a voz contra esse procedimento; arrastado aos tribunaes, o ca- 
lumniador é condemnado, e porque a victima não o releva da 
pena e não se mette na cadeia em lugar delle, logo na imprensa 
surge quem a accuse de proceder com falta de cavalheirismo!

E’ a inversão de todas as normas de bom senso, de moral e 
de justiça!

A mesma publicação, de que me estou occupando, affirma 
que ao réo se negaram as certidões com que elle se propunha 
a provar a accusação, e, apezar disto, o juiz deixou de suspender 
o processo, como manda a lei.

E’ inexacto.
O réo foi processado por dois crimes: calumnia e injuria.
A calumnia consistiu na imputação de suborno que me fez. 

Para proval-a, o réo nunca requereu qualquer certidão nem alle- 
gou jámais que precisava de qualquer documento: ateve-se ex
clusivamente, como vimos, ao que chamou uma prova indiciaria, 
resultante do acto que abolira as restricções do commercio de 
assucar e do empréstimo contrahido no Banco do Brasil pela 
firma Meirelles, Zamith & Cia.

As certidões que elle pediu destinavam-se unicamente ia 
provar as injurias.

Mas, na hypothese dos autos, isto era simplesmente um 
disparate.

A injuria, segundo o nosso Codigo Penal (art. 317), póde 
consistir ou na imputação de factos especificados, offensivos da 
reputação, do decoro e da honra, ou no emprego de palavras in- 
sultantes.

Só a primeira modalidade é susceptivel de prova.
Dizem-n’o a doutrina e a jurisprudência universaes, con

densadas neste principio: «Quando a injuria não contém facto 
preciso, não ha nada a provar sinão a propria injuria». (Pand. 
Fr., vol. 24, pag. 162, n. 1.015.)



Dil-o o simples bom senso, porque si a palavra tem real
mente na lingua um sentido insultuoso, é insensatez ou pilhéria 
querer provar o contrario com certidões de repartições publicas.

Dil-o o art. l.° da lei de imprensa: «A prova do facto 
imputado é permittida nos casos do art. 318 do Codigo Penal».

Dil-o, finalmente, em termos categóricos, neste citado ar
tigo 318, o dito Codigo Penal: «E’ vedada a prova da verdade 
ou notoriedade do fa c to  im putado á pessoa offendida, salvo si 
esta fôr fu nccion ario  p u b lico  e o fa c to  im putado se referir ao 
exercicio de suas funcções».

Ora, eu fôra injuriado com o fu n cc io n a rio  p u b lico , mas n e 
n h u m , a b so lu ta m en te  n en h u m  fa c to  in ju r io so  se me imputara; 
as injurias assacadas pelo réo consistiram sómente, unicamente, 
exclusivamente, em p a la v ra s  in su ltu o sa s. A queixa declarava o 
réo incurso no art. 317, letra c, do Codigo, que trata justamente 
da in ju ria  m a n ifesta d a  p o r  p a la v ra s  in su lta n te s .

E’ evidente, portanto, que a necessidade, invocada pelo réo, 
de provar essas injurias, não existia, não podia existir, era sim
ples chicana.

Não obstante, o juiz levou a sua condescendência ao ponto 
de prorogar-lhe por tempo igual o prazo «improrogavel» da lei, 
afim de permittir-lhe juntar as certidões, si as obtivesse, ou 
«dar os motivos da não obtenção», e habilitar assim o juiz a 
tomar as providencias necessárias. O réo não deu estes motivos 
e pediu o proseguimento do feito. O juiz mandou prosseguir.

Onde o cerceamento da defesa?
Note-se que o réo juntara já ao processo cerca de 150 do

cumentos, os quaes, dizia elle, «justificam d e  so b e jo  as expres
sões reputadas injuriosas».

Mas a prova material da rabulice dei-a eu no processo.
As certidões que o réo se queixava de não ter podido jun

tar eram: uma do Ministério da Marinha, duas do Ministério 
da Viação e uma da Prefeitura. Todas ellas se referiam a factos 
cx tra h h o s  á queixa e jámais poderiam constituir prova de que 
em portuguez tal ou tal palavra é ou não é insultuosa. Juntas 
que fossem aos autos, em nada melhoraria a situação do réo. 
Este bem o sabia, e, si não as exhibiu, fo i p o r  is to  e p o rq u e  não  
q u iz .

Com effeito, eu provei nos autos d o c u m e n ta lm e n te : que a 
certidão do Ministério da Marinha ficara prompta, ú d isp o s iç ã o  

o reo  (que não mais voltára a procural-a na repartição) v in te



dias antes dos embargos; a da Prefeitura, trinta e seis dias an
tes; e as duas do Ministério da Viação, uma dezenove e a outra 
vinte e seis dias antes da appellação.

Não, houve, pois, nenhuma restricção á defesa; as certidões 
foram preparadas em tempo; o réo não as procurou nas repar
tições competentes e não as trouxe ao conhecimento do Tri
bunal, porque não quiz, porque sabia que não lhe aproveitavam.

O articulista que me provocou a estas explicações, insiste 
em attribuir-me a autoria da lei de imprensa, a qual não pôde 
ser discutida, diz elíe, devido «aos entraves do estado de sitio».

Já tenho declarado repetidas vezes que não sou o autor da 
lei de imprensa. Insisto nesta declaração por duas razões: l.°  
porque, si o trabalho fosse meu, não conteria certas disposições 
que me parecem desacertadas; 2.° porque, apezar disto, a lei 
representa assignalado serviço ao paiz, e eu não quero roubar 
glorias alheias.

Que a lei constitue de facto um serviço relevante ao Brasil, 
vê-se do commedimento e compostura em que logo se metteram, 
prudentes e apressados, os jornaes de escandalo. Não mais as
sistimos ás vergonhosas campanhas de viltas e calumnias de 
outros tempos e, facto assombroso, o Presidente da Republica 
não mais foi chamado de ladrão, como o foram todos os seus 
antecessores, a partir de Campos Salles, sem excepção de um só !

Quanto á elaboração da lei durante o estado de sitio, a ver
dade é que no Congresso não houve nem podia haver limitação 
do debate; na imprensa, a discussão só podia ser restringida 
na Capital Federal e no Estado do Rio de Janeiro, únicos pontos 
attingidos pela suspensão de garantias; mas isto mesmo não 
aconteceu, pelo menos emquanto estive no governo, pois mandei 
declarar aos jornaes que tinham inteira liberdade de discutir o 
projecto e, de facto, o projecto foi discutido livremente.

Isto consta aliás da resposta que dei, e foi publicada, em 
Agosto de 1922, a uma reclamação da Liga da Nacionalidade 
de São Paulo.

Pela Verdade 40





A “ethica jornalística” da opposição

I — Despesas de representação no estrangeiro. 
II — As despesas com os Reis dos Belgas. III — 
O accôrdo do Acre. IV — Pleiteando cadeiras na 
Camara...

Os factos que se vão ler pouco valem como accusações á 
minha correcção moral ou administrativa: explicados cabal
mente apenas vieram á tona da publicidade, só tiveram como 
effeito patentear á opinião publica de que moral era fabricada a 
tal «ethica jornalística», de que tanto blasonavam certas folhas 
da opposição.

No Codigo de Honra da imprensa franceza está escripto este 
mandamento: «Um jornalista digno deste nome tem a calumnia, 
a diffamação e toda accusação sem provas como as mais graves 
faltas profissionaes». Dir-se-ia que, entre nós, a accusação sem 
provas, a diffamação e a calumnia são, pelo contrario, os tí
tulos de que mais se desvanecem certos jornalistas.

I

D espesas de representação no estrangeiro

Eleito presidente da Republica, quando me achava em Paris, 
á frente da delegação brasileira na Conferencia da Paz, fui con
vidado por vários governos da Europa e da America a visitar os 
seus respectivos paizes. Informado disto, o nosso Governo espon
taneamente poz ao meu dispor certa somma para despesas de re
presentação.

A este proposito, a A Noite de 7 de Setembro de 1920 affir
mou que eu recebera do Thesouro cem contos de réis ouro, ou 
sejam, naquella época, 160 contos papel, para despesas das mi-



nhas visitas aos paizes estrangeiros, e não conservara o Sr. Do- 
micio da Gama como Ministro do .Exterior, porque o Sr. Do- 
micio tentara fiscalizar-me as despesas.

A resposta a esta falsidade não se fez esperar. Os jornaes do 
dia immediate deram á estampa esta carta do Gattete:

«A Noite publicou hontem o seguinte: « . . .  E* sa
bido, por exemplo, que o Sr. Domicio da Gama não ficou 
como Ministro do Exterior sómente porque teve o topete 
de ordenar que as despesas com a Embaixada da Paz 
fossem fiscalizadas pela nossa Legação em Paris. O Se
nhor Epitacio zangou-se com a ordem, e tantas fez que 
obteve a concessão de gastar sem «controle» de especie 
alguma. Ainda ante-hontem, A Folha noticiou, com mi
núcias, que, além de todas as justas ajudas de custo 
que lhe tinham sido dadas, o chefe da Embaixada rece
bera mais 100 contos, ouro, sejam 160:000$000 de nossa 
moeda corrente, seja perto de meio milhão de francos, 
para receber homenagens». . .

E’ mais uma inverdade, em ponto de facto, a juntar 
áquellas com que o referido jornal, apezar de desmen
tido a cada arguição, vem de algum tempo a esta parte 
aggredindo o Sr. Presidente da Republica.

E’ falso que o Sr. Domicio da Gama tenha alguma 
vez mandado fiscalizar pela Legação de Paris as contas 
da Embaixada da Paz. Nem havia propriamente contas 
a fiscalizar, desde que as despesas da Embaixada, a não 
serem os vencimentos de seus membros, consistiam em 
pequenos gastos de prompto pagamento para o expe
diente da secretaria. Ainda assim, os documentos de to
das essas pequenas despesas constam do archivo da Em
baixada, organizadas, não por mez, mas dia por dia. Con
vém assignalar que a Embaixada, salvo o dinheiro des
tinado a essas despesas miúdas, não tinha um vintém em 
seu poder: todo o credito votado pelo Congresso foi, des
de o primeira dia, posto á disposição da Legação em 
Paris.

O Sr. Domicio da Gama «não ficou como ministro» 
pela mesma razão por que não ficaram os demais, quasi 
todos, como elle, amigos pessoaes do Sr. Presidente: 
nada mais natural do que desejar o novo chefe do Es-



tado trazer para o seu governo auxiliares de sua exclu
siva escolha. Do apreço do Sr. Presidente pelo Sr. Do- 
micio da Gama, seu amigo de muitos annos, teve este 
prova immediata na sua nomeação para a Embaixada 

. em Londres, de accôrdo com os seus desejos.
E’ falso que o Sr. Presidente da Republica tenha re

cebido 100 contos ouro para as suas despesas de repre
sentação nas visitas que fez aos governos estrangeiros. 
O Ministério do Exterior espontaneamente pôz á dispo
sição de S. Ex. «para essas visitas utilíssimas e como re
presentação nacional», a quantia de seis mil libras, ou 
sejam pouco mais de cincoenta e tres contos. O Sr. Pre
sidente podia levantar toda esta somma: era seu direito. 
Mas, com o escrupulo que faz o desespero de seus de- 
tractores, e por entender que devia pagar de seu bolso 
todas as suas despesas pessoaes, suas e de sua familia, 
sacou apenas a metade e com estes vinte e seis contos e 
tanto (e não cem), fez as suas despesas de representação 
em nada menos de sete paizes: Bélgica, Italia, França, In
glaterra, Portugal, Estados Unidos e Canadá. Com estes 
vinte e seis contos, não; com menos de vinte e seis con
tos, porque, poucos dias depois de sua chegada aqui, co
nhecendo o meio em que vive, insistiu por prestar suas 
contas, e restituiu ao Thesouro trezentas e vinte e sete 
libras que lhe restaram.

Note-se que o credito fora de natureza reservada, 
não dependera de registro e não dependia de prestação 
de contas perante o Tribunal competente.

Note-se ainda que o Ministério do Exterior se re
cusou a admittir as contas e receber o saldo, porque a 
somma de seis mil libras fôra abonada ao Sr. Presidente 
a titulo de ajuda de custo e, portanto, não estava sujeita 
a contas nem restituições. Foi mistér que o Sr. Presi
dente ordenasse o recebimento do dinheiro.

Não é tudo : dois mezes depois de assumir o governo, 
tendo recebido dos Estados Unidos cerca de um conto de 
réis de uma conta que alli pagára a mais, entrou também 
o Sr. Presidente da Republica immediatamente com esta 
somma para o Thesouro.»



A Noite não se deu por vencida, e com grande estardalhaço 
trouxe á estampa o officio em que o Ministério das Relações 
Exteriores puzera á disposição da Embaixada da Paz a quantia 
de cem contos ouro.

Era um sophisma, logo desmascarado com a seguinte 
replica:

«O officio publicado hontem pela A Noite, relativo 
ás contas da Embaixada da Paz, nada encerra que jus
tifique as accusações feitas pelo referido jornal ao Se
nhor Presidente da Republica. O officio prova apenas 
que o Sr. Domicio da Gama pediu ao Ministério da Fa
zenda que puzesse, na Delegacia de Londres ou na Le
gação em Paris, á disposição do chefe da Delegação 
Brasileira na Conferencia da Paz, a somma de cem con
tos ouro, mas não prova que esta somma houvesse sido 
realmente entregue ao presidente da Delegação, nem que 
S. Ex. delia tivesse deixado de prestar contas.

As accusações da A Noite foram as seguintes:
1. ° — Què o Sr. Domicio da Gama não ficou como 

Ministro do Exterior, sómente porque teve o topete de 
ordenar que as despesas com a Embaixada da Paz fos
sem fiscalizadas pela nossa Legação em Paris;

2. ° — Que á disposição do chefe da Embaixada foi 
posta effectivamente aquella somma de cem contos ouro, 
ou sejam 160 contos de réis da nossa moeda corrente, 
ou perto de meio milhão de francos, «para receber ho
menagens» ;

3. ° — Que o chefe da Embaixada, além das suas 
ajudas de custo, recebeu toda aquella importância;

4. ° — Que da dita quantia nunca prestou contas.
Ora, todas estas accusações são absolutamente in-

veridicas.
A primeira já foi hontem explicada de modo que 

o accusador não ousou nella insistir.
Quanto ás outras, os documentos seguintes vão con- 

fundil-o.
Affirma -se que á disposição do Sr. Presidente da 

Republica «foram postos effectivamente cem contos 
ouro», para despesas de representação na Europa.



E’ falso. A quantia posta á disposição do Sr. Pre
sidente da Republica foi apenas de seis mil libras ou cin- 
coenta e tres contos e tanto.

Eis as provas:
A 13 de Maio de 1919 telegraphou o Ministério do 

Exterior nestes termos ao Sr. Presidente da Republica:

«Causou excellente impressão viagem V. Ex. 
Bélgica. Estou certo outras viagens lhe serão pro
porcionadas e igualmente proveitosas Brasil. Fon
toura informa V. Ex. será convidado visitar Lon
dres 26 corrente .mez. Vamos pôr á disposição de 
V. Ex. seis mil libras esterlinas para èssas visitas 
utilissimas politicamente e como representação na
cional. Saudações cordiaes. — Gama.»

E dias depois, a 29 de Maio:

« . . .  Já autorizei, desde 15 do corrente mez, a 
legação do Brasil em Paris a pôr sua disposição seis 
mil libras. . . — Ministro do Exterior.»

O archivo da Embaixada, como o da Legação em 
Paris, possue os officios trocados sobre o assumpto, o 
da Legação communicando a ordem do Ministro restricta 
a seis mil libras e o da Embaixada accusando o recebi
mento dessa communicação.

Affirma-se ainda que o Sr. Presidente da Republica 
«recebeu toda aquella importância».

E’ falso. Do credito de seis mil libras sacou apenas 
tres mil, ou sejam vinte e seis contos e tanto.

Eis as provas:

«Delegação do Brasil á Conferencia da Paz. — 
Paris, 2 de Junho de 1919. — Sr. Ministro. — Tenho 
a honra de requisitar dessa Legação a quantia de 
tres mil libras, por conta do credito de seis mil li
bras, que o governo pôz á minha disposição, para as  
visitas aos paizes estrangeiros, na qualidade de Pre
sidente eleito da Republica.



Rogo a V. Ex. o obséquio de dar as necessárias 
instrucções para que essa sonnna me seja entregue 
com a maxima urgência.

Aproveito a opportunidade para reiterar a 
V. Ex. os protestos da minha perfeita estima e dis- 
tincta consideração. — Epitacio Pessoa. — A S. Ex. 
o Sr. Dr. Regis de Oliveira, Enviado Extraordi
nário e Ministro Plenipotenciário do Brasil em 
Paris.»

Isto foi a 2 de Junho, vespera da partida do Sr. Pre 
sidente, de Paris para o Brasil.

Na mesma data, o Sr. Regis de Oliveira, nosso mi
nistro em França, expediu ao Banco Francez e Italiano 
para a America do Sul, no qual se achava depositado o 
dinheiro, a seguinte requisição:

«Paris, 2 de Junho de 1919. — Sr. director. — 
Tenho a honra de pedir-vos ponhaes á disposição do 
Sr. Dr. Epitacio Pessoa, Presidente eleito dos Es
tados Unidos do Brasil, qualquer somma até a con
corrência de £ 3.000-0-0 (tres mil libras esterlinas). 
Regis de Oliveira. — Ao Sr. director do Banco Fran
cez e Italiano para a America do Sul.*

E o facto é ainda corroborado por este documento:

«Ministério das Relações Exteriores. — Dire- 
ctoria Geral de Contabilidade. — l.° de Agosto de 
1919.

Em tempo: Verifiquei que a quantia entregue 
foi apenas de 3.000 ou sejam 26:666$667, ouro, 
que é inferior a muitas ajudas de custo concedidas 
por este Ministério. — Raul A. de Campos.»

O Sr. Presidente é accusado por ultimo de «nunca 
haver prestado contas do dinheiro recebido».

E’ falso. Apezar de não ter nenhuma obrigação de 
prestar contas, o Sr. Presidente prestou-as, e restituiu o 
saldo da modestíssima somma que despendera como
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chefe da Nação Brasileira, em visita a sete governos es
trangeiros.

Eis as provas:
A primeira é o officio dirigido ao Ministério do Ex

terior, a l.° de Agosto do anno passado, pelo Sr. Presi
dente da Republica:

«Sr. Ministro. — Inteirado de que vários go
vernos europeus e americanos me haviam convidado 
para visitar os respectivos paizes como presidente 
eleito da Republica, o governo do Brasil mandou 
pôr á minha disposição «a somma de seis mil libras, 
para essas visitas utilíssimas e como representação 
nacional.»

Isto me foi communicado por telegramma desse 
Ministério, de 13 de Maio deste anno, confirmado 
por outro de 29 do mesmo mez.

Estou informado que esse credito, de natureza 
reservada, não dependeu de registro do Tribunal de 
Contas e, portanto, não está sujeito á prestação de 
contas perante este Tribunal. Sei também que esse 
Ministério considera a quantia, que me foi abonada, 
como ajuda de custo para despesas de viagem, qual 
a que concede aos seus funccionarios, e, assim, não 
me julga obrigado a prestar contas desse dinheiro.

Desejo, entretanto, explicar ao governo, para 
que conste a todo o tempo nesse Ministério, como 
appliquei o dinheiro que poz á minha disposição.

O credito, como disse, foi de seis mil libras. Eu 
podia tel-o levantado todo, para attender a todos os 
meus gastos de viagem e representação. Nao o fiz, 
entendendo que devia pagar do meu boiso as des
pesas pessoaes minhas e de minha família. Por isto 
do dito credito requisitei apenas a metade tre 
mil libras. E, desta mesma metade, venho restituir
ao governo o saldo de libras 327.1.0.

Eis agora as despesas que fiz.» (Segue-se a de
monstração) .

O Ministro respondeu assim :

:

' -m



«Gabinete do Ministro das Relações Exteriores.
— Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1919. — A’ S. Ex. 
o Sr. Dr. Epitacio Pessoa, Presidente da Republica.
— Exmo. Sr. — Tenho a honra de accusar o rece
bimento do officio de l.° do corrente, em que V. Ex. 
houve por bem demonstrar a este Ministério a ap- 
plicação que deu á quantia que o governo do Brasil 
julgou util pôr á sua disposição, como ajuda de 
custo, por occasião das visitas que, na qualidade de 
presidente eleito da Republica, fez a vários paizes, 
a convite dos respectivos governos. Dessa quantia, 
isenta de prestação de contas, calculada em libras
6.000, V. Ex. apenas sacou libras 3.000, das quaes 
ainda restitue a este Ministério o saldo de libras
327.1.0, tendo pago do seu bolso particular as des
pesas pessoaes suas e de sua Exma. fam ilia ...»

Aqui está a prova de haver sido recolhida esta quan
tia ao Thesouro:

«N. 3.639. — Thesouro Nacional. — N. 4.372. 
1919. A fls. 10 do livro Caixa Geral fica de

bitado o thesoureiro geral, major Francisco Fon
seca, por cinco contos quatrocentos e sete mil cento 
e dezesete réis (£ 327-1-0, a 14 33/64), recebidos do 
Exmo. Sr. Presidente da Republica, Dr. Epitacio da 
Silva Pessoa, como saldo da quantia de libras 
3.000-0-0, que recebeu para despesas de viagens a 
diversos paizes da Europa, Estados Unidos e Cana
dá. Réis 5:407$117. E, para constar, se deu este, 
assignado pelo thesoureiro geral, commigo escrivão. 
— Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1919. Pelo the
soureiro geral. — (assig.) J. R. Fonseca. Pelo es
crivão. — (assig.) Alcino Rocha.»

Outra restituição:

«Em 8 de Outubro de 1919. — Sr. Ministro. — 
Com o meu officio do 1.° de Agosto ultimo, scien- 
tificando a V. Ex. da applicação que eu dera á som- 
ma posta pelo Governo á minha disposição para des-



pesas de representação na Europa e na America do 
Norte, enviei a esse Ministério um recibo da quantia 
de 1 :284$500, que daqui eu remettera ao Sr. Ipa
nema Moreira, para pagamento de contas apresen
tadas depois da minha partida dos Estados Unidos.

O Sr. Ipanema Moreira não se serviu de toda 
esta importância e acaba de devolver-me, no chéque 
incluso, a quantia de 967$360, que passo ás mãos 
de V. Ex., para ter o mesmo destino das libras 
327-1-0, que restitui com o meu alludido officio.

Tenho a honra de reiterar a V. Ex. as segu
ranças da minha perfeita estima e elevada conside
ração. — (Assig.) Epitacio Pessoa.»

Agora o conhecimento do Thesouro:

«N. 4.392. — Thesouro Nacional. — N. 5.282. 
__ 1919. — A fls. 38 do livro Caixa Geral fica de
bitado o thesoureiro geral, Sr. Francisco Fonseca, 
por novecentos sessenta e sete mil trezentos e ses
senta réis, recebidos de S. Ex. o Sr, Presidente da 
Republica, Dr. Epitacio da Silva Pessôa, como saldo 
da quantia de 1 :284$500, que S. Ex. recebeu para 
pagamento de despesas feitas com a sua viagem aos 
Estados Unidos da America. Rs. 967$360. E, para 
constar, se deu este, assignado pelo thesoureiro 
geral, commigo escrivão. — Rio de Janeiro, 15 de 
Outubro de 1919. — Pelo thesoureiro geral, (assig.) 
__M. Santos. Pelo escrivão (assig.) — Alcino Ro
cha.»

Resulta do exposto:

1. » — Que a quantia posta effectivamente á dispo
sição do Sr. Presidente da Republica não foi de cem
contos, mas de cincoenta e tres;

2. »   Que desta ultima importância, S. Ex. sacou.
apenas a metade, isto é, vinte e seis contos e tanto',

3  « __  Que da somma realmente recebida prestou
contas, sem estar a isto obrigado, e restituiu 6:374$477, 
papel;



4.° — Que, portanto, A Noite faltou tres vezes á ver
dade, insistindo em affirmar, sem documentos nem prova 
de qualquer natureza, e depois de advertida da falsidade 
das suas arguições, factos que nunva existiram, offensi- 
vos á reputação do chefe do Estado.»

A esta esmagadora contestação junto a seguinte carta, en
viada á imprensa pelo Sr. Dr. Raul Campos, director da Conta
bilidade do Ministério das Relações Exteriores ao tempo em que 
parti de Paris:

«Os jornaes publicaram hoje uma nota forne
cida pelo Palacio da Presidência, relativamente ás 
despesas feitas pelo Sr. Dr. Epitacio Pessoa, 
por occasião de sua viagem a diversos paizes da Eu
ropa e aos Estados Unidos, após a terminação dos 
trabalhos da Conferencia da Paz e a sua eleição para 
o alto posto, que hoje occupa.

Bem sei que a palavra official de S. Ex. não 
precisa de confirmação de quem quer que seja, mas, 
em apoio e testemunho da verdade, que qualquer 
funccionario não deve jamais negar, quando elles 
visam affirmar ou contradizer actos do seu officio, 
embora se trate de pessoas altamente collocadas ou 
de desprotegidos da sorte, sou obrigado, como dire
ctor geral da Contabilidade, que então era, do Mi
nistério das Relações Exteriores, e por terem cor
rido sob minha direcção todas as despesas do mesmo 
Ministério até Março do corrente anno, quando fui 
nomeado para o posto que hoje occupo, a dar o meu 
testemunho.

Exceptuada a parte política, quanto á sahida 
do Sr. Domicio da Gama, sobre a qual não é da 
minha competência pronunciar-me, posso dar a 
minha palavra official de que o resto é a expres
são da verdade, accrescentando-lhe algumas imi- 
nudencias necessárias.

Votando o credito para aquella Conferencia, 
icou combinado, em reunião havida no gabinete do 

ministro, entre os Srs. Dr. Epitacio Pessoa e Do- 
micio da Gama e á qual assisti como director geral



da Contabilidade, que toda a importância do mesmo 
fosse distribuida á Legação em Paris, pois que, além 
da gratificação de S. Ex., havia as dos outros dele
gados, as dos consultores e as do pessoal subalter
no da Delegação, accrescidas das despesas com te- 
legrammas dos delegados, expediente e outras que 
havia a fazer aqui mesmo no Rio de Janeiro com 
expedição dos telegrammas do ministro á Delegação 
e as gratificações de alguns funccionarios da secre
taria, encarregados de copiar documentos necessá
rios á actuação do Brasil naquella Conferencia.

O actual Presidente da Republica concordou 
e deu seu pleno assentimento a esse expediente, sen
do, assim, todas as despesas pagas por aquella Le
gação, que delias enviava um balancete mensal á 
Contabilidade do Ministério, especificando e do
cumentando todos os gastos.

Às despesas de viagem do actual presidente não 
foram feitas por conta do credito votado para a Con
ferencia da Paz, como se pretende. Estando o allu- 
dido credito esgotado na occasião, fui incumbido 
pelo Ministro Domicio da Gama de redigir um aviso, 
que elle assignou, solicitando do Ministério da Fa
zenda um credito de £ 6.000.0.0 ou réis 53:333$333, 
ouro, para ajuda de custo de viagem e despesas de 
representação individual do Dr. Epitacio Pessoa aos 
diversos paizes, em que esteve.

Havendo na occasião outras despesas urgentes 
a fazer, e relativas á Conferencia da Paz, o Ministro 
Domicio da Gama mandou elevar o quantitativo pe
dido a 100 contos de réis, ouro. Desse credito só 
foram postos á disposição do Dr. Epitacio Pessoa a 
quantia de £ 6.000.0.0, das quaes elle apenas sacou 
£ 3.000.0.0, sendo as restantes destinadas ás outras
despesas.

Aqui chegando de regresso e depois de ter to
mado posse do cargo de Presidente da Republica, 
apresentou elle immediatamente á secção de Conta
bilidade do Ministério as respectivas contas acom
panhadas de documentos, e recolheu o saldo exis
tente á thesouraria do Thesouro Nacional, de accor-



do com o aviso enviado ao Ministério da Fazenda. 
Fui, nessa occasião, de parecer que não era neces
sária a prestação de contas, não por se tratar do 
Presidente da Republica, que não poderia escapar á 
alçada da lei, si assim fosse preciso, mas por ser 
uma quantia para ajuda de custo e despesas de via
gem, das quaes, em virtude de lei, jámais funccio- 
nario algum diplomático ou consular, em missão es
pecial ou ordinaria, prestou contas, por ser consi
derada para despesas individuaes, pois qualquer 
embaixador removido ou promovido receberá no mí
nimo £ 3.000.0.0 de ajuda de custo, e nunca deverá 
por isto prestar contas. Acceitei a prestação de 
contas da quantia alludida, sómente após e mediante 
ordem terminante do Cattete. .■

Faço espontaneamente as presentes declara
ções para restabelecimento da verdade, e, si isso não 
fosse verdadeiro, me negaria a prestal-as, embora 
isso me fosse exigido e se tratasse, como se trata,- no 
caso, do Presidente da Republica.

E é tudo quanto me compete dizer sobre a ver
dadeira versão do caso em questão.

Rio de Janeiro, 17 de Setembro de 1920.
Raul A. de Campos, director geral dos negocios 

commerciaes e consulares do Ministério das Rela
ções Exteriores.»

A falsidade da Noite, como acabamos de ver, foi destruída 
em todos os seus termos; pois, não obstante, ha poucos dias, 
outro jornal a reeditava, como si nunca houvesse sido contestada!

Também isto é da «ethica». . .

II

As DESPESAS COM OS R kIS DOS BELGAS.

Em 1920, os reis dos Belgas, accedendo ao convite pessoal que 
eu lhes fizera em Bruxellas no anno anterior, vieram ao Brasil. 
O facto, sem precedente em nossa historia, constituía para nós 
subida honra. Era a primeira vez que recebíamos a visita de um 

Chefe de Estado europeu, e acontecia que este Chefe de Estado,



na esplendida irradiação de uma gloria sem igual, era o monarcha 
de maior renome no mundo, aquelle que, por lealdade á fé dos 
tratados, não duvidára sacrificar a sua nobre patria ás represálias 
cruéis de um adversário incomparavelmente mais forte, e, notável 
já pela intelligencia e elevação com que superintendia o governo 
do seu paiz, conquistára, da admiração e do reconhecimento da ci
vilização universal, o cognome para sempre memorável de Rei- 
Heróe. Com elle veio a sua excelsa consorte, ainda circumdada 
dessa aureola de bênçãos em que a envolveram as dores conso
ladas dos campos de batalha.

Parecia que todos os brasileiros, sem excepção, deviam sentir- 
se desvanecidos com essa visita. Parecia que todos deviam, por 
um movimento espontâneo, impor tréguas ás paixões intestinas 
e unir-se n’um só esforço—o de dar aos illustres hospedes uma 
impressão lisonjeira da nossa cultura, da nossa educação politica, 
da excellencia das nossas instituições, do progresso da nação a 
todos os respeitos. Além da alta distincção que representava essa 
visita feita ao Brasil e exclusivamente ao Brasil, ella valia pela 
mais ruidosa propaganda que se pudesse fazer do paiz, principal
mente nã Europa, onde tão pouco conhecido continuava a ser.

Foi o contrario, entretanto, o que se viu. A opposição apro
veitou-se do ensejo para cevar em mim o seu odio, ainda que com 
sacrifício do nosso renome de povo civilizado e culto.

Indivíduo que se inculca representante da nossa aristocracia 
intellectual, escrevia em seu jornal cartas abertas ao Rei, para di
zer-lhe que o Presidente do Brasil, aquelle que a nação escolhera 
pouco antes em pleito libérrimo, aquelle que incarnava a sua Pa
tria em face das nações estrangeiras e acabava de ser recebido e 
festejado como tal pelos governos dos paizes mais poderosos ou 
mais cultos do mundo, era notoriamente um «ladrão»! Do juizo 
que desse indivíduo fez desde logo o monarcha por intuição pro
pria e por informações extranhas, sei eu; mas que opinião pudera 
o grande Rei, si não fosse a sua perspicácia e as indagações do 
seu séquito, formar de um povo que escolhia para governal-o um 
criminoso vulgar!

O mesmo e outros orgãos da opposição, sob falsos pretextos, 
aconselhavam insistentemente os operários a «se aproveitarem 
da visita do Rei dos Belgas para, sob ameaças de um desacato, 
imporem ao Governo a satisfação» de taes e taes exigências des
cabidas.



Foi preciso que eu visitasse pessoalmente as fabricas, para 
dizer aos operários que «eu não sabia submetter-me a imposi
ções que não viessem do dever ou da honra, da liberdade ou da 
justiça; fossem quaes fossem as consequências da minha atti
tude e os vexames que viesse a soffrer como brasileiro, eu não 
me curvaria a imposições dessa natureza e atiraria 'publica 
mente sobre os hombros desses criminosos de lesa-patria a res
ponsabilidade da vergonha por que passasse a Nação». Feliz- 
mente, quando eu accrescentava que não tinha apprehensões, 
porque «seria preciso que no coração do operário brasileiro se 
houvesse apagado o ultimo vislumbre de patriotismo e na alma 
do operário estrangeiro se houvesse extinguido a ultima scen- 
telha de gratidão pelo paiz que o acolhera com sua mulher e 
seus filhos, ou que lhe dera a mulher, os filhos e o trabalho, 
para duvidar um só momento da correcção de um e outro na 
recepção do monarcha que, em 1919, amparara para mais de
700.000 operários sem trabalho e sem pão, e da graciosa sobe
rana que vivia a inundar com os thesouros da sua caridade os 
lares angustiados de miséria e de luto», quando eu assim fallava, 
um operário, com applausos unanimes, lançou-me este aparte, 
que vale por uma bella lição de patriotismo dada pelo popular 
humilde ao mercenário que se arroga o papel de director da 
opinião: «Os operários do Rio de Janeiro hão de receber o Rei 
da Bélgica com o mesmo carinho com que os operários de Bru- 
xellas receberam o Presidente do Brasil».

E assim foi.
Finalmente, jornaes houve que exigiam do Governo a divul

gação immediata das despesas que se estavam effectuando com 
a recepção! Educação de senzala, que julga ser prova de apreço 
dizer ao hospede quanto se despende para obsequial-o, e, com 
este intuito, manda pespegar no alto do menu. o custo do jantar 
que se lhe offerece!

Volvidos á Europa os Reis da Bélgica, esta ultima exigencia 
continuou a repetir-se na imprensa. Embalde fazia-se sentir a 
grosseria da indiscreção. Surgiam os cálculos: 20, 30, até 45.000 
contos eram as avaliações, tal o numero, variedade e sumptuo
sidade das festas.

Até que afinal, a 13 de Abril de 1921, a A Noite publicava, 
em varias columnas, a lista completa e minuciosa das contas, com 
os nomes dos credores, a natureza da divida, as datas das ordens 
de pagamentos etc., etc. e, sommando todas as parcellas, annun-



ciava que a recepção dos Reis da Bélgica havia custado ao The- 
souro 27.366:273$114!

O facto que estou narrando, como já  disse, não constitue 
propriamente uma accusação ao meu governo; mas quero in- 
cluil-o neste livro como um estimulo á reacção da bôa imprensa 
do Rio de Janeiro e para que o paiz possa bem ajuizar do valor 
moral de certas folhas e da natureza dos processos de que se 
serviram contra mim.

A lista da A Noite sahiu, como disse, a 13 de Abril. Os jor- 
naes matutinos do dia seguinte, devidamente autorizados por 
mim, declararam que as despesas effectuadas com a hospedagem 
dos soberanos belgas não attingiam á metade daquella impor
tância, como se veria em breve dos algarismos que o Governo 
ia publicar. Nesse mesmo dia a A Noite se escandalizava diante 
da inverosimilhança dessa affirmação: não era possivel que tan
tas e tão grandiosas festas houvessem custado menos de 13.000 
contos, quando só de carvão se gastara para mais de 3.000!

As explicações do Governo não demoraram : os jornaes do dia 
15 estamparam a .seguinte nota do Cattete:

«A Noite publicou ante-hontem uma relação circum- 
stanciada das despesas effectuadas com a recepção dos 
Reis da Bélgica, n’um total de 27.366:273$114.

Essa relação é em tudo rigorosamente exacta, menos 
na sua parte substancial, que ê o ■valor das contas.

Os nomes dos credores, a origem e razão das des
pesas, o numero e a data dos avisos, das cartas e dos 
cheques, a indicação do ministério devedor, tudo, tudo é 
perfeitamente verídico, o que prova que A Noite teve em 
mãos a lista authentica das contas; mas, de posse desta 
lista, falsificou a importância de cada despesa para 
comprometter o Governo e illudir a opinião publica.

Assim, por exemplo:
A primeira conta da relação é a do espectaculo de 

gala do Theatro Municipal. A conta é de 2:300$000; A 
Noite elevou-a a 42:300$000.

A segunda é de Vittorio Falcone, por fornecimentos 
de doces, refrescos, etc., para a festa da Quinta da Boa 
Vista; a conta é de 46:862$200; A Noite modificou-a 
para 146:862$200.

Pela Verdade 41



A terceira, da Confeitaria Paschoal, é de 12:000$000- 
A Noite majorou-a para 32:000$000.

A quarta é, com effeito, do Ministério das Relações 
Exteriores, e o pagamento foi pedido pelo aviso n. 12] 
de 27 de Março de 1920; mas a cifra de 300:000$000 foi 
criminosamente convertida pela A Noite em 
2.300:000$000.

A quinta, do mesmo Ministério, e da aviso de 10 de 
Maio de 1920, é de 49:588$000;A Noite falsificou-a para 
1.749:588$000.

E assim por diante, a cada total A Noite antepoz um 
ou mais algarismos, augmentando a conta de dezenas, 
centenas e ás vezes milhares de contos.

Para que o publico tenha idéa perfeita desse pro
cesso inqualificável de fazer opposição, aqui vai, em 
confronto, a lista verdadeira das contas e a lista falsifi
cada d’A Noite.

(Seguem-se duas relações de 122 contas cada uma, 
perfeitamente idênticas, mas uma, a da A Noite, com 
todas as importâncias majoradas pela anteposição, in
tercalação ou posposição de um ou dois algarismos, de 
sorte que nesta o total é de 27.366:273$114, emquanto 
que na lista authentica é apenas de 10.953:299$042.)

Nas contas da A Noite ha algumas puramente ima
ginarias, como a de 150 contos para a festa veneziana 
e as de despesas em Cherbourg, Lisboa e S. Vicente; 
mas ha também duas omissões: de uma conta do Mi
nistério da Marinha de 466:243$220, e de outra do Mi
nistério das Relações Exteriores, de 11:000$000. In- * 
cluidas estas duas parcellas, e ainda fazendo a 32$000 
o calculo das libras esterlinas, como fez A Noite, a des- 

C°m a receP?ão dos Reis da Bélgica foi de

e-se por ahi como estamos longe da somma de 45
mi con*os’ c*ue’ amda ha pouco, em publicação assi- 
gnada, se affirmava ter sido excedida, ou mesmo dos
3U mil contos que algumas folhas garantiam representar 
a cifra verdadeira.

Tenha-se agora em conta que grande parte do di
nheiro despendido não voou, como se diz, mas aqui ficou 
enriquecendo o património nacional, empregado na ar-



tistiça remodelação do Guanabara e seus jardins, nos 
seus moveis, alfaias, estatuas, quadros, etc., na luxuosa 
adaptação do -S. Paulo, com os seus ricos tapeteis, mo
biliários e baixellas; em acquisições para o Exercito e 
a Marinha; em automóveis para o serviço do Governo; 
em estradas de rodagem; em carros de luxo e outros 
materiaes para a Estrada de Ferro Central; em melho
ramentos da Therezopolis, etc., etc.

Leve-se ainda em consideração que no total de 
11.420 contos estão comprehendidas todas as despesas 
com as duas viagens do S. Paulo á Inglaterra, com a sua 
volta de Portsmouth a Anvers, com a sua ida a Cher
bourg, com a sua escala em Lisboa para receber os restos 
mortaes do Imperador e da Imperatriz, despesas que até 
agora não foi possivel separar; calcule-se quanto a Nação 
teria que despender si tivesse de mandar o S. Paulo á 
Europa especialmente para fazer aquellas visitas de cor- 
tezia e trazer aquelles despojos; reflicta-se finalmente na 
elevação extraordinária de todos os preços, e só a paixão 
não reconhecerá que o Governo soube, nessa emergencia, 
poupar os dinheiros do Thesouro.»

Km Setembro seguinte, ao dar contas das despesas ao Con
gresso, enviei-lhe esta mensagem:

«Em Julho do anno passado, o Congresso Nacional, 
informado da resolução dos Reis dos Belgas de visitar 
o Brasil em cumprimento da promessa que em Maio de 
1919 pessoalmente me fizeram, autorizou o Poder Ex
ecutivo a abrir os créditos necessários para o transporte, 
viagens, recepção e hospedagem de SS. MM. (decreto 
n. 4.084, de 24 de Julho de 1920).

Esse acto foi thema para violentas censuras ao 
Congresso e suspeitas ignohiiniosas contra o Governo. 
Conceder créditos illimitados ao Presidente da Repu
blica! Nunca o Congresso Nacional votára medida dessa 
natureza, que só se explicava por extranha abdicação da 
funcção legislativa nas mãos do Governo actual!

Nenhuma procedência, como sabeis, tinha essa cri
tica, inspirada talvez, da parte de alguns, em sincero, 
embora exagerado, zelo pelas prerogativas do Congresso,



mas em geral oriunda da má fé, da ignorância de nossas 
praxes, ou ainda da falta de noção de certos deveres de 
educação internacional.

Rapida vista de olhos sobre a legislação anterior ao 
meu governo descobre, sem o minimo esforço, dezenas 
de decretos legislativos que concederam créditos sem li
mitação. Alguns delles se oaracterizaram mesmo por 
alarmante elasticidade. O de n. 1.180, de 1904, por 
exemplo, autorizou o Governo a abrir créditos, fazer ope
rações, emittir titulos internos ou externos, contrahie 
empréstimos, etc., sem restricção alguma, para attender 
ás despesas oriundas do Tratado de Petropolis; o de 
n. 1.181, do mesmo anno, deu-lhe poderes para admi
nistrar o Territprio do Acre e abrir, com esse fim, os 
créditos necessários ao pagamento do pessoal, material 
e construcções precisas; o de n. 1.396, de 1905, concedeu 
os créditos necessários para a construcção de obras con
tra as seccas; o de n. 1.606, do mesmo anno, autorizou 
a criação do Ministério da Agricultura e a abertura dos 
créditos necessários ás suas despesas e á dotação dos ser
viços que o Governo julgasse conveniente criar ou am
pliar; o de n. 2.543 A, de 1912, armou o Governo da fa
culdade discrecionaria de abrir, em  vários exercícios 
successivos, os créditos necessários para a construcção 
de estradas e obras de navegação fluvial destinadas ao 
desenvolvimento da cultura da borracha; o de n. 3.361, 
de 1917, autorizou o Poder Executivo a abrir os créditos 
necessários ou realizar as operações de credito conve
nientes para attender ás despesas decorrentes do estado 
de guerra existente entre o Brasil e a Allemanha.

E assim por diante.
Na minha administração muitos decretos da mesma 

natureza foram já approvados. No mesmo dia em que 
recebi do Congresso o projecto relativo aos Reis dos 
Belgas, foram-me com elle submettidos á sancção mais 
dois de créditos illimitados.

Contra actos taes nunca articularam palavra os 
que censuraram o decreto dos Reis dos Belgas. Isto 
mostra que fingida era a surpresa dos censores e não 
era o interesse publico que os movia.



Entre os antecedentes a que me refiro alguns ha 
que são typicos, pela sua analogia com o caso vertente. 
Assim, o decreto n. 607, de 21 de Setembro de 1899, 
investiu o Governo do direito de abrir os créditos neces
sários para as despesas de representação feitas com a re
cepção do Presidente da Republica Argentina. O de nu
mero 647, do mesmo anno, autorizou o Presidente da 
Republica a abrir os créditos necessários para occorrer 
ás suas despesas de representação na viagem áquella Re
publica. O de n. 1.756, de 24 de Outubro de 1907, deu 
a mesma autorização para as despesas da recepção, rtò 
anno seguinte, dos Reis de Portugal. Em nenhum delles 
se encontra qualquer limitação.

Ora, ninguém viu jámais nestes actos abdicação de 
poderes do Congresso Nacional. Ao votar-se o ultimo, 
que é perfeitamente idêntico ao dos Reis da Bélgica, não 
houve quem pensasse em fixar o que era impossivel pre
ver, ou em commetter a inqualificável grosseria de re
ceber os nossos hospedes, annunciando-lhes desde logo 
quanto iamos despender com a sua visita.

Ha deveres de educação que não é licito violar, so
bretudo nas relações de nação a nação. Antes de as
sumir o governo, fui recebido como Chefe de Estado em 
vários paizes. Festas sumptuosas foram-me offerecidas. 
Viajei sempre em trens especiaes ou navios de guerra 
postos á minha disposição. Nunca li em jornaes, nem 
soube jámais por discussões parlamentares, ou qualquer 
outro meio, que o Poder Legislativo houvesse prefixado, 
e em quanto, os créditos da minha recepção e hospe
dagem. Todos — Congresso, Governo, imprensa, parti
culares — todos se empenhavam em manter neste am- 
sumpto a mais rigorosa discreção. Aqui, pelo contrario, 
pensa-se que o bom gosto, o tacto, a fidalguia, está em 
pôr diante dos olhos daquelles que convidamos para a 
nossa casa, o orçamento das despesas que a sua hospe
dagem nos vae custar.

Taes despesas deveriam conservar sempre o seu ca
rácter de reservadas, como prova de delicadeza e cor- 
tezia.



Nem risco de abuso por parte do Executivo haveria 
nessa pratica, desde que os seus actos seriam em qual
quer hypothese sujeitos á apreciação do Congresso.

Usando da autorização concedida pelo citado de
creto n. 4.084, de 24 de Julho de 1920, o Governo abriu 
os créditos necessários e recebeu e hospedou os Soberanos 
belgas pelo modo condigno e brilhante de que esta cidade 
foi testemunha. Dos gastos realizados, vem apresentar 
as contas. Não o fez mais cedo porque, sendo muitas e 
variadas as despesas, algumas delias effectuadas no es
trangeiro, se tornou naturalmente morosa a reunião de 
todos os documentos. Accresce que, em alguns casos, o 
Tribunal de Contas exigiu comprovação mais abundante, 
e isto concorreu para a demora da liquidação.

Em 15 de Abril ultimo, forçado, por uma publi
cação inveridica, a sahir da reserva, que nesse assumpto 
se impuzera, e resguardar os créditos da administração, 
n’urn meio em que a tendencia geral é sempre para 
filiar os actos officiaes a moveis deshonestos, revelou o 
Governo que o valor das contas apresentadas até aquella 
data importava em 11.420:542$262, em vez dos réis 
27.366:273$144, que a referida publicação falsamente 
annunciava.

Mas a cifra de 11,420:542$262 modificou-se poste- 
riormente, de um lado com a superveniencia, em Julho 
ultimo, de contas retardadas dos Ministérios da Marinha 
e da Guerra e, de outro, com a deducção de despesas in
cluídas por equivoco, duplicatas, differenças de cambio, 
restituições, etc.

Além disto, o Governo, posteriormente áquella data, 
entendeu de justiça que se calculassem os vencimentos 
da guarnição do couraçado S. Paulo pelo valor do dollar, 
e não pelo da libra esterlina, como se fizera, e acaba de 
mandar pagar a differença. Só esta importa em réis 
797:583$648. Ainda assim, os gastos totaes effectuados 
por conta do credito especial com a viagem, recepção e 
hospedagem dos Reis da Bélgica, não excederam de 
12.252:637$851, menos de metade, como em Abril affir- 
mava o Governo, da cifra de 27.366:273$144, em que 
os fixava a publicação a que acima alludi.



Tenha-se,' porém, em consideração que á responsa
bilidade do credito especial foi levada a despesa de 
300:000$, votada pela lei n. 3.991, de 5 de Janeiro de 
1920, art. 67, n. 34 (orçamento do Ministério da Fazen
da) para «reparações e mobiliário do Falacio Guana
bara», e se verá que a despesa realmente imputável 
áquelle credito não excedeu de 11.952:367$851.

Antes de terminar, julgo conveniente esclarecer as 
duvidas suscitadas sobre algumas das contas juntas.

I — «E’ impossivel, articulou-se, que o concerto 
symphonico do Theatro Municipal tenha custado só
mente 2:300$000.»

Confundiu-se- o concerto symphonico do Theatro 
Municipal com o espectaculo de gala do mesmo theatro. 
O primeiro, segundo verá o Congresso das contas do Mi
nistério do Exterior (cheques ns. 38.399, 49.836, 61.062, 
61.063 e 61.066, ordem ao Banco do Brasil de 4 de Se
tembro de 1920) custou 42:270$000. No que se gastaram 
apenas 2:300$ foi no espectaculo de gala que a compa
nhia lyrica, que aqui trabalhava então, era obrigada a 
dar pelo seu contracto e não tinha, portanto, que ser 
custeado pelo Governo. A dita somma foi empregada pela 
Prefeitura na decoração do theatro.

II — «Nas contas publicadas pelo Governo não fi
gura a illuminação extraordinária da Avenida Rio Branco, 
Theatro Municipal e outros edificios e pontos da cidade.»

A illuminação extraordinária da Avenida Rio Branco 
e do Theatro Municipal foi paga, parte por subscripção 
entre os moradores da Avenida, que quizeram assim pa
trioticamente concorrer para as manifestações da cidade, 
e parte pelo Ministério do Exterior, como mostra a re
lação respectiva (cheques ns. 49.269 e 49.270). Quanto 
á de outros edificios e logradouros, menos profusa e de
morada, correu pela verba propria, que já  é calculada 
na previsão de casos extraordinários. Nem seria possivel 
discriminar nessa materia, aliás de somenos importância, 
as contas da verba ordinaria e as do credito especial.

I I I  _«Não se encontram nas contas que o Governo
publicou (em Abril) as despesas do Ministério da Agri
cultura.»



Na sua publicação (de Abril) o Governo adstringiu- 
se ás rubricas da lista adulterada, onde também não 
se discriminaram as despesas do Ministério da Agricul
tura. Estas despesas, englobadas então com as do Mi
nistério do Exterior, figuram agora especificadas, como 
o Congresso verá, na relação deste Ministério, a cuja 
conta se levaram os adiantamentos feitos áquelle, em 9  
de Setembro e 8  de Outubro.

IV — «Os músicos do São Paulo receberam 38:200$; 
entretanto, na lista do Governo essa despesa não excede 
de 13:200$000.»

A lista publicada (em Abril) não foi «lista do Go
verno» ; foi lista de um jornal, exacta nas rubricas e falsa 
nos algarismos. O Governo limitou-se a restabelecer a 
verdade das cifras e accrescentar lealmente outras des
pesas de que já  tinha conhecimento e não constava da- 
quella relação. Como quer que seja, a arguição relativa 
aos músicos do S. Paulo também é inexacta; entre os do
cumentos do Ministério do Exterior, annexos a esta men
sagem, se encontra a prova de que, com aquelles mú
sicos, se despendeu precisamente a somma de 38:236$ 
e não 13:200$000.

V — «Ha despesas da Festa Veneziana que não 
veem expressas nas contas publicadas pelo Governo.»

As contas publicadas pelo Governo não especifi
caram, nem tinham que fazel-o, as despesas da Festa 
Veneziana, não só porque estavam obrigadas a acom
panhar a lista falsificada, que também não trouxera 
aquella especificação, como pelos motivos a seguir.

O Conselho Municipal communicou-me o desejo de 
tomar párte nas manifestações que se iam fazer aos Reis 
da Bélgica e de figurar como o offertante da Festa Ve
neziana, cuja despesa, entretanto, correria por conta dos 
cofres federaes.

Annui a esse desejo e pedi o calculo dos gastos. 
Foram estes orçados a principio em 550 contos; mas, 
por fim, devido ás ponderações que fiz, fixaram-se de
finitivamente em 330 contos. Esta somma destinava-se a 
custear todas as despesas da festa, e não parte s ó m e n te , 
como se disse. Eis a razão por que quando, após o re
gresso dos Soberanos, o Conselho Municipal me pediu o



pagamento de 150 contos de despesas supplementares, 
recusei attendel-o, por ultrapassar esse accrescimo os 
termos do accôrdo.

As contas publicadas em Abril pelo Governo com- 
prehenderam, pois, as despesas effectuadas dentro do 
limite combinado de 330 contos. Si, além destas, outras 
fez o Conselho Municipal, é claro que não podem correr 
por conta do credito autorizado pelo Congresso; e o que 
se trata de apurar é exactamente quanto se despendeu 
por esse credito. Os 330 contos do ajuste foram entre
gues ao Conselho Municipal, como attestam os docu
mentos juntos. Nada mais deve o Governo da União.

VI — «As contas do Ministério da Guerra nãó faliam 
de uma de 170 contos, gastos na formatura da Escola 
Militar e pagos pelo orçamento commum do mesmo Mi
nistério, nem de outra de 83:129$400, á qual o Tribunal 
de Contas negou registro.»

Em 5 de Outubro de 1920. o Ministério da Guerra 
pediu ao da Fazenda, por conta do credito especial, a 
quantia de 170:566$895, destinada a pagar artigos e ma- 
teriaes fornecidos aos corpos de tropa e alumnos da Es
cola Militar, preparo de archibancadas, etc. Tendo-se 
resolvido, porém, que todos os pagamentos fossem cen
tralizados no Thesouro, a este se remetteram, e por e$te 
e por conta do referido credito foram satisfeitas, as con
tas destas despesas. Não é, pois, verdade que taes contas 
tenham sido pagas pelo orçamento commum do Minis
tério da Guerra.

Quanto á importância de 83:129$400, eis o que oc- 
correu. Para attender a gastos em S. Paulo, o Ministério 
da Guerra, por intermédio da sua Directoria de Conta
bilidade, adiantou ao commandante da Região a quantia 
de 20:000$ e despendeu mais a de 63:129$400. O Tri
bunal de Contas, em 16 de Fevereiro ultimo, negou regis
tro ao credito correspondente, porque o pedido, embora 
referente a despesas já  realizadas, não se fizera acom
panhar dos documentos necessários.

Depois disto, o Ministério verificou que da somma 
de 83:129$400 sómente a parcella de 20:268$500 podia 
ser levada á conta do credito especial e, nestes limites, 
vae pedir a reconsideração da decisão do Tribunal.



Na relação junta está incluída, como de direito, só
mente a parcella de 20:268$500.

VII — «Só em automóveis o Governo esbanjou cen
tenas de contos, com os dez que comprou para o Cat- 
tete.»

Os tres automóveis do Palacio do Cattete estavam 
inteiramente imprestáveis. Quando ainda no estrangeiro, 
recebi mais de um telegramma do Governo pedindo-me 
que adquirisse alguns nos Estados Unidos. Não era pos- 
sivel receber os Reis com tres carros desconjuntados, a 
se desarranjarem a cada passo e a assustarem os tran
seuntes com o seu alarmante barulho de ferros velhos. 
Mandei, por isto, comprar seis, e não dez automóveis. 
Foram adquiridos, não por centenas de contos, mas por 
178:000$, sendo quatro á razão de 31:500$ e dois á de 
26:000$, cada um. Compraram-se, além disto, 6:602$700 
de accessorios, ferramentas e sobresalentes, o que elevou 
a despesa total a 184:602$700. Antes de effectuada a 
acquisição, mandei examinar os carros pelo mestre geral 
da officina de machinas do Arsenal de Guerra, que assim 
se exprime sobre o assumpto, como verá o Congresso do 
parecer incluso:

«Tive occasião de pôr um dos carros em mo
vimento e verificar o fanccionamento perfeito do 
seu motor e demais mecanismos, que são de pri
meira qualidade. Como profissional, posso garantir 
a boa qualidade do material. Accresce que os au
tomóveis acima mencionados, pelos preços que es
tão facturados, não são caros.

O Sr. Presidente da Republica fará uma boa 
acquisição, pois conheço pessoalmente particulares 
que possuem carros dos mesmos typos, comprados 
á mesma Companhia por preços mais elevados.»

Tudo que acabo de expor consta dos documentos 
juntos.

Finalmente, cumpre notar que dos seis carros ad
quiridos, só tres ficaram ao serviço do Palacio do Cat
tete; os outros estão recolhidos á garage do Palacio Gua-
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nabara, para servirem, como já  tem acontecido, aos vi
sitantes illustres que alli hospedamos.

Foi assim de 11.952:637$851, ou, com os 300 contos 
da lei n. 3.991, do anno passado, de 12.252:637$851 a 
importância total das despesas realizadas á conta do de
creto n. 4.084, para a recepção dos Reis da Bélgica. Exa
mine-se, porém, a relação junta, e note-se que grande 
parte desse dinheiro — quantia superior a 3.000:000$ — 
foi empregada em melhoramentos, construcções e acqui- 
sições uteis e permanentes, taes como a renovação do 
Palacio Guanabara e seus jardins, a compra, para elle, 
de moveis, roupas, alfaias, lustres e objectos de arte; as 
adaptações do encouraçado S. Paulo, tapetes, roupas, mo
biliários e baixellas com que foi provido; materiaes para 
o Exercito e a Armada; automóveis para o serviço do Go
verno e dos hospedes .da Nação; estradas de rodagem;

, vagões de luxo para a Estrada de Ferro Central; tra
balhos na de Therezopolis; concertos de embarcações, 
etc., etc. Veja-se que só de carvão para as viagens do
S. Paulo, a avaliar pelo que se gastou daqui para a Eu
ropa, se despenderam também cerca de 3 . 0 0 0 :0 0 0 $; 
tenha-se em consideração que no total acima indicado 
estão comprehendidas também todas as despesas effe- 
ctuadas com as duas viagens daquelle couraçado á In
glaterra; com a sua ida, em Novembro, de Portsmouth a 
Anvers e depois a Cherbourg; e com a sua escala em 
Lisboa para receber os restos mortaes de D. Pedro II e 
D. Therezâ Christina; calcule-se quanto teria o Thesouro 
que despender com a ida do S. Paulo á Europa para fazer 
aquellas visitas de cortezia e trazer aquelles despojos 
— e se apurará afinal a importância real que o Governo, 
no uso de um credito illimitado, despendeu por conta 
deste credito com as viagens, recepção e hospedagem, 
durante cerca de um mez, dos Soberanos belgas e sua 
comitiva.»

Esta mensagem foi acompanhada de uma demonstração com- 
pletà e pormenorizada das despesas.

Ficou assim definitivamente anniquilada a nòva investida da 
A Noite, cuja falsificação resultou improfícua sinão contrapro
ducente.



O accôrdo do A cre.

Quando se apresentou á Camara o projecto que autorizava a 
União a entrar em accôrdo com o Estado do Amazonas para so
lução do litigio do Acre, a A Noite publicou que eu patrocinava o 
projecto com o proposito de habilitar o Amazonas a pagar-me 
200:000$000 de honorários como advogado que fôra desse Es
tado, na sua questão de limites com o Pará.

O Jornal do Commercio, logo no dia seguinte, trouxe esta 
contestação da Secretaria do Cattete:

«A nenhum deputado, absolutamente a nenhum  
membro do Congresso, o Sr. Presidente da Republica já- 
mais faliou em favor do andamento do projecto que au
toriza o Governo Federal a entrar em accôrdo com o Es
tado do Amazonas sobre a questão do Acre.

O Sr. Epitacio Pessoa está pago ha mais de cin
co annos dos modestos honorários por que contractou a 
defesa dos direitos do Amazonas na sua questão de li
mites com o Pará.

A Noite, portanto, faltou á verdade, quando affir- 
mou hontem que o Sr. Presidente da Republica se tem 
empenhado pela approvação daquelle projecto, e calu- 
mniou o mesmo Sr. Presidente ao ligar um empenho, que 
nunca existiu, á esperança de um pagamento, que já  foi 
ha muito realizado.»

O Jornal do Commercio fez acompanhar esta nota do seguinte 
commentario:

«Até ahi a nota official. Mas podemos accrescentar, 
por ser do dominio publico, em que consistiram e quanto 
custaram ao Amazonas os serviços profissionaes do Se
nhor Dr. Epitacio Pessoa, como advogado do Estado na 
questão de limites com o Pará.

O contracto de honorários estipulou para paga
mento a somma de cincoenta contos, exclusive as des
pesas próprias da causa. Taes despesas importaram em 
seis contos de réis, que o advogado nunca tratou de re-



ceber, cumprindo, pois, abater-se esta quantia dos cin- 
coenta contos que lhe foram pagos.

Custou assim apenas quarenta e quatro contos o 
serviço que o Sr. Dr. Epitacio Pessôa prestou ao Estado 
do Amazonas.

Ninguém, que haja compulsado o opulento volume 
A Fronteira Oriental do Amazonas, petição inicial e ra
zões finaes do Estado do Amazonas na acção de limites 
que move contra o Pará, terá o direito de achar exagerada 
essa paga. Esse trabalho abrange 349 paginas de texto, 
afóra os documentos, e representa um amplissimo e bri
lhante estudo, demonstrando pacientes pesquizas nos ar- 
chivos e bibliothecas e attepta consulta a um sem nu
mero de autores e tratadistas. A parte jurídica desse tra
balho, num total de 116 paginas, formando nove capí
tulos, é hoje obra de leitura obrigada para quem quizer 
saber .da competência do Supremo Tribunal nas questões 
de limites interestaduaes.

As outras tres partes restantes do volume são uma 
exhaustiva e brilhantíssima exposição histórica e geo- 
graphica da questão, e devem ter custado ao autor mezes 
e mezes de fatigante labor intellectual. E por toda essa 
pesada tarefa, o advogado da causa amazonense cobrou 
incomparavelmente menos do que muitos collegas seus 
teem recebido por trabalhos da mesma natureza e de
iguaes dimensões.

È» uma nota curiosa que os autores da noticia des
mentida podem juntar á sua invenção para provar a 
ganancia do Sr. Epitacio Pessôa...»

Provada á evidencia a falsidade da accusação, outro jornal, 
o Correio da Manhã, sahiu a campo, para declarar que houvera en
gano da parte da A Noite, pois o verdadeiro intuito do Presidente, 
patrocinando o projecto, era valorizar as apólices do Amazonas e 
facilitar assim ao Coronel José Maranhão, possuidor de grande 
numero desses titulos, um lucro avultado, que lhê  permi isse 
pagar ao seu advogado, Dr. Epitacio Pessôa,. a grossa impor ancia,
superior a mil contos, que lhe devia.

Segunda carta da Secretaria do Cattete foi então publicada,
nestes termos:



«Ha poucos dias, uma folha desta capital affirmou 
que o Sr. Presidente da Republica se estava interessando 
pela approvação do accôrdo entre a União e o Amazonas, 
a respeito da questão do Acre, para poder receber hono
rários que aquelle Estado lhe devia.

Esta calumnia foi desmentida: não só o Sr. Presi
dente da Republica jámais se interessára junto a quem 
quer que fosse pelo referido projecto, como a verdade 
era que o Estado do Amazonas, desde inais de cinco 
annos, nada lhe devia de honorários ou por qualquer 
outro titulo.

Hontem, o Correio da Manhã se occupou, a seu 
turno, do assumpto, para affirmar que o Sr. Presidente 
da Republica «tem todo o interesse que o Amazonas se 
encha do dinheiro da União... não para receber aquelles 
honorários, que de facto já recebeu, mas para liquidar 
aquelle suspeitissimo negocio da Manáos Tramway, em 
que, como advogado do Sr. José Maranhão, ganhou mais 
de niil contos de réis em apólices que deseja resgatar.»

A calumnia mudou de fórma, mas não deixou por 
isto de ser calumnia.

Antes de tudo, o alludido jornal não aponta —- como, 
depois da contestação official publicada, era de seu mais 
elementar dever moral — os nomes dos deputados a 
quem o Sr. Presidente da Republica se haja dirigido 
para pedir o andamento ou a approvação daquelle pro
jecto. A falsidade neste ponto é, portanto, impenitente e 
contumaz.

Não é menos audaciosa quanto á causa da Manáos 
Tramway.

O Sr. Epitacio Pessoa foi advogado do Coronel José 
Maranhão numa phase sem importância dessa causa, 
quando o direito do seu constituinte já  tinha sido reco
nhecido por nada menos de tres sentenças da justiça 
local e um accordant u n a n im e  do Supremo Tribunal 
Federal. Embargado este accordam, como o advogado 
do Sr. Maranhão não se encontrasse nesta capital, o Se
nhor Epitacio Pessoa consentiu em escrever uma ligeira 
impugnação aos embargos, os quaes o Supremo Tribu
nal, por outro accordam também unanime, desprezou, 
afinal.



Em remuneração desse serviço, aliás insignificante 
c unico que lhe prestou, o Sr. Epitacio Pessoa jámais 
recebeu do Sr. Coronel José Maranhão um vintém siquer, 
nem em dinheiro, nem em tilulos, nem em outra qual
quer especie.»

O Coronel José Maranhão, por seu lado, não se conservou 
silencioso diante da calumnia, e veio, pelo Jornal do Commercio, 
com este artigo:

«Alguns jornaes da opposição, na sua gana de fe
rirem, seja como fôr, ao Sr. Presidente da Republica, 
estão a alludir de vez em quando ao meu nome e a uma 
questão judicial, que em tempos mantive com o Estado 
do Amazonas.

Pretendem esses profissionaes da calumnia que, á 
custa dos esforços do Sr. Dr. Epitacio Pessoa, obtive ha 
algum tempo do Governo do Amazonas, por uma nego
ciata indecorosa, o pagamento de milhares de contos 
de réis, dos quaes dei parte, como honorários, ao Sr. Epi
tacio, em titulos que S. Ex. procura agora por todos os 
meios valorizar.

Até aqui tenho-me abstido de responder a essa mi
séria. O publico esclarecido sabe que certos jornalistas 
copiam nos centros civilizados os salteadores das estra
das desertas: quem não quer ser assassinado na honra, 
tem que saciar-lhes a gula. E porque o publico sabe disto, 
não tenho ligado maior importância a taes diffamadores.

Agora, porém, o caso muda de figura. O Correio da 
Manhã reeditou a calumnia e o Sr. Presidente da Repu
blica resolveu-se a desfazel-a. Julgo do meu dever fazei 
também as minhas declarações.

Em 1906, o Governo do Amazonas, autorizado por 
lei, deu de arrendamento, mediante contracto, a Luiz 
Travassos da Rosa, o serviço de viação e luz de Manáos, 
que era de propriedade do Estado. Em 1907, Travassos 
da Rosa admittiu-me como socio. Cerca de um annó de
pois, o Governo estadual arbitrariamente rescindiu o
contracto.



Recorri ao Poder Juliciario, e este, em tres sentenças 
successivas (da primeira instancia, da appellação e dos 
embargos) reconheceu e proclamou o n?e« direito.

Vencido assim em todas as instancias da justiça 
local, recorreu o Governo amazonense para o Supremo 
Tribunal Federal, e este, por unanimidade de votos, re- 
pelliu o recurso. *

Não se deu por vencido o meu antagonista e em
bargou o accordam.

Foi então que pedi ao Sr. Dr. Epitacio Pessoa, com 
quem tenho relações de infancia, que me escrevesse a im
pugnação dos embargos. S. Ex. fel-o em poucas linhas, 
e o Supremo Tribunal, por outro accordam unanime, 
amparou de novo o «suspeitissimo negocio».

Eis ahi toda a intervenção que o Sr. Dr. Epitacio 
teve na minha causa. %

Passada em julgado a sentença final, procurei, como 
era natural, receber o que me era devido. Depois de va
rias tentativas infruetiferas, resolvi ir a Manáos. E fui. 
E liquidei a questão, com enorme vantagem para o Es
tado, que me pagou em títulos desvalorizados uma parte 
relativamente insignificante do meu credito.

Nessa liquidação não teve o Sr. Dr. Epitacio nem  
directa, nem  indirectam ente , a minima intervenção.

Declaro que nunca o Sr. Dr. Epitacio Pessoa me 
pediu nem eu lhe paguei jámais quaesquer honorários. 
Pensei, é facto, quando liquidei a questão, em recom
pensar o serviço que me prestára; mas tão peremptórios 
foram os termos da recusa, que não me animei a in
sistir.

E ahi teem os diffamadores do Sr. Presidente da 
Republica mais um traço da ambição que lhe attribuem. 
Ganancia original a deste homem, que distribue dinheiro 
ás mancheias pela pobreza, que educa filhos alheios, que 
ampará e festeja centenas de crianças, que recusa dotes 
principescos, que renuncia a ajudas de custo avultadas, 
que abre mão de honorários de advogado, em uma pa- - 
lavra, que tudo dá e nada acceita. . .

Informo ainda ao publico que, não tendo o Estado 
cumprido até hoje certas clausulas do ajuste de liqui
dação, constitui ha mezes advogado para chamal-o de



novo a juizo. O advogado hoje do meu «suspeitissimo ne
gocio» é o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, que presumo 
ser in suspeitissimo para o Correio da Manhã.

Eis òs factos.
Vejam agora os que me leem a lógica desses forgi- 

cadores de aleives.
Dizem elles que o Sr. Presidente da Republica quer 

ir em soccorro do Estado do Amazonas, para valorizar 
os títulos que eu lhe déi. Ora, si eu lhe houvesse dado 
titulos e S. Ex. os quizesse valorizar, não teria negado, 
como negou, ao Amazonas, o empréstimo de réis 
15.000:000$000, autorizado pelo Congresso em 1919, 
empréstimo que, entretanto, concedeu ao Pará; não 
seria surdo, como tem sido, aos brados do Estado, do 
commercio e da imprensa, inclusive dos seus proprios 
detractores, que ha mais de dois annos vivem a clamar 
por auxílios á borracha; e não desautorizaria, como 
acaba de fazer, o projecto referente ao Acre, que tanto 
poderia levantar o credito do Amazonas.

A arguição, portanto, além de calumniosa é inepta.
Para terminar, uma observação ainda acerca do 

projecto do Acre. Quando o projecto foi apresentado, 
esse mesmíssimo Correio da Manhã annunciou, alviça- 
reirò e contente, que elle traduzia as promessas feitas 
pelo Sr. Nilo Peçanha ao povo amazonense na sua re
cente estada em Manáos.

Quantas apólices do Amazonas terá o Sr. Nilo Pe
çanha para valorizar?...

Rio, 8  de Dezembro de 1921.

J osé Maranhão .

tv  :

P leiteando  cadeiras na Câ m a r a . . .
■ /

A A Noite de 5 de Março de 1921 declarou «ter á mão» uma 
carta de meu punho, na qual eu pedia a um governador de Estado 
a inclusão de certo candidato na chapa de deputados federaes. 
Chegou mesmo a dar, entre aspas, um trecho da carta.
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P ro v o c a d a  a p u b lica l-a  na in teg ra , a r e fe r id a  fo lh a  d ec la ro u  
q u e  «a ca rta  já  n ão  esta v a  m a is  ao a lc a n c e  de su a  m ã o , m a s  tora  
m o stra d a  p e lo  Sr. R a y m u n d o  de M iranda, q u e  era  a  p e s s o a  n e lla  
reco m m en d a d a , ao Sr. S erap ião  de A g u ia r , e x -se n a d o r  p or A la 
g o a s , a  cu jo  govern ad or  era d ir ig id a » .

T u d o  fa lso . C erto, rep u gn a  á m a is  e le m e n ta r  p r o b id a d e  p r o 
f is s io n a l q u e  um  orgam  de p u b lic id a d e , p o r  e s p ir ito  d e  o p p o s iç ã o , 
dê, en tre a sp a s, com o  sen d o  do c h e fe  do  g o v ern o , p a la v r a s  de 
u m a  carta  q u e  este  n u n ca  e sc r e v e u ; m a s , p o r  m a is  cr im in o so  
m ora lm en te  que is to  seja , a v erd ad e  é q u e  a q u e lle  jo r n a l o  fez!

A a ffirm a çã o  da A Noite era, com o  v im o s , q u e  a  ca r ta  recom -  
m en d ava  ao govern ad or de A la g o a s  o Sr. R a y m u n d o  M iran d a , e 
este  a m ostrára  ao Sr. Serap ião  de A g u ia r .

E is  agora  o q u e m e te le g ra p h a r a m  as p e s so a s  n o m e a d a s , s e 
gu n d o  fez p u b lico  o Jornal do Commercio de 18 e 2 0  d e  M arço:  

O Sr. R aym u n d o  de M iran da:

«A local do jornal A Noite de liontem, attribuindo a 
V. Ex. a autoria de uma carta de que eu teria sido o 
portador ao Governador de Alagoas, pedindo minha in
clusão na chapa do Governo para o Congresso Nacional, 
é uma intriga repugnante e uma tríplice calumnia, que 
demonstra a deficiência do nosso Codigo Penal. Ha 
quasi dois annos que não tenho o prazer de avistar-me 
com o illustre ex-Senador sergipano Serapião de Aguiar, 
não tendo por isso occasião de mostrar-lhe nenhuma 
carta, maximè uma carta que V. Ex. nunca escreveu, 
que o Governador de Alagoas nunca recebeu e cuja ima
ginosa existência está só na concepção do delator e in
trigante, que se esconde atrás da irresponsabilidade de 
um jornal, que nada tem a temer de nossas leis tão 
carinhosas para os calumniadores. Peço a V. Ex. dar 
publicidade a este telegramma. Saudações respeitosas. — 
Raymundo de Miranda.»

O Sr. Serapião de Aguiar:

«Julgo do meu dever declarar a V. Ex. que o Se
nhor Raymundo de Miranda nunca me mostrou carta 

alguma, por V. Ex. dirigida ao Governador de Alagoas, 
solicitando a inclusão do seu nome na chapa official,



conforme noticiou a A Noite de hontem. Pelo O Paiz de 
hoje já dei completo desmentido a semelhante invencio- 
nice. Poderá V. Ex. fazer o uso que entender desta minha 
declaração. Cordiaes saudações. —- Serapião de Aguiar 
Mello.»

O Governador de Alagoas:

«Maceió, 19 —- Informado de que um orgão da im
prensa dessa Capital accusou o eminente amigo de haver 
intervindo nas eleições federaes deste Estado, escreven
do-me uma carta em que pedia a inclusão do Dr. Ray- 
mundo de Miranda na chapa com que o partido situa- 
cionista pleiteou as ditas eleições, accrescentando que 
a mesma carta está hoje em poder da redacção do allu- 
dido orgão, apressei-me em telegraphar ao Dr. Raymun- 
do de Miranda, declarando, em homenagem á verdade, 
que de V. Ex. jámais recebi qualquer carta ou tele- 
gramma sobre assumpto eleitoral, a não ser um tele- 
gramma em que V. Ex., de modo muito penhorante, lem
brou a conveniência de respeitar a representação da mi
noria, o que recommendaria o meu governo á opinião 
liberal do paiz, telegramma que transcrevi em circulares 
impressas dirigidas a todos os meus amigos do interior 
do Estado. E \ pois, aquella carta apocrypha e deve ser 
feita a sua exhibição judicial, mesmo para se constatar 

a falsidade. Deste meu telegramma V. Ex. poderá utili
zar-se conforme achar conveniente. - Lernandes Lima, 
Governador do Estado.»

Assim, mais uma vez a A Noite, em respeito á «ethica jor- 
nalistica», faltava tranquillamente á verdade.





As obras da Avenida Atlantica.

Um dos motes mais constantemente glosados pela protervia 
dos meus aggressores foi o das obras da Avenida Atlantica. Eu 
obriguei o Dr. Carlos Sampaio, diziam elles, a contrariar a ex
ecução dessas obras com o Dr. Raja Gabaglia, meu futuro genro, 
a quem, desta sorte, fazia dadiva de milhares de contos, valor
das ditas obras.

Na imprensa e no Senado essa falsidade foi articulada e 
repetida com a plena consciência de ser uma falsidade, pois 
todos os antecedentes e consequentes do contracto já tinham 
sido clara e documentalmente explicados pelo Dr. Carlos Sam- 
paio em carta dirigida á imprensa e pelo Dr. Raja Gabaglia 
n’um minucioso relatorio, que teve a maior divulgação. Men
tiam os mentirosos pelo prazer de mentir, pela coragem com 
que certos typos affrontam entre nós a verdade e a opinião e 
sacrificam á volúpia do seu desbrio a dignidade das funcçoes a
que os guindaram os caprichos do destino.

Nunca jámais, em nenhum dos cargos que tenho exercido, 
sobrepuz ao interesse publico a conveniência dos meus parentes. 
Nunca jámais, como presidente da Republica, favoreci um in
teresse qualquer de minha familia que dependesse de acto dis- 
crecionario de minha autoridade. Os que affirmam o con rario 
não são capazes de apontar um exemplo, limitam-se ás decla- 
mações próprias dos que já se inveteraram no habito da men- 
tira; eu, não, eu cito factos concretos, numerosos, eloquentes,
em apoio do que digo.

o T e n T a ialpêssôa é incontestavelmente um dos primeiros 
generaes do exercito, pela sua intelligencia, capacidade profis- 
sionaf, integridade, senso de disciplina, tino administrativo, 
brio militar Os mais exaltados adversários do m™ ^ er“  
foram sempre accórdes em reconhecer-lhe essas qualidades. Eu



podia, pois, sem escandalo, promover o general Pessoa desde os 
primeiros dias do Governo, dada, já  então, a sua antiguidade 
entre os generaes de brigada e o seu reconhecido merecimento. 
Não o fiz. Mais tarde, depois de terem accesso outros generaes 
mais modernos, chegou elle ao n. 1 da escala: parecia que agora 
não havia mais razão para escrúpulos. . .  Pois, ainda assim, 
não o promovi; limitei-me a gradual-o, porque a isto me obri
gava a lei. E note-se esta circumstancia que é relevante: a pro
moção do general Pessoa não prejudicaria nenhum outro ge
neral, porque a sua reversão á activa fôra determinada pelo 
Congresso sem prejuízo do quadro ordinário; desde, porém, que 
se tratava de acto de minha livre deliberação, não o quiz fazer, 
para não me expor ás suspeitas da opinião publica nem dimi
nuir aos olhos desta o valor moral da promoção: limitei assim 
á graduação a resalva do direito do general Pessoa.

Mas exigistes do Congresso a sua reversão á activa, dirão 
os detractores. Também não é verdade. Poderia fazel-o, e com 
isto teria praticado um acto muito mais util ao paiz do que ao 
proprio general; mas não o fiz. O projecto de reversão do ge
neral Pessoa foi iniciativa pessoal do saudoso senador Victo- 
rino Monteiro, que o apresentou, sem ter como me ouvir, du
rante a minha viagem da Europa para o Brasil, atravez dos Es
tados Unidos. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, já  o projecto 
havia sido approvado no Senado e pendia de votação da Ca
mara. Sanccionei-o, porque não era inconstitucional nem nocivo 
aos interesses da Nação; pelo contrario, importava economia 
para o Thesouro, que deixava de pagar um general de divisão 
para subsidiar um general de brigada e restituía ao Exercito 
um official de grande valor. Cumpre não esquecer ainda que 
todas as reversões até então tinham sido feitas com augmento 
de vencimentos e com accesso; o general Pessoa revertia com 
perda de vencimentos e de categoria. E’ um exemplo unico na 
historia das reversões.

No exercito, na arma de cavallaria, tenho também um so- 
rin o, o major José Pessôa, official capaz, promovido por 

ac os e bravura na grande guerra, onde ainda conquistou tres 
ou quatro medalhas e condecorações; no movimento de 5 de 
u ho, á frente da companhia de tanks, de que era comman- 

dante, concorreu para evitar a revolta da Escola de Sargentos; 
o seu nome figurou, em termos lisongeiros, nos relatórios por 
essa occasião apresentados ao Governo. Premiando os serviços
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dos que naquelle momento contribuíram para poupar ao Brasil 
a vergonha da dictadura militar, dei accesso a vários officiaes 
não incluídos na lista de promoções; entre elles figurou um 
capitão de cavallaria mais moderno que o capitão José Pessoa, 
i < uco tempo depois vinha o nome deste na lista de promoções: 
promovi outro, mais moderno, que nella figurava desde a clas
sificação anterior. Certo, dictou-me estes actos a idéa de rigo
rosa justiça a que sempre subordinei as promoções; estou con
vencido de que, em ambos estes casos, promovi os officiaes de 
maiores serviços naquella triste emergencia; mas, si o espirito de 
familia influísse nas minhas deliberações, não teria deixado es
capar tão boas occasiões de elevar de posto o meu parente.

O mesmo posso dizer quanto a vários sobrinhos meus, que 
servem na carreira de Fazenda: apezar de serem todos abo
nados pelos seus superiores, só a um dei accesso, e isto mesmo 
por antiguidade, em virtude da lei, emquanto que, mais mo
dernos do que elles, promovi por merecimento innumeros ou
tros funccionarios.

Quando se iniciaram as obras contra as seccas, a opposi- 
ção annunciou pelos jornaes, como um grande escandalo, que eu 
mandara entregar a um parente meu, o Dr Epitacio Pessoa So
brinho, a construcção de uma estrada em Pernambuco e 
adiantãr-lhe desde logo a somma de mil contos. Era falso. Nem 
eu tinha designado quem quer que fosse para aquelle trabalho, 
e muito menos o dito meu sobrinho (aliás engenheiro, residente 
no lugar, interessado no seu progresso e podendo, portanto, ex
ecutar a obra em melhores condições do que qualquer outro) 
nem elle recebera quantia alguma do Thesouro. E’ verdade que a 
Inspectoria das Seccas, sem intervenção nem sciencia minha, o 
havia nomeado auxiliar da construcção da estrada; mas, assim 
que tive conhecimento disto, determinei ■ que elle fosse exone
rado, e assim se fez. Poupava-o desta sorte a maledicência e a

CalU Poucos dias antes de sahir do governo, soube que a mesma 
repartição incumbira outro parente meu, Dr. Carlos Pe“ oa’ ^  
construcção de uma estrada de rodagem na Parahyba. Pela 
mesma razão, mandei desfazer o acto.

Commissão muito ambicionada pelos empregados 
Janeiro era a do Serviço do Abastecmiento. Umdiai fu.^infor
mado de que o director chamara a servir sob as suas ordens, 
entre outros funccionarios. o Dr. Osrvaldo Pessoa, empregado
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da Bibliotheca Nacional e membro da minha familia. Immedia- 
lamente dei ordem para que se cassasse o acto, ordem que che
gou a provocar uma crise ministerial, felizmente debellada.

Accusaram-me muitas vezes de apoiar caprichosamente as 
pretenções politicas dos meus parentes de Pernambuco. Nada 
inais inexacto. Como já  disse em outra parte deste livro, fui 
sempre contrario á intervenção desses moços na politica do Es
tado e, por isto mesmo, nunca lhes dei, pessoal e directamente,
0 minimo apoio politico. Da franqueza um tanto rude com que 
desapprovava essa intervenção, foram testemunhas muitas vezes 
amigos e auxiliares meus. Nunca pedi a nenhum chefe de Per
nambuco qualquer favor para elles: ahi estão os Srs. Rosa 
e Silva e Manoel Borba, hoje meus desaffectos, ahi estão o ma
rechal Dantas Barreto e os filhos e amigos íntimos do Dr. José 
Bezerra, ahi estão os Srs. Severino Pinheiro e Sergio Loreto, 
isto é, ahi estão todos os governos que o Estado tem tido de 2 0  
annos a esta parte: que digam si algum dia pleiteei junto a elles 
qualquer pretenção ou defendi qualquer interesse politico de 
meus sobrinhos. A inclusão do deputado Pessoa de Queiroz na 
chapa federal foi acto espontâneo do Dr. José Bezerra, para o 
qual não concorri em coisa alguma. O saudoso governador de
1 ernambuco teve para isso em consideração as suas relações 
pessoaes com a família Pessoa de Queiroz, a influencia desta 
na politica do Estado e o pensamento que o dominava de con- 
graçar todos os grupos em que se dividia essa politica.

Durante oito ou dez annos fui o chefe da politica parahy- 
bana. A generosidade e a confiança dos meus correligionários e 
amigos acatavam sempre, sem discussão, as indicações que lhes 
azia para a representação federal. Tenho vários sobrinhos em 

condiçoes de bem representar o Estado — advogados, enge
nheiros, commerciantes, industriaes, agricultores, funccionarios, 
etc. — alguns dos quaes chefes de fortes agrupamentos poli
ticos e com relevantes serviços á sua terra: nunca indiquei o 
nome de qualquer delles para a Camara ou para o Senado. Mais 
do que isto: nunca annul á indicação que delles me faziam al-
P » r !h T ,g°S d°S “ acS rCSpeÍtaveis e Prestigiosos na politica da 
Parahyba, como os Srs. Venancio Neiva, Cunha Pedrosa e An
tonio Massa. A eleição do Dr. Carlos Pessoa verificou-se agora,

nZ t  Estado" " 08 d0p0is de haver eu dei“ d° ■ P -



Eis ahi factos positivos, concretos, individuaes, que mos
tram como mentem os que me accusam de haver feito do Go
verno uma fonte inexhaurivel de benefícios para minha familia. 
Citem os meus detractores exemplos em contrario; indiquem 
os actos em que apoiam as suas asserções. Não são capazes.

Citarão talvez a promoção do Dr. João Pessoa ao lugar 
de ministro do Supremo Tribunal Militar. Na reforma que fiz 
deste Tribunal, si eu quizesse proteger o meu parente, teria dei
xado ao governo a faculdade de preencher livremente o novo 
lugar de ministro. Ao envez disto, porém, mandei que o provi
mento se fizesse por concurso. Ora, o Dr. João Pessoa, intelli- 
gente, preparado e integro, um dos auditores mais antigos da 
Capital, exercendo desde longos annos as funcções de auditor 
geral da Marinha, já  tendo desde muitos mezes assento no Tri
bunal como substituto de um dos ministros, veio classificado em 
primeiro lugar na proposta. Deixar de promovel-o nestas con
dições seria faltar aos mais elementares dictames da justiça.

Os precedentes que acabo de indicar seriam bastantes para 
mostrar a falsidade da imputação que se me fez, no tocante 
ás obras da Avenida Atlantica, si outras razões não tivesse eu a 
adduzir.

Logo que appareceu a accusação, o Dr. Carlos Sampaio, 
como jâ disse, veio a publico, mostrou que eu não tivera a mi
nima intervenção no contracto das obras e explicou como esse 
contracto fôra feito com observância das mais rigorosas normas 
de justiça, sem sacrifício de direitos alheios nem perigo para 
os cofres municipaes. Mais tarde, quando a calumnia, querendo 
escorar-se n’um facto determinado, affirmoú que o Dr. Carlos 
Sampaio, pouco antes de deixar o governo municipal, mandára 
pagar ao Dr. Gabaglia, sobre o orçamento das obras, quantia 
superior a 1.700 contos, o ex-Prefeito desmascarou-a de novo
nestes termos:

«E’ verdade, sim, que paguei áquelles penhores 
(Mello Franco e Raja Gabaglia) e posso m ais informar 
que a im portância  paga foi de 172:697$695 em apó
lices municipaes de 6%, á cotação do dia 0 ), como

m  n* pftlumniadores Imitando o processo da A Noite na alteração 
das contas dos reis belgas,’ accrescentaram um zero á direita desse numero 
e elevaram assim de mil contos a despesa paga.
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saldo de suas contas, relativas ás obras da Avenida 
Atlantica e da A venida B eira-Mar; do mesmo modo 
que paguei muitas outras contas, e muito maiores, á 
Santa Casa, aos administradores das grandes obras, 
etc., etc., tudo nos dias que precederam a minlia sabida 
da Municipalidade. Não me consta, porém,—que seja 
crime pagar contas que já  estavam processadas e de-
VIDAMENTE JUSTIFICADAS COM O «PAGUE-SE» ANTERIOR 
do P refeito; a menos que o crime esteja no facto de 
figurarem, entre os que receberam, os Srs. Mello Franco 
e Raja Gabaglia.»

■ Mas teria sido por acaso essa concessão uma immoralidade 
ou, ao envez disto, foi acto que desafia a analyse mais rigorosa 
dos homens honestos, como disse com serena altivez o Prefeito 
de então?

A Avenida Atlantica fôra em grande parte destruida. A sua 
reconstrucção era indispensável e urgente; as suas casas cor
riam risco de desabar; estavam, além disto, imminentes as festas 
do Centenário; não era possível que via de communicação de tal 
importância e passeio de tal belleza permanecessem no mísero 
estado em que se encontravam.

Habilitado pelo Conselho Municipal com o credito neces
sário para as obras, pediu o Prefeito propostas ás firmas con
structors. Estas deviam offerecer.a garantia de uma casa ban
caria de primeira ordem. Estudadas as propostas apresentadas, 
foi preferida a dos engenheiros Mello Franco e Gabaglia, não 
so por motivos de ordem technica mas também porque era
® í “ Íí a T? Ue offer?cia a garantia exigida (a casa fiadora foi o 
British Bank) e ainda occorria a circumstancia de ter um dos 
proponentes, o Dr. Gabaglia, em seu favor, a pratica adquirida
na construcçao daquella mesma avenida, ao tempo do Prefeito 
Paulo de Frontin.

Onde a immoralidade? Onde o escandalo?
Estará em ter sido a concessão sujeita ao regimen de ad

ministração CONTRACTADA?

Mas era o regimen adoptado em todas as obras do Governo
* V 1;?1’ Cra ° ieS*men seguido pela propria Municipalidade nos 
trabalhos do morro do Castello e da Lagoa Rodrigo de Freitas; 
era em summa o unico regimen que, dada a inconstância dos



preços do material e da mão d’obra, podia salvaguardar efficaz- 
mente os dinheiros do Districts. Abrir concurrencia publica em 
vez de concurencia administrativa, numa época em que esses 
preços variavam todos os dias em proporções imprevisíveis, 
seria expor a Prefeitura a exigências exorbitantes da parte dos 
concurrentes que, naturalmente, nas suas propostas, se acaute
lariam com largas margens contra a possivel elevação dos 
preços.

Ha ainda uma circuinstancia que os maldizentes cautelo- 
samente occultam: nos contractos federaes e nos da Lagôa Ro
drigo de Freitas e morro do Castello, a quota de administração 
fixada ao concessionário foi sempre de 15% e a da economia 
realizada, de 50%: pois no da Avenida Atlantica, no famoso 
escandalo da Avenida Atlantica, essas quotas foram muito in
feriores: de 13% e 30% respectivamente.

Isto, só, faz resaltar a aleivosia da imputação.
Outro ponto explorado pelos accusadores é o do custo das 

obras, que élles dizem superior ao custo total da primitiva con-
strucção da Avenida.

Admittido que assim fosse, mas não é, não seria motivo
para suspeitar-se da lisura do contracto.

O que o Dr. Paulo de Frontin construiu na Avenida Atlan
tica, conforme as suas próprias declarações em conferencias que 
realizou na Escola Polytechnica, foi uma simples cortina e nao 
um cáes, como fizeram os engenheiros Mello Franco e Gaba- 
glia. A cortina, de concreto e  alvenaria, tinha a profundida
de de 2,50 ms. a 5,50 ms.; o cáes actual tem nada menos de 
7,00 MS. EM TODA A SUA EXTENSÃO, e, SENDO TODO DE CONCRETO, 
offerece maior resistência ao ataque das ondas, como provou vi 
ctoriosamente, com o maior desespero dos diffamadores, na for- 
midavel resaca de Agosto de 1924. Para fazer idea do que si
gnifica esta differença de profundidade e de material, basta 
siderar que, na construcção Frontin, nos 4.200 metros de „m- 
primento total da Avenida, foram empregados 6-580 metros 
cúbicos de concreto e 6 . 0 2 0  de alvenaria; nos 1.334 m eta» da 
construcção Mello Franco-Gabaglia appl.caram-se 19.780 metros
cúbicos de concreto.  . -.t „ a™

Calcule-se agora a elevação dos preços do material e dos
salarios que em 1922, com as obras da Exposição, com outras 
saiarios, que, em rpntpnario com a construcção de
obras commemorativas do Centena . ser_
grandes hotéis, etc. attingiram alturas ver g
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viços da Avenida ainda mais se aggravaram pela rapidez que 
foi necessário imprimir-lhes para concluil-os antes de 7 de Se
tembro; levem-se mais em conta os trabalhos preliminares rea
lizados pelos empreiteiros — remoção dos destroços da cortina 
destruída pelo mar, e do formidável numero de blocos de pedra 
com que, por occasião da resaca, se procurara proteger a ca
saria fronteira; a construcção de extensos enrocamentos e de 
aterros de grandes dimensões para restabelecer o trafego inter
rompido; passeios, calçamentos, galerias, ralos, etc. £tc.; in
cluam-se ainda os trabalhos da Avenida Beira-Mar, compre- 
hendidos na empreitada; tenha-se tudo isto em consideração e 
veja-se como a accusação é inconsistente.

No que diz respeito ao seu ponto capital — haver o Dr. Ga- 
baglia embolsado todos os milhares de contos pelos quaes foram 
contractadas as obras — é elle de lamentável imbecilidade.

Em primeiro lugar, esses milhares de contos foram pagos em 
apólices ao typo  de 90%, typo que aliás nunca attingiram; 
pelo contrario, a depreciação se accentuou dia a dia e o retra- 
himento notorio da praça forçou os contractantes, segundo já 
ioi publicado, a despesas avultadas de lançamento dos titulos, 
corretagens, commissões, juros e descontos.

Em segundo lugar, dessa quantia já  assim desfalcada al
guma coisa deve ter sahido para o custeio das obras: não foi 
com os ares de Copacabana que se pagaram tantos engenheiros 
e auxiliares e centenas e centenas de operários, todos empre
gados dia e noite em um trabalho penoso que durou mais de 
dez mezes, nem foi com a areia da praia que se adquiriram todos
°|S ? P3 o?lh0S 6 ° material necessário á construcção de um cães 
de 1.334 metros de extensão e sete de profundidade, em con
dições technicas que, no dizer dos entendidos, fazem honra á 
engenharia brasileira. Alguma coisa devia ter sido gasta com 
esse pessoal, com esse material, com esses apparelhos, com esse 
teiviço. E foi: as obras executaram -se  sob a fiscalização  im -
M EDI ATA DE ENGENHEIROS MUNICIPAES DA MAIS ALTA RESPEITA-

e as COntas SÓ eram pa«as DEP0IS DE DEVIDAMENTE au- 
THENTICADAS PELO ENGENHEIRO FISCAL, PELA DIRECTORIA DE OBRAS
e pela de F azenda.

r.om n n rterTi!r0, 1U8a/ ’ ^ na^nen ê» o contracto foi lavrado não 
firm a r  h w S,, ’ como perfidamente se insinuou, mas com

n " ^ a" U<: Franc°- NSo <’odiam. portanto, caber ao 
. abaglia todos os lucros da empreitada, de resultados já tão
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minguados; uma quota, pelo menos igual, devia tocar ao seu 
companheiro.

Façam-se agora as deducções necessárias e calcule-se a 
que ficam reduzidos os m ilh a r e s  de c o n to s  ganhos pelo Dou
tor Raja Gabaglia: ficam reduzidos aos 100 contos de réis (sujei
tos ainda a pagamentos) que resultam das cifras do relatorio por 
elle apresentado á Prefeitura e officialmente publicado a 14 de 
Novembro de 1922, isto é , c e r c a  de 4 7 c do movimento total das 
despesas, remuneração evidentemente ridicula em comparação 
com a que se faz pagar qualquer profissional por obras de t a 
m anho VULTO E TÃO DEMORADA EXECUÇÃO.

Eis ahi o que foi o escandalo da Avenida Atlantica.





As acções do Banco do Brasil.

Na sessão da Camara de 30 de Dezembro de 1024 o Deputado 
Pessoa de Queiroz pronunciou um discurso, ao qual tomo os se
guintes trechos:

«A Camara sabe que por motivo justo não tenho 
comparecido ás sessões. Hontem, lendo o Diário do Con
gresso, de 26 deste mez, encontrei um discurso que se 
diz proferido na sessão de 19, pelo nobre Deputado Se
nhor Nicanor Nascimento.

Uso desta expressão — que se diz proferido— por
que na realidade ninguém sahe o que S. Ex. diz ou não 
diz na Camara, visto que o nobre Deputado tem o mau 
costume de enxertar nos seus discursos phrases e con
ceitos que não proferiu, e nao proferiria sem o protesto 
indignado de muitos dos seus collegas.

Seja, porém, como fôr, o que é certo é que, no dis
curso a que me estou referindo, se lè o seguinte trecho:

«Dias depois, Sr. Presidente, eu via abrir-se essa 
caverna de maravilhas, esse templo asiatico dos 
grandes favores ao Banco do Brasil, o começo da 
Golconda de hoje, que fizeram com que as acções 
do Sr. Epitacio Pessoa fossem de 200$ a mais de 
400$, ganhando elle centenas de contos em tal ope
ração, na qual estou informado de que nem em
pregou dinheiro, porquanto deu ordem ao Banco 
que fizesse a compra por conta e venda do commit- 
tente, o que se realizou, sendo, depois da alta, feita a 
venda pelo mesmo Banco, como representante do 
committente, embolsando o Sr. Epitacio Pessoa o 
lucro apurado.
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Si alguém puder contestar o que estou dizendo, 
si alguém fôr capaz de arrancar isto da lista au 
thentica do movimento das acções do Banco do Bra
sil naquella epoca, e si verificar que não é verdade 
o que digo, renunciaria até o meu mandato.

Quando fallo assim e denuncio taes factos, é 
com documentos inelutáveis e inilludiveis.»

K  .

Pois aqui estou eu para acceitar o desafio do nobre 
Deputado. S. Ex. gosta niuito das posições invertidas 
(risos) e, por isto, quer dar ao accusado o onus da 
prova, que compete, por elementares regras de direito, 
ao accusador; mas não faz mal, eu estou prompto a 
compartilhar este onus. Não exijo também que S. Ex. 
renuncie o seu mandato, si fôr vencido neste prélio de 
honra; sei que não haveria nada no mundo que o levasse 
a este acto de desprendimento. Por isto venho propor 
outra saneção. E’ a seguinte:

Constituamos um tribunal de honra formado por 
tres Deputados; eu não designarei nenhum destes Depu
tados; S. Ex. os designará todos tres, livremente, á sua 
vontade, sem impugnação alguma de minha parte.

Perante estes Deputados compareceremos os dois, 
S. Ex. para provar que o Dr. Epitacio Pessôa não em
pregou dinheiro na aequisição das suas acções do Banco 
do Brasil; valeu-se da sua autoridade de Presidente da 
Republica e forçou o Banco a comprar as acções ficti- 
ciamente e vendel-as mais tarde por conta do commit- 
tente, embolsando o Sr. Epitacio Pessôa centenas de 
contos, pois as acções foram soit disant compradas a 
200$ e realmente vendidas a mais de 400$; S. Ex. para 
provar isto, e eu para provar que o Sr. Epitacio Pessôa 
desembolsou toda a quantia necessária para a compra 
das acções. . .»

«Sr. Presidente, o meu repto está lançado ao nobre 
Deputado.

Apresentar-nos-emos os dois perante o tribunal; pro
duzirá cada um as suas provas, o nobre Deputado ex- 
hibirá os documentos inelutáveis e inilludiveis que diz
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possuir, e o tribunal decidirá. Si a decisão fôr contraria 
a mim, comprometto-me perante a Camara, sob a minha 
palavra de,honra, a renunciar o meu mandato, e conheço 
bastante o Sr. Epitacio Pessoa para affirmar á Camara 
que nesta hypothese S. Ex. renunciará também a sua 
cadeira de Senador (apoiados, muito bem) e ao seu 
posto de juiz na Côrte Internacional de Haya (muito 
bem; muito bem); si fôr contraria ao nobre Deputado, 
a sentença equivalerá a dizer que S. Ex. é um calu- 
mniador, cujo contacto constrange e suja os membros 
desta Casa.

O Sr. P r e s id e n t e : — Attenção! O orador não se 
póde referir nesses termos ao seu collega.

O Sr. P essoa  de Q u eiro z: — Vamos, nada de ter
giversações e escapatórias. Trata-se de uma questão de 
facto, susceptivel de provas documentaes, que o nobre 
Deputadmdiz possuir: ou S. Ex. acceita o meu desafio, 
e neste caso eu lhe peço que designe, quanto antes, os 
tres juizes, ou não acceita, e a sua recusa importará o 
reconhecimento de que a sentença lhe seria contraria nos 
termos c com a significação que eu figurei.

Vamos, nada de evasivas: a Camara precisa saber 
si o Sr. Epitacio Pessoa, Senador da Republica e repre
sentante da nossa dignidade e da nossa cultura na Côrte 
de Haya, é um prevaricador, ou si é o Deputado Nicanor 
Nascimento que é um calumniador.

Vamos: ao tribunal de honra.»

O accusador declarou acceitar o repto e prometteu indicar 
dentro de 24 horas os tres deputados que deviam compor o tri
bunal de honra. No dia immediato, porém, veio á tribuna retra- 
ctar-se e explicar que só levantaria o desafio si fosse geral, isto 
é, si comprehendesse todos os ados da minha 
de accôrdo com accusações que «formularia nítida e 
damente». Era evidentemente uma evasiva, pois nao se tra 
de minha administração, a .respeito da qua ca a um ® 
ter a opinião que entender; tratava-se, sim, de factos concretos,
compromettedores da minha honra. .

Não obstante, o Deputado Pessoa de Queiroz _P '
em declarar que annuia á mais completa devassa, 
sobre a minha vida publica, tal qual propunha o seu antago-

43
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nista, como também sobre a minha vida particular; mas, haven
do já o detractor articulado um facto positivo, do qual dizia 
ter em mãos documentos irrefutáveis e inilludiveis, pedia-llie 
que designasse immediatamente os membros do tribunal, como 
se compromettera a fazer no dia anterior, para se apurar desde 
logo esta accusação, ficando o exame das outras para quando o 
seu autor as trouxesse «formuladas nitida e detalhadamente», 
conforme promettera. Nada mais sensato. Havia já uma causa 
preparada para julgamento — facto concreto, documentos de 
parte a parte; as outras accusações levariam largo tempo a es
tabelecer: assim, o tribunal decidiria immediatamente o pri
meiro ponto e se occuparia em seguida dos demais.

Nenhum homem de honra recusaria este alvitre, que, ao 
demais, offerecia a seguinte grande vantagem á accusação; ful
minados logo na primeira sessão do tribunal pelos «documentos 
irrefutáveis e inilludiveis» existentes em poder do adversário; 
forçados a renunciar os nossos postos, dcshonrados, mortos mo
ralmente, eu e o Sr. Pessoa de Queiroz nem mais animo teríamos 
de comparecer ás reuniões subsequentes, e, assim, o accusador, 
sem maior esforço, feliz e triumphante, se vingaria daquelle que 
durante tanto tempo o humilhara com o seu desprezo.

Pois o infeliz recusou! Recusou no meio dos protestos in
dignados dos deputados presentes, mesmo dos de animo mais 
condescendente ou tolerante. Testemunhas presenciaes depõem 
que nunca na Camara se assistiu a scena igual — um calu- 
mniador apanhado em flagrante, desmascarado, confundido, in
sulado no meio do recinto como um precito, anniquilado sob os 
olhares cheios de revolta e de asco de uma assembléa inteira! . . .

Nao tardou, porém, que recobrasse o seu desplante habi
tual, e, escapando-se da Camara, foi presto ao Diário do Con
gresso e impediu a publicação do seu discurso, para que não se 

ívu gassem os pormenores da sessão. Em seguida, dirigiu-se 
á imprensa particular e lhe forneceu em linguagem da primeira 
pessoa, como si se tratasse do discurso integral, a sua lamen
tável oraçao; mas, para fazer acreditar que o Sr. Pessoa de 
Queiroz fugira ao desafio do exame total da minha adminis-
d ep u tà d T am0te0U d° referid0 discnrs° todos os apartes desse

O facto foi no dia seguinte denunciado por vários jornaes.
a pena copiar aqui o que sobre elle, ein sua columna re-



dactorial, disse o insuspeito O Paiz, depois de haver reprodu
zido, de accòrdo com as notas taclujgraphicas, todos os apartes 
proferidos pelo representante de Pernambuco:

«No discurso que o Sr. Nicanor Nascimento forneceu 
á imprensa não figura nenhum destes apartes. Mais 
do que isto: S. Ex. obstou a que o seu discurso saisse 
no Diário do Congresso, onde teria que ser publicado com 
todos os incidentes, inclusive os protestos vehementes 
de numerosos deputados, que acharam injustificável a 
sua attitude.

Em condições laes, o que se apura do exposto é 
o seguinte: o Sr. Nicanor accusou o ex-presidente de 
um acto menos digno e disse ter documentos inilludiveis 
e irrefutáveis para provar a sua accusação; reptado 
para produzir estes documentos perante um tribunal de 
sua livre e exclusiva escolha, acceitou o repto e prometteu 
designar os juizes 24 horas depois; no dia seguinte,
S. Ex. abriu mão do seu compromisso com o pretexto 
de um segundo tribunal para fazer uma devassa na 
administração do Sr. Epitacio Pessôa; o seu adversário 
acceita esta devassa, logo depois de apurado o facto de
nunciado pelo Sr. Nicanor, e o deputado carioca inex
plicavelmente se esquiva a essa pendencia de honra!»

O O Paiz acha inexplicável a esquivança do calumniador 
a essa pendencia de honra. Entretanto, a explicação é simples: 
o diffamador mentia, mentia impudentemente, quando affirmava 
que possuia dotumentos comprobatorios da sua imputação, ora 
o tribunal viria pôr á mostra esta impudência. Como acceital-o?

Documentos da sua protervia, «inilludiveis e irrefutáveis»,
quem os possue sou eu.

Em 1921 o Banco do Brasil elevou o seu capital de 45 a
100.000 contos. O Dr. Homero Baptista, ministro da Fazenda, 
pediu-me com insistência que eu subscrevesse algumas das 
novas acções para, com essa prova de confiança, animar os to- 
madores. A principio recusei, por não dispor no momento dos 
meios necessários; mas, havendo o Estado de S. Paulo reso vi o 
nessa época não mais renovar, nas condições até então conce 
didas, os titulos de seu acceite, e sendo eu possuidor de alguns 
desses titulos, que vinha reformando desde 191 , eci í-me a



applicar a sua importância em acções do Banco. Pedi, por isto, 
ao ministro da Fazenda que fizesse separar para mim 1.600 
acções da nova emissão, ou sejam 320 contos, que eu contava 
pagar com algumas das letras de S. Paulo prestes a vencer-se. 
As letras representavam então o valor total de 418:873$200, com 
os juros accumulados (x).

Aconteceu, entretanto, que, devido a Causas que não pro
curei apurar, quando se tornou effectiva a inscripção do meu 
nome entre os dos tomadores, já as acções do Banco tinham 25$ 
de agio. Houve quem entendesse que eu não estava sujeito a 
esse agio, visto que o meu .pedido fora anterior á abertura da 
inscripção; mas não estive por isto; fiz questão de pagar a dif- 
ferença, bem como os juros da móra, acto que a imprensa oppo- 
sicionista divulgou com elogios (2). Ao dar, porém, balanço aos

0 ) Estes títulos foram adquiridos pelo obsequioso interm édio do 
Dr. Theodoro de Carvalho. Delle publico a seguinte carta, que corrobora o 
que digo acima:

“Bella Vista, 30 de Junho de 1922.
Exmo. amigo Sr. Dr. Epitacio Pessoa.

Respeitosas saudações.

Os titulos de que V. Ex. era possúidor — prom issórias emit- 
tidas pelo Thesouro do Estado de S. Paulo —  no valor total de 
418:873$200 e com cujo producto liquido adquiriu, no correr do 
anno passado, acções do Banco do Brasil, são os segu in tes (segue- 
se a relação). Sommam, como acima se disse, 418:873$200, e  repre
sentam reformas de titulos vencidos em annos anteriores, a  partir  
de 1918.

Com sincero affecto, etc.
Theodoro de Cârvalho.”

a 7n( nnn<? n ^ C?1 do,.Bra®il deliberou recentem ente elevar o  seu  capital
ctlvns titnina 6 r +-S’ dand? Preferencia, para a collocação dos respe-
talldadA Hr» n’i a°S antlgos accionistas. Estes, porém, não cobriram  a to-
?randf n n m ^ T e - ° QUe fez Com <*ue 0 Banco a t iv e s s e  em  carteira  grande numero de acções, para posterior collocação.

entre ^ d a t a ^ 68™™81  ̂ Pessôa tomou duas m il. A contece que,
2fiSoon nnr - , pra e a da entrega dos titu los, houve um agio  de
X  p lssô lX p r l S a n  ’ T r  “ tural, ficaria desobrigado o  Sr. Epi-
taeem  e fez  nnw tsn  ri 6 da Republica> Porém, não quiz acceitar a  vantagem  e rez questão de pagar o agio.

nos fu íta ‘lT h erT liS 6 ^  comf os louvores que e lle  m erece e  que não  
os actos m aus do chefe d^EsTado & ^  80InOS 08 prim eiros a  e m b a te r

perida^e °d<>r Banco’ ân ae assif na,ar a situação de franca pros-
serviam  como font#» do &S ’ estabelecim ento de que os governos só  se  
serviam  como fonte de recursos para gastos nem sem pre fá ce is  de ex-



meus recursos — dinheiro e letras de mais proximo vencimento 
_verifiquei que não cobriam a despesa total.

Dirigi-me então ao Dr. Whitaker, presidente do Banco, con
fessando-lhe o meu embaraço e consultando-o si não seria acer
tado renunciar a tantas acções quantas bastassem para desfazer 
a differença.

S. Ex. respondeu-me:

«Já tive occasião de affirmar a V. Ex. a minha 
confiança na situação actual do Banco. Não hesito, por 
isto, em considerar preferível conservar V. Ex. a tota
lidade das acções subscriptas, mesmo com algum sa
crifício no momento. .. Si V. Ex. assim resolver, poderá 
ter a certeza de que o Banco Commercial do Estado de 
S. Paulo honrar-se-á muito com a preferencia que V. Ex. 
lhe queira conceder, para fazer o desconto das promis
sórias do Thesouro de S. Paulo e fornecer a differença 
que fôr necessária para completar o pagamento das 
acções.»

A’ vista disto, entreguei ao Banco do Brasil a importância 
de quatro letras do Thesouro paulista que, descontadas no Banco 
Commercial de S. Paulo, renderam 234.640^900 C1), e de tres

plicar, e  que hoje desfructa condições de segurança taes que os seus titulos, 
no acto da propria em issão, são cotados acima do par” . (Do Correio da
Manhã de 2 de Outubro de 1921).

A s acções com pradas por m im  nessa época foram. 1.600. As 400 outras
adquiri-as m ezes depois.

0 )  E is  o  boletim  do desconto:

“ Banco Commercial do Estado de S. Paulo.

N s. 13.689 ..................................................... 62:ÍSf!íSÍ!
13 789 .........................................  57:780$000
13 787 ..........................  57:780$000
13*788 .................  57:780$000

Total ......................Rs. 235:742$400
juíôs v% ....................

Liquido 234:640$900 

S. Paulo, 8 de Outubro de 1921.
Exm o. Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessoa —  Rio de Janeiro. 

P . ( ille g iv e l)  contador.”
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cheques sobre o proprio Banco do Brasil, todos com data de 7 de 
Outubro de 1921: o primeiro, n. 10.858, de 4:900$000 (cader
neta de pequenos empréstimos) e os outros, ns. 155.071 e 
155.072, do valor de 23:632$000 e 26:660$000 respectivamente 
(caderneta de grandes empréstimos) (x). O resto obtive por em
préstimo particular, que paguei um mez depois, descontando 
no Banco do Brasil mais uma letra do Thesouro de São Paulo 
para inteirar o pagamento (2).

Que o Banco do Brasil recebeu effectivamente toda a im
portância, isto é, que as 1.600 acções foram pagas real e inte
gralmente e não por uma operação fictícia, segundo a versão do 
calumniador, dil-o este documento, dalado de 8 de Outubro de 
1921:

«Recebi do Exmo. Sr. Dr. Epitacio Pessoa a quan
tia de tresentos e sessenta e seis contos* seiscentos e
oitenta e quatro mil e quatrocentos réis (Réis..........
366:684$400), sendo: 320:000$000 pela subscripção de 
1.600 acções deste Banco, 40:000$000 pelo agio de 
25$000 das mesmas acções e 6:684$400.de juros da 
móra. Rio de Janeiro, 8 de Outubro de 1921. Berquó, 
thesoureiro.»

Além destas 1.600 acções, comprei mais 400 por 100:000$, 
a 250$000 cada uma. Foi em 1922, quando as minhas ultimas 
letras de S. Paulo já se tinham vencido. O pagamento foi feito 
em prestações: a 1/, de 10:000$000 (cheque sobre o Banco do 
Brasil n. 56.029, de 26 de Janeiro); a 2.», de igual quantia

a q u r m ^ e f i í ^ n í S 6,8- á. semelhanSa dos demais documentos
minar está lançado n ***?! fÍCj á ínteira disposição de quem o queira exa-
ficar a authIntS«H « í  ? ?  df  quantias P eid as ao Banco: facil é veri-
anteriores e os suhspmiotfdata ? e s s ®8 lanfiamentos, confrontando-os com os
pectivas onde nunca * tambem com 0 8  dizeres das cadernetas res-pectivas onde nunca deixei de exarar a applicação das sommas retiradas.

( ) Eis o boletim do desconto:

“Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessôa:

1 Letra descontada .................Rs. 62:4028400
Desconto 7% ........................  546ÇOOO

Llquido .......................  61:856 $400
Rio, 11  de Novembro de 1921.

Moraes.”



<579

BMHBàÉM SlB M niSSflB H nim c - 1 í rr..i1 ' “T ! p? 'PfP*
• 'Jlí,ç̂51

(cheque n. 155.075 <le 3 de Março); a 3.“, ainda de 10:000$000 
(cheque n. 155.077, de 9 de Maio); e a ultima, de 70:000$000 
(cheque sobre o Banco da Província n. 136.971, de 3 de Junho). 
O documento que vou transcrever, prova que o Banco recebeu 
de facto esta somnia.

(O documento attribue-me a acquisição de mais 40 acções, 
além das 2.000, que mencionei; mas esses 40 titulos, comprados 
isoladamente em Março e isoladamente vendidos em Julho de 
1922, em meu nome, não me pertenciam, e sim á Pequena Cru
zada, instituição fundada por uma de minhas filhas. Tenho 
disto declaração lançada em minha caderneta pelo proprio 
Banco do Brasil.)

Eis o documento — uma certidão passada, em 31 de De
zembro de 1924, pelo Sr. Bruno Stolb Junior, 4.° escripturario, 
e subscripta fielos Srs. L. de Barros, sub-secretario, e Corrêa de 
Castro, gerente do Banco:

«Cumprindo despacho em requerimento desta data, 
do Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessoa, certifico, em res
posta aos itens por elle formulados, o seguinte:

D — o requerente começou a ser accionista deste 
Banco em Outubro de 1921;

2) _  desde essa data em diante subscreveu duas 
mil e quarenta (2.040) acções;

3 ) — pagou realmente essas acções, subscriptas 
nas rigorosas condições estabelecidas, tendo sido feito o 
pagamento dos titulos referidos em moeda corrente, nas 
datas e pela fórma que se segue:

8 de Outubro de 1921

29 de Março de 1922

1.600 acções de 200$ cada 
uma, sendo 320:000$ do re
spective valor nominal, réis 
40:000$ do agio de 25$ por 
acção, e 6:684$400 dos juros 
da móra; total 366:684$400; 
40 acções de 200$ cada uma, 
sendo 8:000$ do respectivo 
valor nominal, e 2:000$ do 
agio de 50$ por acção; total 
10:000$ C1);

P ) São as 40 acções da Pequena Cruzada.

'jíM
h.



30 de Junho de 1922 — 400 acções de 200$ cada
uma, sendo 80:000$ do re
spective valor nomlinal, e 
20:000$ do agio de 50$ por 
acção; total 100:000$000.»

Quando estava para deixar a presidência, como alguns 
amigos meus, temendo a situação politica que se desenhavla 
sombria com o advento do novo governo e receiando os effeitos 
da reforma já annunciada para o nosso primeiro estabelecimento 
de credito, me aconselhassem a alienar as minhas acções, dei 
ordem para vendel-as. A 13 de Outubro foram vendidas 1.000 
a 324$ e a 26 mais 800 a 297$, e não a mais de 400$, como af- 
firmou o meu detractor; a differença entre o preço da compra 
e o da venda, feita aliás sem intuito de lucro, como prova a cir- 
cumstancia de não me ter aproveitado da cotação muito superior 
a que attingiram os titulos, não se elevou, portanto, a centenas 
de contos, como aprouve dizer á sua refalsada phantasia.

Eis o preço das vendas, attestado pelo documento supra
mencionado :

*4 — Dessas acções vendeu o requerente até esta 
data: em 26 de Julho — 40 (quarenta) a 300$ cada 
uma O), em 13 de Outubro — 1.000 (mil) a 324$ cada 
uma, em 26 de Outubro —r 800 (oitocentas) a 297$ 
cada uma, perfazendo o total de 1.840 acções vendidas.

5 o requerente possue actualmente apenas 200 
(duzentas) acções deste Banco, saldo das subscripções, 
como acima.>

Fica assim provado, com «documentos inelutáveis e inillu- 
diveis», que o meu diffamador faltou audaciosamente á verdade 
e me imputou conscientemente uma caluinnia.

No discurso que adrede falsificou para a imprensa, diz elle,
tentando cohonestar a sua miseranda posição, que eu fiz innu-
meros e \aliosos favores ao Banco do Brasil, e, sabendo, pelo
cargo que exercia, que taes favores determinariam a alta das
acções, me aproveitei desta sciencia para adquirir e depois vender' 
os, títulos. v

O) —  São as 40 acções da Pequena Cruzada.



E’ mãis uma falsidade. Nenhum favor fiz ao Banco do 
Brasil, cuja prosperidade teve por causa unicamente a admi
rável gestão do Dr. Whitaker. Os favores a que allude o calu- 
mniador e provocaram «o ante-projecto que afastou do Banco o 
eminente Sr. Cin-cinato Braga e do Ministério o illustre Sr. Sam
paio Vidab, como elle proprio diz, foram outorgados pelo go
verno actual. Foi isto mesmo o que lhe respondeu a Gazeta de 
Noticias no seu editorial de 2 de Janeiro:

«Mas a alta desses titulos, no momento, não decor
ria dos favores futuros, a serem concedidos ao Banco 
do Brasil, na sua transformação para estabelecimento 
central de emissão, e sim de um phenomeno de credito, 
manifestado na occasião. O Banco augmentava o seu 
capital. Era um indice de prosperidade. Para elle accor- 
reram  os que podiam adquirir novas acções. Dahi a 
alta, que só chegou ao apogeu — 400$000 e mais cada
titulo __ depois da remodelação do instituto, realizada,
quando o Sr. Epitacio Pessoa não mais era presidente 
da Republica. Tudo isso é muito differente daquillo que 
o Sr. Nicanor do Nascimento pretendia fazer passar 
como verdadeiro.»

Não ha, pois, na accusação uma palavra que não seja uma 
despejada falsidade.





Os meus haveres.

Para fazerem acreditar q u e n ão  p roced i no  governo com  a 
perfeita correcção moral com q u e  m e ten h o  com p ortad o  em  toda 
a minha vida publica e particular, o s  m eu s in im igos, um a vez  
por outra, fazem allusão, aos m eu s a v u lta d iss im o s  h a v e r e s . . .  
Já os calcularam em 3 0 .0 0 0  e a té  em  1 0 0 .0 0 0  contos!

Não citam factos nem fo rm u la m  a ccu sa çõ es  p ositivas; li
m ita m -se , como é  dos estylos da m a led icên c ia , a referencias vagas
e pérfidas insinuações. . .

E’ pena. Um que na G am ara se ab a lan çou  a um  facto  pre
c iso , teve logo os colmilhos a rre b e n ta d o s . O m esm o, a ssegu ro  por 

minha honra, aconteceria aos d em a is .
Perdi meus paes em 1873. Quarenta dias apenas mediaram 

entre o fallecimento de um e do outro. Delles herdei parte de 
uma vasta propriedade e certo numero de semoventes. Desde 
então, com os fructos destes bens, iniciei a formaçao dos meus 
haveres, porquanto pouco despendi com os meus es u o 
humanidades. Com effeito, o orçamento de Pernambuco contmh 
recursos para prover á edueaçao de 20 01 p mos n um 
official da província. Vinte orphãos de qua quer Proe 
não sómente de Pernambuco, como insinuaram alguns dos meus 
detractores, com o intuito de, embora amesquin an o . 
thropia daquella nobre terra, fazer acreditar que, aos no e annos 
eu já  sabia arranjar um documento que me inculcasse “  
de Pernambuco em vez da Parahyba, com a i m o  * * * * *  
com que em 1922 elles iriam impingir como ve
mosas cartas falsas. ~  - Ap t «cena.

Em 1874, devido á protecção de meu tio c> Barao^de Lucena,
fui admittido no Gymnasio Pernambucano c ^ifficuldades
pensionistas da província. Ao cabo de dois ̂  ^ ^  no orça_
financeiras levaram a Assemblea > 8 tiveram que deixar
mento a verba respectiva. Todos os orphans tiveram que

$



o collegio, ein meio de uma scena dolorosa, de que ainda guardo 
bem viva a lembrança. Todos, não; eu fiquei. O director do Col
legio, Monsenhor Eduardo Pereira, e os meus mestres acharam 
bondosamente que eu estava revelando alguma1 aptidão para as 
letras e expuzeram o caso ao Presidente da Província, Dr. Fran
cisco Sodré, mais tarde meu collega na Constituinte, o qual 
tomou a deliberação de mandar que eu continuasse os meus es
tudos gratuitamente.

Assim que me matriculei no curso superior, comecei a en
sinar, a principio preparatórios, depois certos ramos de direito. 
Destas lições auferia o bastante para as minhas despesas, aliás 
bem modestas, visto que eu vivia, como filho, em casa de uma 
tia, providente e generosa. Nunca morei em republicas. Tive 
sempre hábitos de familia, ordenados e simples.

Aos 17 annos, iniciei a minha vida publica,* como promotor 
interino da comarca do Ingá, na Parahyba. Dahi em diante pra
tiquei a advocacia, civel e criminal. No meu terceiro anno de 
direito, fui advogado feliz em uma das mais ruidosas causas 
crimes de Pernambuco. Isto me deu certo renome. Concluído o 
meu curso, desempenhei durante dois annos e meio, até 1889, 
as funcções de promotor das comarcas de Bom Jardim e Cabo, 
na mesma província. Com o advento da Republica, fui despa
chado secretario do governo do meu Estado, provido depois como 
cathedratico da bacuidade de Direito do Recife e eleito deputado 
federal. Continuei sempre a advogar, aqui, em Pernambuco e 
na Parahyba. Em 1898 o Presidente Campos Salles chamou-me 
ao Ministério do Interior, onde permaneci até Agosto de 1901. 
Em Janeiro de 1902 fui nomeado Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, funcções que exerci até Agosto de 1912. Como Ministro 
do Supremo Tribunal, representei o Brasil na Conferencia In
ternacional de Jurisconsultos, que tive a honra de presidir. Ainda 
em 1912 fui eleito senador e em 1918 distinguido com a chefia 
da Delegação brasileira na Conferencia da Paz. De 1912 a 1918
tive algumas causas valiosas e dei innumeros pareceres como 
advogado.

Estou citando todos os cargos e profissões que exerci antes 
da Presidência, para mostrar que, n’um periodo superior a 36 
annos contínuos, nunca deixei de auferir largos proventos -  
honorários, vencimentos, subsídios, ajudas de custo, verbas de 
representação, etc. Com pequena familia e os meus hábitos de 
vida modestos e regrados, sem vicios, sem amantes, sem nego-



cios, sem pandegas e sem ostentação, não é de extranhar que, 
em tão extenso periodo, sendo já possuidor de outros valores, eu 
juntasse algumas economias. Destas poderia explicar vintém 
por vintém como se foram accumulando, si fosse este o ponto 
em questão; mas, como as insinuações se restringem ao tempo 
do governo, a este tempo limito por minha vez as explicações.

Quando assumi, pois, a presidência, era eu já  dono de alguns 
bens — immoveis e titulos — provenientes uns de duas heranças 
e uma doação, e outros de 36 annos de trabalho ininterrupto, 
durante os quaes versei a advocacia e occupei os mais elevados 
cargos e commissões da Republica.

E durante o governo?
Durante o governo, os recursos vieram-me de tres fontes: 

os bens que eu já possuia, o subsidio de Presidente e os meus 
vencimentos de*juiz aposentado.

Destes últimos nunca me servi; distribui-os todos, como é 
sabido, pelos necessitados.

0  subsidio do Presidente da Republica dá largamente para 
as suas despesas, si o Presidente é homem de pouca familia 
e costumes morigerados, pois essas despesas se reduzem á ali
mentação e ao vestuário. Casa, alfaias, luz, agua, telephone, 
theatro, automovel, chauffeurs, jardineiros, certos criados, nu
merosos serviços e outras tantas despesas domesticas — nada 
disto onera o orçamento do Presidente. Dez contos de réis men- 
saes, portanto, são mais que sufficientes.

Assim, no governo eu tinha livre todo o rendimento dos 
meus bens e ainda podia contar com as sobras do meu subsidio.

Isto posto, eis aqui tudo quanto adquiri no espaço de tempo 
comprehendido entre a data de minha posse — 28 de Julho de 
J9 1 9 _e o fim do meu governo — 15 de Novembro de 1922:

1 — Comprei:

2.000 acções do Banco do Brasil (1.600 por
366:694$000 e 400 por 100:000$000).............  466:684$000

20 obrigações do Thesouro, 10 por 98:000$000
e, um anno depois, mais 10 por 97:200$000). 195:200$000

e um titulo de 10.000 liras da divida italiana
............................................  2:300$000por ......................................................    .

Total........  664:184$000



De onde me veio o dinheiro necessário para estas aequi- 
sições?

Das sc'guintes origens:

as letras de S. Paulo, de que fallo no capitulo —
Acções do Banco do Brasil..............................  418:873$000

empréstimo feito á firma Pessoa de Queiroz,
de Pernambuco, e por esta pago com juros. 121:0Ó0$000 

dividendos daquellas mesmas 2.000 acções do 
Banco (compradas 1.000 em Outubro de 
1921 e 400 em Julho de 1922, com direito,
ambos os lotes, aos dividendos — 18 e 2 0 % __
do semestre em curso)....................................  68:800,$000

e juros do primeiro lote de obrigações do The-
souro .............................................................. 7 :000$000

Total........  615 :G73$000
Faltam — 48:327$000.

Assim, a operação representa a simples inversão de um 
capital preexistente, excepto na importância de 48:327$000, equi
valente á sua decima terça parte.

Tomemos nota desta cifra — 48:327$000.
H Comprei 800 apólices federaes ao portador.
Si eu me medisse pela craveira dos meus diffamadores, não 

denunciaria aqui a existência de titulos ao portador, que nin
guém poderia provar serem de minha propriedade. Deste modo, 
eu ana áquelles tiistes personagens a pirraça de reduzir o
campo de sua protervia. Mas eu me prezo de ser um liomem de 
verdade e de honra.

Declaro, pois, que no governo comprei 800 apólices fe
deraes ao portador.

tn h r f  HtaSiQaoPo0lÍCeS/ ° , ram ad(Iuiridas nos últimos dias, em Ou
tubro de 1922 sendo 440 ao preço de 732$000, e 360 a 727$000, 
ou sejam, ao todo, 583:800$000.

Como obtive este dinheiro?
, a Tenda 1.800 das referidas 2.000 acções do Banco

o aue dá sid0 ahenadas a 324$000 e 800 a 297$000,
transcrintn ' ° 3 c«n n c o m o  tudo se vê do documento
renca d f  2 2 a200a$ 0 0 0  a i F C°n?eg“ inte’ salv0 a P ^ e n a  diffe- $ , ainda aqui não houve augmento de cabe-
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daes, mas simplesmente a conveísão de certos titulos em outros 
titulos equivalentes.

Retenha-se de memória este novo algarismo — 22:200$000.
Ahi estão, fielmente enumerados, com a explicação de sua 

honesta origem, todos os valores que adquiri durante o governo. 
Elles avolumaram os meus capitaes em 48:327$000 mais 
22:200$000, ou sejam 70:527$000.

Mas, gaguejará a calumnia, foi depois do governo que em
pregastes o fructo de vossas prevaricações.

Vejamos.

Desde que deixei a Presidência até este momento (10 de 
Maio de 1925) ^omprei:

250 apólices federaes ao portador (50 a 638$000 
e 200 a 635$000, em Janeiro deste anno) por. 

2.185 apólices municipaes também ao portador 
(220 em Março de 1924, a 160$000; 80 no 
mesmo mez, a 161$000; 1.500 em Maio, a 
157$000; 100 em Setembro a 158$000; e 285
no mesmo mez, a 160$000) por......................

110 apólices do empréstimo da Parahyba, por. 
e gastei em reparos e accrescimos na minha re

sidência, pagos por prestações em Janeiro, 
Março, Julho, Agosto e Outubro de 1923 (x).

T o ta l...

158:900$000

344:980$000
9:900$000

126:2673000
640:047$000

0 ) -
“Rio de Janeiro, 10 de Maio de 1925.

Exmo. am.®. Dr. Epitacio Pessôa.

Consultando a escripta dos Srs. .Andrade Lima & Cia. e a minha par
ticular, declaro que as obras executadas no prédio n. 25 da rua Volun
tários da Patria por aquelles constructores, sob a minha direcção, entre 
Dezembro de 1922 e Outubro de 1923, importaram em cento e vinte e seis 
contos duzentos e sessenta e sete mil réis (Rs. 126:267$000).

Com o maior respeito, etc.
José Pereira da Graça Couto."

Não publico os documentos que attestam a exactidão dos preços de 
compra das apólices, para não avolumar ainda mais este livro, e porque 
é facil a qualquer pessôa verificar a cotação nos jornaes da época.

ríÉlflí



Onde achei este dinheiro?
Entre os bens que eu possuia antes de assumir a Presi

dência, figuravam 660 apólices federaes nominativas do valor 
de um conto de r é is .  Completei este numero em Novembro de 
1918, isto é, oito mezes antes de vir ao governo O).

Dessas apólices vendi 345.
Vendi-as:

131, em Maio de 1924, a 800$000..................  104:800$000
164, em Janeiro ultimo, a 795$000..............  130:380$000
e 50, também em Janeiro, a 780$000............  39:000$000

Total........  274:180$000 (* 2)

p ) “ . . .  A 28 de Julho de 1919 (data em que assumi*o governo), o sup- 
plicante possuia seiscentas e sessenta apólices do valor de um conto de 
réis, uniformizadas e de Diversas Emissões.

O numero de seiscentas e sessenta foi attingido cm vinte e tres âe No
vembro de mil novecentos e dezoito, data da ultima averbação feita em 
nome do supplicante”. (De uma certidão da Caixa de Amortização, datada 
de 29 de Abril de 1925, e assignada pelo quarto escripturario Samuel Va- 
lença e o primeiro escripturario, servindo de chefe de secção, Gladstone 
Rodrigues).

(2) “Ernesto Stampa, corretor de Fundos Públicos, etc.
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1924.
Ao Exmo. Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessôa.
Por ordem de V. Ex. vendi, em 16, 131 apólices nominativas da Di

vida Publica, uniformizadas, do valor nominal de 1:000$000, ao preço 
de réis 800$000 — 104:800$000.. . ”

Ernesto Stampa, corretor de Fundos Públicos, etc.
Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 1925.
Ao Exmo. Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessôa.
Por sua ordem vendi nas datas de 12 e 13 do corrente: — 164 apó

lices nominativas da Divida Publica, uniformizadas, do valor nominal 
de 1:000$000, ao preço de réis 795$000 — 130:380$000.. . ”

Ernesto Stampa, Corretor de Fundos Públicos, etc.
Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 1925.
Ao Exmo. Sr. Dr. Epitacio da Silva Pessôa.
Por ordem de V. Ex. vendi — dia 26 — 50 apólices nominativas da 

Divida Publica, D. Emissões 5%, do valor nominal de réis 1:000$000, ao 
preço de réis 780$ — 39:000$000...

(Assignado) Ernesto Stampa,
Corretor.”
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A esta cifra addicionemos agora:

juros daquellas 131 apólices no ultimo semestre 
de 1918, vencido quando me achava em via
gem para a Conferencia da Paz, onde os 
meus vencimentos de embaixador proviam 
largamente ás minhas despesas, e de onde 
vim directamente para a Presidência, e mais
nos annos de 1919 a 1923.........   36:025$000

juros das outras 214 (164+50) apólices no mes
mo periodo e mais no anno de 1924............  69:5508000

juros correspondentes ao 2o semestre de 1922 
e aos annos de 1923 e 1924, das 800 apólices 
federaes ao portador, compradas ao tempo A„n(BAAn
da Presidência............................... _•.....................  100:0008000

juros, no mesmo periodo, das 200 acçoes do Banco AA™ftftft
do Brasil, que conservei................ ................  20:0008000

juros das obrigações do Thesouro, ainda no
mesmo espaço de tempo...................................  35.000$000

juros de 1.800 das 2.185 apólices municipals
acima citadas, nos dois semestres de 1924. 25.200$000

juros das 385 restantes, no segundo semestre do 2 ,m 9 m
mesmo anno................................. ' ’ , .nnntnnn

iuros do empréstimo italiano (1920-24)............  i òfin<6nnn
juros do em préstim o da P a ra íb a  (1922-24). ^ 9 8 0 $ 0 0 0

Total___ 291:450$000

Com os 274:1808000 da venda das 345 apólices federaes, 
temos 5 6 5 :6 3 0 *0 0 0 , somma inferior à despesa feita depois que 
Jaivní a Presidência, em 74:4178000. _

Juntemos este deficit ao de 70:527$000 verificado no tempo
do eoverno e o total será de 144:9448000.

Mas já provei que, antes de entrar no Cattete, só em apo- 
dces fe^raes eu possuía 660 e até hoje não me desta  « o d e  

dPllíis Ora as 315 restantes renderam-me, do 2. semestre 
d t  m s  ao fim do anno passado, 102:375*000, o que reduz

aqUt s T o  unico^ recurso apparentemente nono. Mas Mo de 
convfr os meus diffamadores que a quantia de 42 contos e bem 
ridícula para tres annos e meio de prevaricações de um 
«sídpnte de Republica!

a
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Nem mesmo este deficit, porém, subsiste, porque no meu 
calculo não figurou um vintém siquer da renda dos demais bens 
que possuo, titulos e immoveis, nem das economias do meu sub
sidio, nem de outros vencimentos e ajudas de custo, n ’um pe
ríodo de mais de seis annos, desde a minha ida, a 2 de Janeiro 
de 1919, para a Conferencia da Paz até hoje.

Perguntar-me-ão: E os valores que conservaes depositados 
em bancos nacionaes e estrangeiros, em companhias e casas de 
commercio, em vosso nome e no de vossa familia?

Sim, neste momento, decorridos mais quatro mezes de ren
das sobre o periodo acima indicado, tenho no Banco do Brasil 
32:566$670, em duas cadernetas, uma de pequenos, outra de 
grandes depositos, no London Bank, de Paris, cerca de 40.000 
francos, e na Caixa Economica do Rio de Janeiro í :872$000. Não 
sou associado nem interessado em nenhuma empresa ou casa 
commercial. Em nome de minha mulher tenho 428$000, n’uma 
caderneta da Caixa Economica. Minha filha casada não teve 
dote; duas dúzias de apólices inscriptas em seu nome foram 
compradas uma a uma, no espaço de 21 annos. As outras minhas 
duas filhas possuem respectivamente 11 e 9 apólices federaes 
uniformizadas, adquiridas pouco a pouco, a partir do dia do 
nascimento de cada uma, e mais 437$ e 106$000 na Caixa Eco
nomica.

A qualquer outro valor, não referido nas enumerações acima 
feitas, adquirido por mim ou para mim ou minha familia, du
rante ou depois da Presidência, existente, no meu ou em alheio 
nome, em bancos, companhias, casas de commercio, em poder 
de particulares ou seja onde fôr — eu renuncio em favor de 
quem quer que delle dê noticia.

Ahi teem os que me lêem os 30.000 ou 100.000 contos por 
mim arranjados na Presidência da Republica — simples inversão 
de capitaes existentes desde antes do governo e, a mais, réis 
42:569$000 e umas pequenas economias depositadas aqui e em 
Paris, largamente cobertas pelos meus vencimentos, ajudas de 
custo, rendimentos dos meus bens, etc., em mais de seis annos.

De tudo quanto exponho neste capitulo guardo, além dos já  
publicados, documentos authenticos, que exhibirei promptamente 
onde e quando o exigir quem nisto tiver interesse.
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Todos os homens de sentimento comprehenderão o vexame 
com que escrevo estas linhas. O que mais me punge não é o 
enleio natural ante a dura contingência de expor ao publico as 
intimidades da minha vidá; o que mais me dóe, porque tortura 
o meu patriotismo e me dilacera o amor proprio de brasileiro, 
é reconhecer que a rarefacção do nosso ambiente moral e a nossa 
lamentável tendencia para acreditar em tudo quanto possa tisnar 
a honestidade alheia, obrigam um homem de bem, com 40 annos 
de vida publica notoriamente illibada, a defender-se de accusa- 
ções formuladas por individuos que respresentam o que o nosso 
meio social possue de mais vil — diffamadores de aluguel e 
outros desgraçados do mesmo jaez — e a vir para o meio da 
rua desvendar os recessos de sua existência, afim de não correr 
o risco de ser confundido com a escoria que o insulta e calumnia.

Isto é o mais doloroso.
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