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Os indivíduos históricos são os que cumpriram e
quiseram, não um objeto imaginado e presumido, mas
uma realidade justa e necessária e que a cumpriram
porque tiveram a revelação interior do que pertence
realmente ao tempo e às necessidades.
Georg W. Friedrich Hegel

A

série Perfis Parlamentares, parte integrante do Projeto MEMÓRIA
DO PARLAMENTO, a cargo da Diretoria de Atividades Culturais da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, reedita a sua
segunda publicação, Getúlio Vargas: Discursos (1903-1929). A importância da
iniciativa em realizar esta obra, escolhendo uma das figuras máximas da vida pública
brasileira, reside na intenção de alcançar reconstituir a especificidade da iniciação
política deste personagem que se deu através da atividade parlamentar. Portanto,
resgatar espaços da trajetória inaugural da atividade política de Getúlio Vargas,
cumpre a função de sistematizar período importante da memória parlamentar do
Rio Grande do Sul, ainda pouco explorado na sua riqueza e complexidade.
O livro é constituído de uma parte inicial, que apresenta uma breve
introdução biográfica do personagem, sobre o período trabalhado (1882-1929),
seguindo-se de uma sucinta cronologia política sobre os fatos mais importantes
de sua vida (1903-1954), e encerrando-se com alguns depoimentos relevantes
sobre a figura de GetúlioVargas.
A obra em si, que é composta, principalmente, pela segunda parte, reúne
uma coletânea de escritos, falas e discursos proferidos no decorrer dos primórdios
de sua vida pública, começando pela sua juventude estudantil (1903-1907),
percorrendo a vida parlamentar, tanto na Assembléia dos Representantes (19081923), como na Câmara Federal (1924-1926), passando pelo Ministério da
Fazenda (1926-1927) e encerrando-se com sua transição para o Poder Executivo,
quando Getúlio ascende ao cargo de Presidente do Estado do Rio Grande do Sul
(1928-1929). O corte cronológico adotado na seleção dos textos (1903-1929)
respeita a fase do homem político no seu período regional, dando ênfase a sua
atuação na construção da base republicana estadual, que posteriormente se
lançará, com êxito, nas soluções dos impasses do poder central. As fontes
utilizadas (Anais da Assembleia dos Representantes e da Câmara Federal,
discursos publicados em jornais e separatas) ofereceram material que nos permitiu
tanto mostrar o orador nas suas falas próprias, como manter as características
peculiares do parlamentar nas grandes polêmicas, preservando todas as falas dos
participantes que compartilhavam das discussões mediadas por Getúlio Vargas,
quando estas se davam em plenário. A correção ortográfica foi atualizada seguindo
os critérios da língua portuguesa. Os protocolos dos discursos parlamenta- res
foram atualizados segundo o padrão dos Anais.
O material iconográfico que ilustra o livro, compondo a terceira parte,
está dividido em sete cadernos, que contemplam momentos diferenciados por
temas específicos, e que tentam trazer a reconstituição parcial das imagens que
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registraram os fatos políticos no Brasil da primeira metade do nosso século (18951954).
Além da importância histórica para a política brasileira, o período que a
obra expõe, através da seleção das falas, e que alcança até os anos de 1920,
apresenta uma lacuna biográfica na carreira pública de Getúlio Vargas, pois
usualmente vincula-se ao seu perfil apenas a atuação enquanto membro do Poder
Executivo pós-Revolução de 1930, desprezando assim a riqueza documental do
período precedente, que compõe justamente uma das partes mais importantes do
acervo parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
O trabalho realizado pela equipe da Diretoria de Atividades Culturais,
contou com o apoio e a colaboração de uma série de pessoas e instituições, às quais
fica aqui registrado o nosso profundo agradecimento. Aos membros do Instituto
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRS), entre eles, o Dr. Fernando
O.M. O’Donnell, pela prodigiosa dedicação com que acompanhou os passos desta
pesquisa, indicando importantes fontes documentais e auxiliando na revisão da
parte histórica; ao Dr. Sérgio da Costa Franco, pelo apoio constante ao nosso
trabalho e pela orientação na pesquisa biográfica; e a Miguel Duarte, pelo auxílio
técnico e indicações bibliográficas.
Agradecemos ainda ao assessor parlamentar Arno de Oliveira Disconzi,
pelo seu prestimoso auxílio; ao jornalista Ivo Caggiani, por colocar a nossa
disposição a sua pesquisa e ceder relevantes fontes de seu acervo documental; ao
Dr. Nelson Boeira, pela importante indicação de documento raro; ao Dr. Luiz
Ignácio de Medeiros, pela grande contribuição na orientação do nosso trabalho; e
ao Dr. José Bacchieri Duarte, pela cooperação que estimula e engrandece a nossa
pesquisa sobre a história política do Rio Grande.
Na parte da pesquisa realizada no Rio de Janeiro, agradecemos a atenção
e empenho de Lúcia Lippi de Oliveira, Diretora do Centro de Pesquisa e
Documentação da História Contemporânea (CPDOC), da Fundação Getúlio
Vargas (FGV); do Professor Cícero Antônio F. de Almeida, funcionário do Museu
da República; e de Maria Angélica Brandão VareIla, Chefe da Divisão de
Publicações Seriadas da Fundação Biblioteca Nacional.
A pesquisa iconográfica, que nos permitiu recuperar parte significativa da
memória visual dos acontecimentos políticos no Estado, entre 1928 e 1930, foi
possível, em sua maioria, graças ao acesso à coleção da revista O Globo (exemplares
de 1929, 1930 e Edição Comemorativa da Revolução de 1930), pertencentes ao
acervo do Museu da Brigada Militar. Agradecemos a utilização deste material raro,
que nos possibilitou a reprodução das cópias, ao Diretor Interino, Capitão Antônio
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Carlos Menezes de Camargo; ao Assessor Administrativo, Tenente Aroldo
Medina; e ao Chefe do Acervo, Cabo Gilnei Bueno, que prontamente nos auxiliaram
nesta tarefa. Também contribuiu para a seleção das ilustrações o sociólogo Manoel
Caetano de Araújo Passos, permitindo algumas reproduções fotográficas do banco
de imagens do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política Rio-grandense
(Nupergs/UFRGS), da mesma forma que o fotógrafo Pedro Flôres, nos
disponibilizando o seu acervo de imagens sobre Getúlio Vargas.
Registramos o nosso agradecimento ao publicitário Humberto Vieira, por
doar ao Acervo da Assembleia Legislativa o exemplar da edição comemorativa O
Malho, publicada no ano de 1943; bem como a colaboração de Sônia Amaral
Martins, na significativa orientação das fontes documentais.
O reconhecimento se estende aos dirigentes da instituição
Assembleia Legislativa, através do seu Presidente, Deputado Paulo Odone Ribeiro
e do Diretor- Geral, Dr. Antonio Dorneu Maciel.
Cumpre ainda agradecer à equipe da Companhia Rio-grandense de Artes
Gráficas/CORAG, que viabilizou a publicação desta obra.

Carmen Silvia Aragonês Aita
Gunter Axt
Pesquisadores do Centro de Pesquisa e Documentação da Historia Política do RS (CPDHPRS),
da Diretoria de Atividades Culturais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

A

PRESENTAÇÃO À SEGUNDA EDIÇÃO

A Série Perfis Parlamentares iniciou-se no ano de 1997 com um volume
dedicado ao incomparável tribuno João Neves da Fontoura. Ganhou continuidade
com um farto exemplar dirigido ao notável estadista Getúlio Dornelles Vargas e,
em seguida, com outro que contemplava a empolgante expressão política de José
Antônio Flores da Cunha. Conforme o perspicaz registro de Érico Veríssimo, eram
eles os “três mosqueteiros” do velho Partido Republicano Rio-grandense, que
dominou o cenário político estadual com mão férrea durante 40 anos. A trajetória
pública destes homens insignes comunica-se com as tradições da nossa Assembléia
Legislativa, pois tiveram eles sua iniciação no vetusto casarão colonial da Rua
Duque de Caxias, que então servia de sede para o Parlamento gaúcho. Comprimidos
naquele solene plenário, sob a mira austera do “Patriarca” da República, Júlio de
Castilhos, gestou-se a têmpera de homens cuja ação importou em transformações
cruciais nos destinos do País.
Dos três, João Neves da Fontoura foi certamente o orador mais
prodigioso. Dono de vasta erudição, foi sempre um legislador arguto e
administrador ponderado. Fortemente influenciado pelo positivismo político, fiel à
liderança de Borges de Medeiros, João Neves foi aos poucos empreendendo uma
caminhada rumo ao constitucionalismo liberal, onde encontrou sua verdadeira
vocação.
De fala embora menos eloqüente, Getúlio Vargas revelava desde o início
fina inteligência administrativa e firme compromisso com a causa social. Através de
um percurso que timbrou uma relação pessoal com o poder, Getúlio remodelou
inteira mente a estrutura do Estado brasileiro. Para muitos foi uma figura
enigmática: ora parecia oscilar do conservantismo para ações francamente
progressistas; ora associava-se ao autoritarismo, para em seguida fecundar o terreno
democrático; incentivava o desenvolvimento industrial, mas também garantiu
célebres conquistas sociais. Ao sair tragicamente da vida, Getúlio entrou
decisivamente para a história do País. A tal ponto que hoje é impossível pensar o
Brasil sem refletir sobre Getúlio Vargas.
Flores da Cunha, por sua parte, talvez seja a expressão mais sincera em
vida pública da alma palpitante do povo gaúcho. Sedutor e intempestivo,
magnânimo e irascível, Flores entregou-se a tudo o que viveu com intensidade
única. Jurista de envergadura, administrador de escol, parlamentar de firmeza,
soldado intrépido e valente, Flores da Cunha talvez tenha sido o mais completo dos
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estadistas nascidos e criados em solo rio-grandense. A complexidade dessa
personalidade única parecia, contudo, ser orquestrada por uma coerência perene e
cristalina: o compromisso insofismável com o espaço da representação política.
Registramos, portanto, com grande orgulho o esforço de recuperação da
memória política e parlamentar do Rio Grande do Sul que vem sendo construído
pela Série Perfis Parlamentares, hoje consolidada como um dos projetos editoriais
mais profícuos deste Parlamento. Não poderia assim ser mais oportuna a decisão de
reeditar as três obras, cuja contribuição à historiografia já é notória. Juntas, elas
registram o preito de admiração dos pósteros à obra insigne e imortal dos
consolidadores da República; encarnam o testemunho daquela que é a maior
contribuição da cultura gaúcha à Pátria brasileira, a ação e o pensamento político.

Paulo Odone Ribeiro,
Presidente da Assembleia Legislativa/1999-2000

A

PRESENTAÇÃO À TERCEIRA EDIÇÃO

O PAI DO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Pai dos pobres, trabalhador e trabalhista, carismático, negociador
imbatível, líder em sua essência, Getúlio Vargas foi uma das figuras públicas mais
ricas da história nacional. Foi, sobretudo, um homem de dois mundos. O mundo que
existia quando do seu nascimento e o mundo de 1954, ano de sua Carta Testamento.
O país como conhecemos hoje certamente não teria existido sem ele.
Getúlio nos deixou um Brasil bem melhor do que aquele que conheceu na infância,
em seu torrão natal, a longínqua São Borja da década de 1880, ainda na época do
Império.
Uma rápida passagem por sua trajetória política deixa clara a envergadura
histórica que Getúlio Vargas assumiu: promulgou uma nova constituição em 1934,
criou a Justiça do Trabalho, o Ministério da Justiça e o salário mínimo, a CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), a carteira profissional, a semana de 48 horas
de trabalho e as férias remuneradas.
Somam-se a estes notáveis feitos a criação da Companhia Siderúrgica
Nacional, da Vale do Rio Doce, da Hidrelétrica do Vale do São Francisco e de
entidades como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além da
fundação da Petrobrás.
Muito mais que, entre outros títulos, pilar fundamental da tríade
trabalhista, com a figura pública de Getúlio surge o traçado do Brasil urbano, do
Brasil contemporâneo. Um processo evolutivo fundamentado do em raízes tão
sólidas que nem mesmo a tragicidade de um tiro no peito conseguiu interromper.
Era como se Getúlio se soubesse de certa forma refratário à morte, como
se soubesse, estrategista implacável que era, que estaríamos esperando por ele nos
dias de hoje.
O presente volume é uma rica oportunidade para que se analise a figura
de Getúlio longe das paixões políticas, dos arroubos panfletários ou do torniquete
que costumam aplicar os dogmas.
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Getúlio, como grandes líderes brasileiros, já teve assento no Parlamento
Gaúcho. É, assim, com muita honra que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul acolhe e disponibiliza o presente trabalho a todos.
Uma excelente leitura.

Gilmar Sossella,
Deputado Estadual pelo PDT, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul/2014-2015.

P

REFÁCIO

Com a publicação deste segundo volume da série Perfis Parlamentares, a
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul busca resgatar uma dívida de civismo
com uma das mais extraordinárias figuras da República.
Foi nesta Casa que, de 1909 a 1924, Getúlio Dornelles Vargas impôs-se a
seus coestaduanos como uma das mais poderosas e autênticas vocações políticas de
seu tempo. Embora já antes houvesse ganho notoriedade, primeiro na condição de
expoente da mocidade acadêmica castilhista, logo no exercício da promotoria da
capital e em seguida na vida pública da sua São Borja natal, foi a Assembléia dos
Representantes o cenário no qual amadureceu o jovem legislador para afirmar-se
no proscênio brasileiro.
Conduzido à Câmara dos Deputados, não tardaria a galgar o posto de
Ministro da Fazenda, para em seguida eleger-se Presidente do Estado. É nessa
quadra que, triunfante à frente da Revolução de 1930, sua trajetória pessoal se
confunde com a do Brasil. A Era Vargas não se caracteriza apenas pelo fim do
império da ata falsa e de outras mazelas da República Velha. No exercício da
primeira magistratura da Nação, esse excepcional estadista é o inspirador e criador
de toda uma legislação social e trabalhista sem paralelo em países de similar grau
de desenvolvimento. Com notável visão, funda também os alicerces da
industrialização e da modernização econômica da Nação, com iniciativas pioneiras
do porte da Companhia Siderúrgica Nacional, da Petrobrás ou da Eletrobrás. É com
ele também que o Brasil obtém reconhecimento internacional por sua decisiva
participação na II Guerra Mundial.
Tudo isso pertence hoje a nossa História. Neste volume contudo se fixam
os passos iniciais de sua jornada, dos bancos da Faculdade de Direito à chefia do
Governo Provisório, com ampla ênfase para a sua atuação no vetusto casarão da
Rua Duque de Caxias, então sede deste Legislativo. Sente-se a Mesa Diretora da
Casa do Povo honrada por poder recolher estas páginas memoráveis, para estudo
dos pesquisadores de nossa evolução política e social e edificação das novas gerações
de rio-grandenses.
Dezembro de 1997

João Luiz Vargas
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
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Getúlio: itinerário de uma relação pessoal com
o Poder
Um dado remoto, imanente à base doméstica de sua formação, talvez nos
explique a segura serenidade de Getúlio Vargas diante dos impactos comocionais: a
disciplina rudimentar e ao mesmo tempo pragmática transmitida pelo pai, o austero e
afortunado lidador que ascendera das aventuras da guerra ao estamento dos grandes
proprietários. Nela, não se vislumbram a rigidez peculiar e a espécie de suserania
constritiva com que os aristocratas rurais submetiam a prole e protegiam o patrimônio.
Desse ambiente desafogado, propício ao amadurecimento precoce, sai o adolescente
para Ouro Preto, levando reminiscências furtadas à contraluz do distante convívio com
os adultos que então se permitia usufruísse um menino compenetrado e curioso.
Vencidas, a seguir, as etapas juvenis da caserna e dos estudos superiores,
em cuja sementeira vai recrutá-lo o PRR, revela-se o político nos moldes da segunda
geração republicana: leitor oblíquo das ciências sociais, de vagares intelectuais com
pretensões ao domínio genérico das idéias da moda. Admirador confesso de Saint
Simon, ei-lo um positivista moderado. Seu castilhismo acadêmico deixa de ser uma
injunção. Fica menos ortodoxo e mais orgânico. Forrado dos necessários aparatos
críticos para absorver a unipessoalidade de Borges de Medeiros, aceita deste a indicação
para deputado.
Estreante na 6ª Legislatura, e reeleito nas duas seguintes, Getúlio defrontase com a diminuta e aguerrida representação federalista, em cujo núcleo estampam-se a
coragem e a ação de Antunes Maciel, Artur Caetano, Gaspar Saldanha e Alves Valença.
Era uma experiência recente e apenas consentida na vida parlamentar do Estado. Sem
oposição formal nas primeiras assembléias republicanas, raras haviam sido em seu meio
as insurreições verbais dignas de nota. Na Constituinte de 1891, Francisco Miranda
batera-se com denodo e obtivera relativo sucesso com algumas idéias contrárias ao
projeto original. A pregação dos “nórmicos” pela pureza do regime, aflorara, a seguir,
na 1ª Legislatura, prenunciando a dispersão de Pedro Moacyr, logo consumada na
Dissidência de 1907. Porém desses veios, que, desde a morte do patriarca, foram
engrossando ante a contumácia de Borges de Medeiros, a torrente contestatúria mais
espessa jorrara da imprensa, máxime das páginas de A República.
O representante de São Borja alinha-se ao lado de Flores da Cunha e,
pouco depois, de João Neves da Fontoura. É um aprendizado formidável. Do primeiro,
não tem a palavra fogosa temperada pelo sol do pampa; nem, do segundo, o plástico
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lavor da frase desdobrada como um pergaminho. Anos mais tarde, já na Câmara,
conhecerá a ardorosa agilidade com que Batista Luzardo arvora a auriflama dos
insurgentes da coluna. Ao deixá-la, é a vez de Oswaldo Aranha, palavra de apelo fluente,
que cala nas almas. Getúlio, porém, não é um debatedor. Bom missioneiro, fraseia com
economia. Seu tom conciliador penetra devagar, mas com subterrânea persuasão. Sua
voz não sustenta o estilo estentóreo dos tribunos emocionais. Não escala as escarpas
galgadas por Silveira Martins e Pinheiro Machado. Reproduz a fértil contenção de
Castilhos. Falando pouco, enxerga melhor e mais longe. A liderança da bancada confirma
a força centrípeta dessas duas personalidades de aço. O antigo leitor dos franceses, o
pertinaz anotador de Eça, prefere escrever como o seu mentor dos verdes anos. Severo
com a precisão do discurso, pronuncia-se em tom seqüencial, que facilita o
convencimento. É como uma chuva miúda hastilhando as cinzas da coivara.
Na Presidência do Estado, vê-se diante da solidez de duas instituições: a
ordem fundada pelo patriarca e uma classe média rural única num país que não possui
propriamente elites, nem sequer oligarquias em sentido técnico, mas camadas que não
conseguem superar os padrões da política municipal além dos limites de sua ética própria.
O ambiente é ainda de dissipação dos fumos valentes da última refrega civil. O acordo
de Pedras Altas despertara no sentir coletivo uma visão flaubertiana da revolução. Mas
não se podia permitir que o “fundo absorvesse os primeiros planos”, nem que a
seqüência enfraquecesse a série.
Se a paz, em cujas aras arderam as regras eleitorais da Carta de 14 de
Julho, fora uma espécie de primeiro pacto regional com a “modernidade”, em
conseqüência rompera-se de vez o insulamento a Dr. Francia, que levava à intransigente
defesa de nossa autonomia em nome dos interesses marginalizados pela “fatalidade
geográfica”. O desafio passara a ser não nos atrelarmos em demasia e
irremediavelmente às demandas circunfusas do desenvolvimento nacional partejado
por uma federação madrasta. Mas o Rio Grande já ingressara nesta nova conjuntura.
Para explorá-la melhor, Getúlio torna-se artífice da Frente Única. Internamente, inova
no método: ontem, destruía-se o inimigo; hoje, conquista-se o adversário.
Externamente, articula a Aliança Liberal, porém manobrando pelos flancos. Para tanto,
mantém-se entre a ambigüidade e a eqüidistância. Diante do poder central, projeta em
Paim Filho e João Simplício o seu alter ego legalista e afinado. Para o uso interno,
transforma a tríade Aranha – Neves – Flores nos horácios da causa gaúcha. A estratégia
é perfeita na medida em que, bem dosado o paralelismo, seus impulsos obedecem ao
ritmo de agentes escolhidos por um rigoroso processo de “seleção natural”.
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Chefe nacional de uma revolução vitoriosa, e, logo, ditador, Getúlio
estabelece uma relação direta e fatal com o poder. Ungem-na os ordálios sangrentos da
Revolução Constitucionalista e da Intentona. O Estado Novo, decantado na lixívia de
ideologias em ascensão, é o seu retrato – eunômico, sem turbulências criativas. Seu
prestígio, cujo casco não perde ferro e sinal no regaço generoso dos estratos populares,
não decai com a deposição. Antes se fortalece na ascese do ostracismo. Quase
septuagenário, mas de fibra retemperada na sóbria solidão do Itu onde visita os arcanos
de seu espírito liberto de ira, encontra forças para testar-se nas urnas. Sua recondução é
apoteótica. Mas nas asas da vitória alça seu último vôo um varão crepuscular, cônscio de
seu destino. Não há de facilitar-lhe a missão a hígida democracia do pós-guerra.
Quando seu governo atinge o nadir, fixa-se no santelmo de uma saída ao mesmo tempo
traumática e espetacular. Calcula-a como Balmaceda. Ele também não quer abandonar
o cenário “sem uma legenda” que o cinzele nas campas da posteridade. O pressuposto de
Nabuco ajusta-se ao transe. A morte de um estadista deve ser uma enteléquia pessoal
e uma catarse do Estado. No momento extremo, usa contra si a violência, inusitada em
seu caráter. Então, com a mesma disciplina e o mesmo pragmatismo, “sai da vida
para entrar na História”. E, com esse traço previsível, deixa-nos o contorno do próprio
enigma.

Fernando O. M. O’Donnell
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1.1 A Origem
Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja (RS), perto da fronteira com a
Argentina, no dia 19 de abril de 1882 (posteriormente, alterou a data do seu nascimento
para 1883, sendo este o ano que consta na maioria dos trabalhos sobre sua biografia,
bem como documentos oficiais, artigos e livros). Sua origem remonta à tradição do clã
dos Vargas.1
No final do Império, Manuel do Nascimento Vargas aderiu à causa
Republicana, tornando-se chefe do Partido Republicano Rio-grandense (PRR) no
Município de São Borja. Mas o seu poder conquistado remontava longa data. Atuou
como combatente da Guerra do Paraguai (1865-70), começando no posto de cabo e
encerrando-a como Tenente-Coronel, quando desligou-se do Exército e estabeleceu-se
como fazendeiro em São Borja. Na República, sob a égide de Castilhos, enfrentou os
maragatos em 1893, batendo-se contra as tropas federalistas. Ao término da guerra
civil, em 1895, os republicanos foram os grandes vencedores e o castilhismo
consolidou-se como instituição na República Rio-grandense. Manuel Vargas recebeu
então uma promoção a Coronel de Floriano Peixoto e outra de General-de-Brigada,
concedida por Prudente de Morais. Em 1907 foi Intendente de São Borja,
permanecendo no cargo até 1911, quando então ingressou no posto seu filho Viriato
(1911-1914), e posteriormente Protásio Dornelles Vargas (1919-1927).
A infância de Getúlio foi marcada pela vida rústica de São Borja, suas
fazendas e arredores, onde a experiência de um esforço lento e solitário do cotidiano
do pampa misturava-se à velocidade de enredos épicos das lutas e disputas pelo poder
político. Familiarizado àquele universo físico de espaço e liberdade, domando distâncias
nas pastagens planas, o menino logo aprendeu a montar e lidar com o gado, na

1

Pelos troncos paternos: seu tetravô era açoriano, de Faial – Antônio José, casado com a catarinense Maria Josefa.
Seus trisavós foram rio-grandenses do Sul: Manuel José de Vargas, nascido na freguesia de São Pedro do Rio Grande
do Sul, e Ana Isabel Maria, natural de Viamão e de quem foram pais os mineiros João Rodrigues de São João-DelRei, e Isabel Mariana, do Arraial dos Prados, ambos do bispado de Mariana. Uma filha de Manuel José de Vargas,
casou-se com o paulista Francisco de Paula Bueno, com quem teve um filho que acabou adotando o sobrenome
materno: Evaristo José Vargas (lutou como soldado voluntário da República Piratini durante a Guerra dos Farrapos),
nascido na encruzilhada e casado com a rio-pardense Luísa Maria Teresa, com quem teve 14 filhos. Entre eles estava
Manuel do Nascimento Vargas, que se casou com Cândida Maria Dornelles, em 1872 e tiveram, cinco filhos: Viriato,
Protásio, Getúlio, Espártaco e Benjamim. Pelo tronco materno era neto de Serafim Dornelles (descendente de
imigrantes portugueses dos Açores, foi major de milícias, próspero comerciante e rico estancieiro em São Borja) e
Umbelina Dornelles. (SOUZA DOCA, Gal. Depoimento. O Malho, ano XLII, n. 39, p.116-117, abr. 1943;
VARGAS, Getúlio. In: ALVES de ABREU, Alzira; BELOCH, Israel. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro
(1930-1983). Rio de Janeiro: Forense/FGV/CPDOC, 1984. p. 3436.)
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companhia de peões e agregados de Santos dos Reis, a estância paterna. Na narração do
irmão Viriato Vargas, ainda muito jovem Getúlio revelou uma vocação de “chefe”:
[...] Contava dez anos quando estalou a Revolução de 93. Deramse então as verdadeiras batalhas políticas entre as crianças de São
Borja e ele era sempre o comandante dos republicanos. Os
combates eram travados a pau, pedra e faca, degenerando em
ferimentos para ambos os lados. Getúlio já demonstrava
mentalidade de comando e organizava os seus garotos à maneira
militar, em linhas de combate, no que era imitado pelos
contendores. De uma feita, para assegurar a vitória, pôs-se a cavalo
à frente dos seus comandados e infligiu tremendamente a derrota
dos adversários, assaltados à pata e cassete. Os combates
verificaram-se várias vezes, até que nosso pai teve conhecimento.
Chamou-o e acabou com tudo, declarando que não queria mais a
repetição das pugnas. E licenciou o exército de Getúlio [...].2

Getúlio cursou os estudos primários na mesma cidade em que nasceu, e no
ano de 1896 seguiu para a Escola de Ouro Preto (MG), onde já estavam dois de seus
irmãos mais velhos. Um ano depois, Viriato Vargas envolveu-se na morte de um
jovem, provocada por uma disputa entre estudantes gaúchos e paulistas. O crime foi
violento, matando um membro da família paulista Almeida Prado, e Viriato chegou
mesmo a ser indiciado pelo promotor público. Anos depois, o Intendente relatou a sua
versão do crime:
Quando acadêmico em Ouro Preto achei-me envolvido em um
conflito de estudantes, provocado por um rapaz cujo esporte era o
rolo. Desse conflito resultou sairmos os dois gravemente feridos.
À noite escuríssima, nós éramos quatro, os adversários também
quatro e trocamos para mais de trinta tiros.
Qual dos agressores me feriu? Não sabemos.
Qual de nós feriu o nosso inimigo? Também não sabemos. O
imprevisto do ataque, a escuridão da noite, a rapidez com que se
deu a agressão e a represália, não nos permitiram ver. Seriamente
ferido, recolhi-me à farmácia de meu lente de química, o meu caro
amigo Dr. Octávio de Britto, a fim de medicar-me. Devido ao
meu estado de fraqueza, em virtude do muito sangue perdido, meu
amigo recolheu-me à casa de sua família que ficava junto à
farmácia. Aí estive um mês em tratamento. Chegando meu pai a
Ouro Preto e não sabendo o que fazer, pois ninguém
absolutamente sabia de mim, a não ser o meu lente e sua família,
2

Depoimento de Viriato Vargas em SOUZA DOCA, 1943, p. 97-98.
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pedi a este amigo que chamasse Benjamin Torres e lhe pedisse que
fôssemos ao hotel dizer ao meu pai que voltasse para o Rio Grande,
onde eu em breve estaria. Benjamin nessa ocasião, com verdadeiro
fervor, me defendia pelas esquinas e cafés, pregando as minhas
virtudes e a razão de minha causa, pois eu apenas tinha me
defendido de uma agressão sem justificativa.3

Após o retorno, Getúlio parecia ter-se definido, que pese a forte influência
da figura paterna, no caminho do oficialato. E aos 16 anos de idade, em fevereiro de
1898, alistou-se no 6º Batalhão de Infantaria, sediado na sua terra natal, com o intuito de
ingressar numa escola militar, pois a esse tempo era necessário ao civil, para matricularse numa instituição de ensino militar, já estar devidamente incorporado a uma unidade
do Exército.
Promovido rapidamente a segundo-sargento, conseguiu em 27 de março
de 1900, ingressar na Escola Tática de Rio Pardo, que era destinada ao preparo dos
candidatos ao ingresso na Escola Militar do Rio de Janeiro. Sua vida escolar foi
elogiável, visto que destacava-se entre os primeiros em matérias como português,
francês, geografia, aritmética, álgebra e alemão. O mesmo não acontecia com inglês e
desenho linear, nas quais apresentava algumas dificuldades. Freqüentou a escola durante
dois anos e meio, ao lado de colegas como Eurico Gaspar Dutra, Ildefonso Soares
Pinto, Manoel de Cerqueira Daltro Filho e muitos outros nomes que posterior- mente se
destacaram na vida política brasileira. Mas a sua convicção em alargar a experiência do
oficialato viria a sofrer uma ruptura marcada por um conflito de indisciplina militar,
falta grave em instituições desta natureza. Este acontecimento se deu no ano de 1902,
denunciando um sério atrito entre um grupo de alunos e um oficial:
O modo como se desenvolveram os fatos indica que existia
animosidade de alunos contra o Capitão Marcos TelIes Ferreira. Em
3 de maio daquele ano, à noite, por ocasião da revista de recolher,
ocorreram as primeiras manifestações de desacato. Realizada a
chamada, alguns alunos responderam por colegas ausentes. O
oficial manda fazer uma nova chamada. Observa-se um barulho
excessivo provocado pelas botinas no soalho, o que foi
interpretado pelo capitão como ato de desconsideração. Ocorreu
ainda, depois do toque de silêncio, ter um grupo de alunos, munidos
de copos e canecas, descido as escadas reclamando água para beber,
por não haver água nas talhas, e gritando “água, água!. Os gritos
continuaram depois de atendida a reclamação, com água trazida da
casa fronteira. Um desses alunos dirigiu-se ao oficial para tratar da
reclamação; era Paulo Alves dos Santos Júnior, a quem o capitão
chamou de cínico; o aluno replicou, dizendo: “Cínico é você, seu
3

Panfleto Político Torpezas de Benjamim Torres e defesa de Viriato Dornelles Vargas, São Borja, 1914.

34
bandido!” Na ocasião em que o mesmo oficial tentava empurrá-lo
para fazê-lo retirar-se, levou a mão à cintura, como quem procura
uma arma.
Na manhã seguinte, quando o Capitão Marcos Telles saía da escola em
companhia do major ajudante do pessoal, ouviram-se muitos gritos, assobios e
algazarras, não se tendo descoberto os alunos que tomaram parte nessa
manifestação de indisciplina. (Doc. 1.)
Instaurado o inquérito, sob a presidência do Capitão Honório
Vieira de Aguiar, ouvidos os depoimentos, foi o relatório
encaminhado ao Comandante da Escola. Este, o Cel. Joaquim
Martins de Mello, em ordem do dia 15 de maio de 1902, faz um
resumo do que foi apurado e estabelece as punições aos
considerados culpados.
O Comandante concluiu ter havido premeditação no desacato.
Além disso, se inclina pela suposição de serem possivelmente
poucos os responsáveis, embora fossem muitos os reclamantes
pela falta de água, e determina que sejam desligados quatro alunos,
neles incluindo Paulo Alves, “todos mencionados na parte oficial de dia e
indicados como principais responsáveis pelas ocorrências dos dias três e quatro”.
Determina também que sejam presos por seis dias os dezesseis
alunos que “achando-se de serviço (na segunda companhia) nos dias 3 e 4
deixaram de cumprir seus deveres não tomando nota dos companheiros que
perturbaram a ordem”. Diz, ainda o Comandante: “E final- mente presos
por três dias os alunos Tancredo Vieira da Cunha, José Silvestre de Mello e
Artur Taurino de Rezende, pela transgressão disciplinar de irem a minha
residência em comissão, sem prévio conhecimento do Sr. Major Ajudante do
Pessoal, com o fim de tratar dos fatos ocorridos, limitando-me a este castigo por
estar convencido de nenhuma parte terem tomado naquelas lamentáveis
ocorrências, em vista do exemplar comportamento, aplicação ao estudo e grande
conceito em que são tidos por todos.” Punição emoldurada por
derramado elogio! E a ordem do dia se encerra com uma censura
ao Capitão Marcos Telles pelo emprego de palavras injuriosas “em
emergência melindrosa”.
Dias depois, foram desligados mais sete alunos: um por ter
ameaçado um colega, que depusera contra alunos indiciados no
inquérito; outro por ter promovido reuniões com o fim de ser
pedido o desligamento; e cinco outros por declararem ter tomado
parte no desacato ao superior.
Essas punições não aquietaram os alunos da segunda companhia.
Quatro dias depois da primeira, uma nova ordem do dia aplica
novas penalidades. Reuniões e manifestações de solidariedade aos
colegas desligados ou presos levam o Comandante a aplicar a pena
de desligamento da escola a vinte alunos que declararam ter
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tomado parte no desacato ao oficial e, como se infere do texto,
serem solidários com colegas punidos. Desse grupo fazia parte
Getúlio Dornelles Vargas [...].4

Desligado da Escola Militar, Getúlio devia retornar à unidade do Exército
a que estivera originalmente incorporado em São Borja, mas surpreendido pelos
acontecimentos, foi envolvido em uma campanha militar, decorrente da ameaça de
guerra entre a Bolívia e o Brasil pela disputa do território do Acre. No mês de fevereiro,
foi deslocado, junto a sua unidade, para Corumbá (MS), aguardando o conflito armado.
Sobre este fato, importante descrição nos traz ainda a pesquisa do historiador Laudelino
de Medeiros:
Um depoimento registra a presença de Getúlio em Mato Grosso:
“Cortando a praça vi desfilarem sob marchas de bandas militares dois mil
homens do nosso Exército, que durante a tensão com a Bolívia na questão do
Acre, estiveram acampados Borrowsky [...]", assim inicia Generoso
Ponce Filho um capítulo do livro O menino que era eu (Rio, 1967;
272 p.), no qual fala de suas lembranças de menino em seu Estado.
E continua:
De 1903 a 1905, permaneceram as tropas na Cidade Branca.
Comandava-as o General João César Sampaio. [...] Dias festivos para
os militares, regressando ao Rio Grande do Sul. A marcialidade dos
dobrados – que ainda estou ouvindo – provocava um aperto no
coração corumbaense. O colorido das fardas, o convívio dos
oficiais e dos soldados, daqueles regimentos de infantaria e
artilharia, já fazia parte da cidade. Nesse Exército marchava um
presidente da República. Um jovem sargento completara há
pouco, em Corumbá, sua maioridade... Esse soldado, baixinho e
forte, era Getúlio Vargas.5

Mas a diplomacia do Barão de Rio Branco solucionou a questão, e em
dezembro do mesmo ano, o jovem militar dava baixa do Exército, conformado em
abandonar a carreira de oficial e seguir o curso de Direito.

1.2 A Iniciação Política
Após assistir aulas como aluno ouvinte, visto que não pode matricular-se
normalmente pois na Escola de Rio Pardo não era ensinado o latim, Getúlio ingressou
4

5

MEDEIROS, Laudelino T. Getúlio Vargas na Escola de Rio Pardo. Revista do IHGRGS. Porto Alegre, n.132,
1997.
MEDEIROS, 1997, p.53.
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em março de 1904 no segundo ano do curso, sendo aprovado nos exames das disciplinas
que constituíam o primeiro ano da Faculdade de Direito Livre de Porto Alegre. Embora tenha
se tornado um discípulo fiel do castilhismo, o ideário positivista interessou-lhe menos
que o pensamento de Saint-Simon, Herbert Spencer ou Charles Darwin e sua
humanização deu-se através da admiração pela literatura de Émile Zola, para quem
escreveu um artigo apaixonado, na revista estudantil Panthum, exultando a sua posição
frente ao caso Dreyfus e suas tendências progressistas.6
A sedução dos escritos literários e filosóficos certamente alcançaram o
gosto pelas letras do jovem estudante, assim como se sucedeu com a maioria da
mocidade ilustrada da primeira década do novo século. Os primeiros escritos do
quartanista Getúlio Vargas talvez tragam o selo de uma dupla influência:
Euclides da Cunha e Raul Pompéia, na sua maneira estilística, são
sensíveis na primavera literária que esmalta esse trecho da vida do
estudante de Direito. Paul de Saint-Victor, o luminoso estilista de
Homens e Deuses, que, no fastígio da revolução romântica, havia
encantado o público francês com a sua prosa suntuosa, tivera
triunfal admissão na biblioteca de Getúlio Vargas. Não se sabe
como e quando o estudante descobriu o grande cronista e crítico
de arte. Sem dúvida, tê-lo-ia encontrado nessas fantásticas viagens
que a leitura proporciona, nos instantes de voluptuosa
curiosidade, à cata dos inesgotáveis tesouros e especiarias da
cultura.
Na obra de Zola, não foi o estilista propriamente que acenou para
o jovem estudante. Getúlio Vargas, na leitura do autor
naturalista, deixou-se penetrar pelo sentido social e humano da
obra. O seu melhor, mais vigoroso e lúcido ensaio de crítica,
escreveu-o sob o influxo de uma emoção que lhe revelava as
secretas tendências do espírito. O drama das massas trabalhadoras,
relegadas à escravidão de um sistema econômico e social
impermeável às reivindicações humanitárias ou às lágrimas do
sofrimento coletivo; as privações materiais, o desconforto moral, o
abandono físico, o pauperismo das classes deserdadas da sorte; a
exacerbação do antagonismo entre o capital e o trabalho, resultante
6

Em 1884, um capitão judeu do Estado Maior Francês foi condenado à prisão perpétua por unanimidade, tendo
como motivo principal da acusação denúncia de espionagem a favor da Alemanha. Algumas informações chegaram
a Clemenceau, e ele se convenceu da inocência do acusado, iniciando uma luta para o reexame do caso, que
conseguiu a adesão de alguns escritores e intelectuais, dentre eles, Zola, que publicou o seu famoso J’acuse.
Imediatamente o escritor foi processado e condenado por caluniar o Exército. Uma revisão do processo teria
mostrado a arbitrariedade da investigação, e os escritórios do Ministério da Guerra fecharam a questão, não
querendo ver maculada a reputação do Exército. No mesmo ano, um outro oficial confessou ter sido ele o forjador
da carta incriminatória. Novos julga- mentos tiveram lugar, mas o Capitão só recobrou a liberdade por uma anistia
geral concedida a todos os envolvidos no caso. O caso Dreyfus transformou-se em um símbolo pela luta em nome
da soberania da Nação e em defesa do Estado Nacional. (ARENDT, Hannah. O Sistema Totalitário. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1978).
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da cegueira das camadas dirigentes e do egoísmo do regime
capitalista, baseado na avidez do lucro e na livre concorrência; a
revolta dos oprimidos e a miséria da infância desamparada, todo
esse painel real que o escritor pinta nos seus volumes, com a
palpitação da sua arte realista, havia ecoado na consciência do
estudante brasileiro, produzindo-lhe a reação de um largo, arejado,
compreensivo ardente e profético estudo crítico.
Frederico Nietzche riscou, fugazmente, o pedaço de céu onde
brilhavam os deuses adorados pelo estudante de Direito. O estado
de embriaguez dionisíaca em que o espírito do filósofo alemão se
comprazia, para demolir a tábua de valores tradicionais, era de
molde a exercer misteriosa atração sobre todos quantos se
arriscavam a arrostar o pélago de suas idéias. As apóstrofes do
profeta de uma ordem anticristã, fundada no cancelamento dos
princípios que há vinte séculos orientam a marcha da humanidade,
deixavam na imaginação do leitor de vinte e três anos a ressonância
de um lirismo bárbaro.”7

No início da vida acadêmica, João Neves da Fontoura, mais jovem que
Getúlio e dois semestres atrás, definiu as impressões da figura do colega, diante dos
estudantes da Faculdade de Direito:
Getúlio nunca foi estudante destacado nas matérias do curso. Creio
mesmo que nunca o pretendeu. O que lhe dava relevo, entre os
condiscípulos, era a sua maneira de ser com o esmalte de uma certa
autoridade natural, o ar acolhedor, o humor invariável, a boa
palestra, a cultura das letras, o equilíbrio precocemente revelado. E
já se distinguia como dos oradores mais apreciados, nas poucas
vezes em que consentia em fazer discursos. Vinha da Escola Militar
do Rio Pardo, da qual fora desligado após um desses movimentos
de pequenas indisciplinas em que não fora parte. Obrigado a
solidarizar-se com os “insurretos” ou a exautorá-los pela
reprovação, preferiu a primeira solução, juntamente com muitos
companheiros. E a pena de desligamento a todos atingiu
indistintamente. Foi parar no batalhão, como praça de pré. Se não
me engano, chegou a cabo. Esteve mesmo servindo numa
expedição ao Mato Grosso. De volta, antes de dar baixa do serviço,
cursava a Escola Brasileira, um excelente colégio dirigido por dois
excepcionais educadores, Inácio Montanha e André Leão Puente,
este gramático de justa fama.
Lá concluiu os preparatórios que fez em Porto Alegre.
Conhecemo-nos em um encontro casual, na livraria Echenique.
Uma apresentação, uma conversa sobre literatura e o início de
7

CARRAZZONI, André. Perfil do Estudante Getúlio Vargas. Rio de Janeiro: A Noite, 1942. p. 32-35.
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uma relação, que tantos acidentes teria de sofrer ao longo de
nossas duas vidas.8

Uma das primeiras manifestações do talento político do jovem estudante
aconteceu em 1903, quando realizou-se, em 31 de outubro, a sessão fúnebre em
homenagem ao “Patriarca” republicano morto, Júlio Prates de Castilhos, em que
Getúlio, representando a Faculdade de Direito Livre de Porto Alegre, pronunciou um discurso
em homenagem ao vulto inaugural da República Rio-grandense.
Seguiu na sua responsabilidade de interlocutor das opiniões e anseios da
juventude republicana, por ocasião da visita do Presidente Afonso Pena a Porto Alegre,
no ano de 1906, em que mais uma vez dispôs a sua oratória na reverência da grande
figura do chefe da Nação, como ainda traria na memória tempos mais tarde, o General
Paim Filho:
[...] A nossa existência de estudantes não registrou nenhum fato
digno de menção até a passagem para a quarta série. Foi quando
Getúlio Vargas começou a se destacar como orador. Com João
Neves e Maurício Cardoso formava a nossa equipe de melhores
tribunos. Era claro, preciso. Enérgico e desassombrado, não
recuava diante das questões. Suas qualidades de ponderação
valeram-lhe, nessa oportunidade, o início da popularidade que teria
mais tarde. O presidente eleito Afonso Pena estava em viagem
oficial para o Estado. O presidente do Rio Grande do Sul, Dr.
Borges de Medeiros, mandara aprestar um navio com
representações de todas as classes de Porto Alegre, a fim de saudar
o ilustre visitante na cidade de Rio Grande, que é porto de mar. Os
estudantes foram prevenidos que somente poderiam enviar um
delegado de cada escola superior. Motivava a exigência as
condições de lotação do navio. O fato não teria importância se os
estudantes não tivessem antevisto a possibilidade de enviar
numerosa delegação. Procuraram satisfazer seus desígnios.
Frustradas as intenções, num desses movimentos bem próprios da
mocidade, encheram-se de ressentimentos contra o Presidente do
Estado. Resolveram não prestar apoio a nenhuma das homenagens
oficiais a Afonso Pena. Sob um ambiente de grande irritabilidade,
organizamos uma manifestação exclusivamente nossa ao viajante.
Getúlio Vargas foi designado para saudá-lo.
Reinava nervosa expectativa. Que iria dizer? Getúlio, intérprete do
sentimento dos estudantes rio-grandenses, demonstrou, a essa
altura, a habilidade do seu tipo diplomático, a finura de um espírito
que não se deixa arrebatar pelos acontecimentos. Pronunciou um
discurso magnífico, disse das razões da manifestação. Mas não fez
8

FONTOURA, João Neves da. Memórias: Borges de Medeiros e seu Tempo. Porto Alegre: Globo, 1969. p. 44.
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a mínima alusão ao motivo que os tornara dissidentes das festas
oficiais. Arrebatados pela oração, os acadêmicos esqueceram os
ressentimentos. Mas a opinião pública do Rio Grande do Sul
passou a encarar com generalizada admiração o moço que tanta
superioridade demonstrara num instante de efervescência e paixão
[...].9

Outra versão deste fato é devidamente contada na história dos primeiros
tempos do governo Borges, através da palavra fluente de João Neves:
O governo tinha cometido, como se diz na gíria atual, verdadeira
“mancada”, com aquela despreocupação, que orçava pelo
caipirismo. Não se deu conta de que não se briga com estudante,
coisa que ainda está de pé [...]. Aflito, quis compor a situação,
retroceder, explicar-se. Trabalho perdido. A revolta, conduzida
pelos exaltados, arrastara até os tímidos e indiferentes, naquela
tirania da solidariedade acadêmica, que foi sempre um dogma. [...].
Da Praça da Alfândega é que partimos. Enorme massa de
universitários organizou-se, empunhando fogos de bengala, sob os
aplausos dos populares que assistiam ao desfile. Porém,
manifestação de rua sem banda de música não era possível. O
Comandante-Geral da Brigada Militar do Estado ofereceu, solícito
e espontâneo, as da sua tropa, que foram recusadas. A briga com o
governo não admitia concessões. O préstito foi puxado por duas
fanfarras do Exército, e os dirigentes exigiram – o que se cumpriu
– que, ao passar pela casa em que morava o Sr. Borges de Medeiros,
se observasse absoluto silêncio. Não seria caso parafrasear aqui o
Eça, para dizer: “Éramos assim absurdos, em 1906?”
Ao chegarmos em frente à sede do palácio, o Conselheiro Pena
assomou à janela cercado por sua comitiva. No silêncio, que se
fez, a multidão pôde escutar uma voz eloqüente, clara, bem
timbrada, com um ligeiro acento fronteiriço. Era a de Getúlio
Vargas [...].10

Mas foi no ano seguinte que ocorreu o seu ingresso oficial na política
partidária republicana, ao lado de um grupo de jovens estudantes gaúchos. Provenientes
da Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Guerra e Escola de
Engenharia, denominavam-se acadêmicos castilhistas e, posteriormente, a grande
maioria destes nomes passaram a integrar os quadros representativos da política

9
10

SOUZA DOCA, 1943, p. 103-104.
FONTOURA, 1969, p. 70-71.
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nacional a partir de 1930. Este grupo foi cognominado pelo historiador americano
Joseph Love de a “geração de 1907”.11
Nesse ano conflituoso, o Partido Federalista motivou uma campanha na
intenção de desarticular as forças governistas, lançando a candidatura de um
republicano que havia rompido com o domínio borgista. Na figura de Fernando Abbott,
tentariam os opositores suplantar a força política do Partido Republicano. Ao finalizar
o seu segundo mandato como Presidente do Estado, Borges de Medeiros,
demonstrando cautelosa habilidade, decidiu não concorrer à reeleição, indicando como
candidato do partido, Carlos Barbosa Gonçalves.
Em apoio a esta indicação, Getúlio, aliado a João Neves, Firmino Paim
Filho, Maurício Cardoso, Eurico Gaspar Dutra, Pedro Aurélio de Góis Monteiro e mais
um expressivo número de estudantes engajados na causa republicana, fundaram o “Bloco
Acadêmico Castilhista”. Contando com o apoio ilustre do Senador José Gomes
Pinheiro Machado, as idéias deste grupo foram largamente discutidas nas páginas de um
jornal que eles denominaram de O Debate. Este periódico era dirigido por Paim Filho e
tinha em Vargas o seu secretário de redação. Ainda neste ano, Getúlio alcançaria o título
de Bacharel em Ciências Jurídicas. Já conhecido, e sob o controle de Borges, bem como
habituado com as importantes questões políticas do Rio Grande, abria-se para ele uma
carreira de rápida ascensão na política regional, como comprovou o testemunho do
General Paim Filho:
[...] Eu e Getúlio pertencíamos ao Partido Republicano Castilhista.
Não foi, pois, difícil aproximarmo-nos, de novo, do Borges de
Medeiros. Este apresentara o Dr. Carlos Barbosa como candidato.

11

Nas suas memórias, João Neves da Fontoura chama atenção para a importância dos novos grupos políticos nas
primeiras décadas do século XX, e os identifica com a jovem República: “A cena ocorreu por volta da meia noite.
Acordaram D. Pedro, que não demorou a aparecer de casaca e chapéu alto, como de costume. Informado da missão
Mallet, retrucou: “Então vou embarcar a esta hora ao noite? Não sou negro fugido. Não embarco. Por quê?” E
Mallet, respondendo: “É que se temem manifestações inconvenientes, e estas precauções são para a segurança de
Vossa Majestade.” Jaceguay, que integrava o grupo, acrescentou: “Realmente, temem-se manifestações dos
estudantes.”
A resposta do Imperador é digna de figurar na História, por sua absoluta ausência de conformidade com o ambiente
que o cercava: “Quem faz caso de estudantes?”. [...] Ao contrário do que disse D. Pedro II ao Tenente-Coronel
Mallet, na noite de 16 de novembro de 89, no Brasil quase todos os movimentos nasceram do apoio ou da resistência
dos estudantes. Quem quiser fazer a exegese das nossas agitações, fecundas ou apenas rebeldes, há de encontrar
sempre, na vanguarda das multidões seduzidas pelos discursos ou fanatizadas pelos grandes condutores, a mocidade
das escolas, que tanto sob as prédicas revolucionárias de Benjamin Constant forjou os padrões da República, como
enfrentou a morte na ponta da Armação, em defesa de Floriano”. (Ibid., p. 41, 69-70). Quanto à denominação da
terminologia que define o segundo grupo de estudantes representativos da jovem República, a geração que atuou
na década de 1910, encontra-se largamente aprofundada na tese do brasilianista. (LOVE, Joseph. O Regionalismo
Gaúcho e a Revolução de 1930. São Paulo: Perspectiva, 1975).
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Atingimos a fase mais brilhante de nossa existência acadêmica, por
essa época. Criando dissidência do Partido Republicano
Castilhista, o Dr. Fernando Abbott do mesmo se desligara, a fim
de apresentar sua candidatura à sucessão presidencial do Estado.
Indignamo-nos com a atitude do dissidente. Resolvemos prestar
solidariedade ao Dr. Borges de Medeiros, chefe que encarnava os
postulados do partido. Eis quando chega a Porto Alegre o Senador Pinheiro Machado, que costumava passar as férias
parlamentares no Rio Grande do Sul. Pronunciou, ao desembarcar,
um discurso em que verberava o procedimento do Dr. Fernando
Abbot, mormente por se ter ligado aos federalistas, inimigos da
véspera. Elementos castilhistas dissidentes, já ligados ao Partido
Federalista, empreenderam, em represália, uma manifestação de
apreço aos chefes políticos Pedro Moacyr e Rafael Cabeda, que,
para esse fim, se transportaram até à casa de um correligionário,
situada próximo ao palácio do governo, onde se encontrava
hospedado Pinheiro Machado. Por expressiva coincidência, os
estudantes castilhistas estavam em sessão a fim de redigir um
manifesto de apoio ao Dr. Borges de Medeiros e desaprovação ao
Dr. Fernando Abbott. Tomando conhecimento da homenagem a
este, levantamos a reunião e para lá nos dirigimos, inclusive
Getúlio, dispostos a enfrentar o que houvesse. A multidão era
numerosa, mas investimos em grupos. Atrás, vários colegas
dirigiam carros a cavalo, tocados a toda disparada. Conseguiu-se o
efeito visado, pois os manifestantes dispersaram, julgando
aproximar-se poderosa carga de cavalaria. Cessado o tumulto,
conseguimos uma banda de música e fomos à presença de Pinheiro
Machado, que foi saudado por Getúlio Vargas.
Em seguida, iríamos ao Clube Republicano Júlio de Castilhos, onde
seria concluída a feitura da proclamação, que levaria, juntamente
com a de Getúlio Vargas e a de centenas de moços, as dos atuais
Generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, que cursavam a
Escola de Guerra de Porto Alegre. Desenvolveríamos intensa
atividade partidária, preparando eleitores e movimentando a
opinião política. Getúlio Vargas seria redator de O Debate, nosso
jornal diário, que redigia quase exclusivamente, pois supria sempre
a contínua ausência dos demais. Pronunciaria discursos em
comícios, pelo interior e na capital! Escreveria a quase totalidade
de nossos artigos doutrinários. Estaria sempre com sua palavra
conciliadora a resolver questões e desentendimentos. Assim iria até
o fim do curso, que nos encontrou presos pela amizade nascida
desde o início. Mas, entre tantas conquistas da inteligência,
ganharia a maior láurea da vida de estudante. A unanimidade dos
colegas escolheu-o para orador da turma, intérprete do
pensamento dos companheiros de jornada [...].12
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Também participando ativamente dos eventos, e talvez sendo justamente
um dos articuladores do Manifesto de 1907, João Neves, mais uma vez, traz uma outra
versão do fatos:
[...] Jacinto Godoy, Maurício Cardoso e eu resolvemos promover,
no seio da classe, um levante político, ao lado do Sr. Borges de
Medeiros, canalizando para o partido a cooperação, o ardor, a
audácia da mocidade das escolas superiores. [...]
Mas nós não dispúnhamos de força ou de influência para arrastar
a classe, tanto mais que os primeiros rumores de uma definição próAbbott já se podiam escutar. Resolvemos então preparar o
rascunho do manifesto, que foi redigido pelos três[...]
Concluído o trabalho, deliberamos iniciar a coordenação, como
agora se diria. Havia na Faculdade de Direito dois colegas dos quais
o apoio nos parecia indispensável por motivos diversos e até
contrários. Um era Getúlio Vargas. O outro, Firmino Paim Filho.
O primeiro, vivendo fora de correntes e capelas, gozava de grande
destaque entre os rapazes pela sua inteligência já comprovada, sua
serenidade, sua irradiação pessoal. O segundo, por motivos
opostos: sua conhecida definição partidária, sua combatividade,
sua intransigência.
Fomos os três conversar com Getúlio, nos começos de abril, em
seu quarto da pensão Medeiros. A pensão Medeiros era uma
espécie de vasta “república”, que sobressaía entre as demais.
Expusemos a Getúlio nossos pontos de vista, instamos com ele
para que tomasse a frente da iniciativa. Dizendo-se republicano,
como toda sua família, recusou, entretanto, o posto. Afirmou que a
política não constituía para ele uma sedução. Limitou-se a
aconselhar-nos uma visita a Paim, o que fizemos na mesma noite,
acompanhados por ele. Getúlio e Paim eram grandes amigos. Mais
tarde se tornaram duplamente compadres, o que não impediu, que
na vida pública, se chocassem mais de uma vez. [...]
Urgia trazer para o nosso lado o pessoal das outras faculdades,
inclusive a Escola de Guerra, que naquele ano iniciara suas aulas
no antigo edifício do campo da redenção. [...]
Em breve, realizou-se a primeira assembléia dos rapazes,
exatamente na pensão Medeiros, na Rua Riachuelo, 299.
Concorridíssima. Eleita a comissão central, que dirigia a campanha,
sob a presidência do quintanista Manuel Luís Pizarro, nela
figurando Carlos Belém Ribeiro e Maurício Cardoso (Faculdade de
Direito); Salvador César Obino, Otaviano Soares e Bibiano Batista
(Escola de Guerra); Miguel Saldanha, Heitor Wagner e Olímpio
Guerra (Escola de Engenharia); Jacinto Godoy, Armando Xavier e
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Túlio Oliveira Brasileiro (Faculdade de Medicina). A mim coube a
secretaria-geral. Reservaram para Paim a presidência de honra, mas
realmente foi ele quem, de princípio, assumiu despoticamente o
comando do bloco, como é de seu feitio. Getúlio, que vez por outra
conseguia moderar-lhe a teimosia deliberativa, pôs em voga esta
frase, que se tornou correntia: “O Paim é capaz de mandar fuzilar os
amigos em nome los princípios.” Paim ria, contente de sua vocação
sectária. [...]
A assembléia dos estudantes, que formou o Bloco Acadêmico,
nomeou uma comissão para redigir o manifesto. Compunha-se de
nós três, que já o havíamos rascunhado, de José Novais (Escola de
Guerra) e Olímpio Guerra (Engenharia). Nosso texto foi aprovado
quase sem alterações.
Naqueles dias, os jornais estavam anunciando a próxima chegada
de Pinheiro Machado, que vinha de sua fazenda a caminho do Rio.
Imponentes manifestações o aguardavam, as quais não mais se
encerrariam no âmbito convencional do oficialismo. Grande parte
da mocidade das escolas superiores a elas se ia associar,
ingressando assim, com estrépito, na vida pública.13

Vencendo a dissidência republicana, Carlos Barbosa continuaria o trabalho
de Borges, entre os anos de 1908 e 1913. Junto ao novo governo, mais precisamente em
janeiro de 1908, Getúlio marcava seu ritual de passagem para a vida pública: através de
indicação de Borges seria nomeado segundo promotor público do tribunal de Porto
Alegre. Neste fórum em que os jovens advogados eram iniciados no exercício árduo do
aprendizado político, Vargas permaneceu apenas alguns meses, pois foi incluído na lista
dos candidatos do Partido Republicano à Assembléia dos Representantes. Logo após
passar o cargo de promotor a João Neves, voltou a São Borja, lá constituindo uma banca
de advocacia e auxiliando os Vargas na condução da política republicana local.

1.3 O Parlamentar
Em março de 1909, Vargas foi eleito para a Assembléia dos
Representantes, na legenda do Partido Republicano. O funcionamento da Assembléia
dos Representantes era bastante limitado pela Constituição Estadual de 1891, pois esta
instituição reunia-se durante três meses, a partir de outubro, com o intuito quase único
de permanecer um órgão de atribuições orçamentárias no exame das contas
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governamentais: “Artigo 27 – Para organizar e decretar o orçamento do Estado, fiscalizar a
aplicação do dinheiro público e promulgar as leis.”14
Caberia ao Executivo o papel de órgão centralizador de toda a ação
política, competindo ao “chefe supremo do governo” dirigir, fiscalizar e defender todos os
interesses do Estado.15
Este calendário de longos recessos parlamentares facilitava a Getúlio uma
maior dedicação às atividades forenses e à política localista na fronteira.
No ano de 1911, casou-se no mês de março com Darcy Sarmanho, filha
de Antônio Sarmanho, estancieiro e gerente do Banco Pelotense em São Borja. Dessa
união nasceriam os filhos Lutero, Jandira, Alzira, Manuel Antônio e Getúlio.
Em 1913, foi novamente eleito deputado estadual, mas renunciou ao
mandato em protesto contra a intervenção de Borges nas eleições de Cachoeira do Sul.
Nesse município, a lista de candidatos do PRR havia sido modificada por João Neves
e Odon Cavalcanti, fruto de uma séria divergência interna no partido. Os deputados
eleitos foram preteridos por Borges, que como medida disciplinar obrigou-os a
renunciar aos seus mandatos. Como em São Borja, alguns correligionários sufragaram
apenas o seu nome, Getúlio entendeu por justo também renunciar, submetendo-se ao
critério do chefe do Partido Republicano.
Interrompida a carreira parlamentar, Getúlio voltou a São Borja e a sua
banca de advocacia. Durante três anos permaneceram estremecidas suas relações com
Borges de Medeiros, que chegou mesmo a quase que incentivar a disputa pelo poder
entre os Vargas e outros grupos republicanos de São Borja. O grupo liderado por
Benjamin Torres e Rafael Escobar passou a hostilizar o Intendente Viriato Vargas.
Getúlio não assumiu diretamente um envolvimento na crise, mas procurou defender a
família Vargas das acusações. Neste contexto de disputas políticas localistas, a família
de Getúlio nunca perdeu o poder de fato, embora os seus vínculos hierárquicos com
Borges tenham tido momentos muito delicados, como mostram os fragmentos de
alguns telegramas trocados entre os Vargas e Borges de Medeiros:
[...] 24 de outubro de 1913. Com a devida licença,
respeitosamente venho à presença de Vossa Senhoria relatar-vos
alguns dos fatos miseráveis que estão desenvolvendo nossa
14
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sociedade são-borgense, entre muitas denúncias apresentadas
contra o Intendente Viriato Vargas, apresenta a de ter desonrado
muitas moças da melhor sociedade [...].
Peço Vossa Excelência responder urgente a minha consulta
respeito assumir imediatamente cargo, posto subintendente,
conforme permite lei orgânica, após necessárias renúncias
intendente e vice-intendente. E necessário solução pronta,
regimentar partido, tranqüilizar espíritos, preparar elementos
próximo pleito presidencial março. Rafael Escobar procura lançar
desconfiança seio massas nossos companheiros e obter
compromissos pessoais, enfim, servir-se depois de organização
partido oposição, obedecendo inspirações seu irmão Wenceslau.
Saudações cordiais. General Vargas.
Solução proposta Vossa Excelência plenamente aceita Viriato e
meu pai. Pedimos brevidade publicações oficial, completa
tranqüilização município. Previno Vossa Excelência irmãos Rafael
Escobar assoalham receber tele- grama nesta... ameaçando
demissão promotor e outros funcionários organização executiva e
mais boatos intuito claro alarmar espírito público tranqüilizado.
Parece necessário apressar publicação Federação. [...] Tudo ficará
pacificado. Aos adversários convém manter escândalo armado
intrigas esse fim. Tiram proveito demora. Saudações cordiais,
Getúlio. São Borja, 5 de dezembro de 1913.
General Nascimento Vargas, Doutor Getúlio, Coronel Viriato
Vargas, São Borja.

Federação hoje publicou seguinte:
Conforme [...] noticiamos, por determinação do Governo do
Estado foi a São Borja um delegado especial para abrir inquérito
sobre uma representação do Dr. Benjamin Torres contra o Coronel
Viriato Vargas intendente e diretor político daquele município. O
referido delegado procedeu com parcialidade ao rigoroso
inquérito, ouvindo numerosas testemunhas tanto de acusação
como de defesa, e de regresso a essa capital apresentou um
minucioso relatório dando contas de sua missão. Seu relatório foi
remetido ao Dr. Procurador-Geral do Estado para dar parecer.
Este, depois de um detido exame de todos os documentos que
instruem o inquérito, opinou pela falta de elementos que autorizem
procedimento criminal contra o Coronel Viriato Vargas. Em vista
desse parecer o Presidente do Estado deu o seguinte despacho:
após detido exame de todos os documentos instrutivos inquérito
aberto em São Borja, em virtude representação Dr. Benjamin
Torres, médico ali residente, opina Desembargador
Procurador-Geral pela falta de elementos que autorizem
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procedimento criminal contra Coronel Viriato Vargas, intendente
daquele município. Conformando-me com este parecer, devolvo
todos esses papéis à chefatura de polícia onde ficarão arquivados
sem prejuízo quaisquer certidões e exames requeridos pelas partes
interessadas. Borges de Medeiros.
Não havendo, portanto, razão para qualquer procedimento oficial
contra o intendente de São Borja, continua ele exercício funções seu
cargo. Também não existem motivos políticos que o
incompatibilizem partido, pois trata-se no caso de questões
particulares que não envolvem responsabilidades função política.
Saudações cordiais. Borges de Medeiros.
Porto Alegre, 7 de dezembro de 1913.16

As intrigas privadas, os incidentes e as traições arrastaram-se na política
municipal por mais de dois anos, nos quais Borges muito pouco se mostrou interessado
em conferir a representatividade republicana à família Vargas. Antes pelo contrário,
parecia residir exatamente no investimento das disputas políticas entre correligionários
locais uma das grandes estratégias da sua incomensurável capacidade de controle das
relações de poder no estado republicano.
Diante deste quadro, o crime que abateu Benjamin Torres, em março de
1915, só surpreendeu os desavisados. Brutalmente assassinado, morto à traição, o
médico foi vítima de dois homens que lhe foram pedir atendimento no ambulatório
de sua farmácia. Um dos assassinos fugiu, e o outro foi capturado e confessou o
mandante do crime. Com todos os antecedentes de sua vida tumultuada, e a prova
de que o assassino era pessoa da confiança de Viriato Vargas, as suspeitas recaíram sobre
ele. Atuando no caso o jovem Promotor de Justiça Walter Jobim, Viriato teve sua prisão
decretada. Borges de Medeiros colocou-se ao lado da justiça. Como já havia procedi- do
uma vez, o acusado fugiu, refugiando-se na Argentina até o “reaforamento” do seu
processo. Neste meio tempo, Borges recuou e manteve o General Manuel Vargas na
chefia local do PRR.
Após o silencioso tempo de espera pelo ajuste dos fatos, ao final de 1916,
Borges tratou de buscar reconciliar-se com Getúlio. Ofereceu-lhe o cargo de chefe de
polícia de Porto Alegre, o qual Getúlio acertadamente recusou. Este acontecimento se
sucedeu quando Borges, adoentado, havia se licenciado, assumindo no seu lugar o
General Salvador Ayres Pinheiro Machado. Era a época do lançamento da campanha
16
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pela candidatura de Hermes da Fonseca à vaga no Senado, representando o Estado do
Rio Grande do Sul. A disputa acesa indicava igualmente o nome de Ramiro Barcellos. No
dia 14 de julho, os estudantes realizaram um comício de protesto contra a candidatura
de Hermes da Fonseca. Criou-se o tumulto e a Brigada Militar foi chamada a intervir.
As informações a respeito do ato eram contraditórias, indicando inclusive a
possibilidade dos disparos das armas de fogo terem começado do lado dos
manifestantes. Mas houve confrontos entre a polícia e os estudantes, e deste embate
resultaram várias mortes, inclusive de um estudante de medicina pertencente a uma
tradicional família rio-grandense. Este motivo foi suficiente para deixar a força pública
em situação adversa.
Mas mostrando-se fiel ao líder republicano, Getúlio posteriormente
aceitou sua inclusão na lista de candidatos à Assembléia dos Representantes. Eleito em
1917, recuperou rapidamente o tempo perdido fora da política. Prestigiado por Borges
de Medeiros, começou a desempenhar na Assembléia as funções de líder do Partido
Republicano, embora sem diploma expresso, pois líder, como na fala de João Neves,
“não havia. Não tinha havido no passado. A tradição castilhista desconhecia a figura do líder. Talvez
porque o Partido Republicano até ali ocupara, unanimemente, todas as cadeiras. Líder dava a ideia de
divisão, de luta, de fracionamento”.17
Na Assembléia, Getúlio tomou algumas iniciativas isoladas e pessoais para
congregar as forças políticas gaúchas. Aparentemente sempre tolerante e finalizador, em
outubro de 1917, ao manifestar o apoio do Governo do Estado à declaração de guerra
do Brasil contra a Alemanha, conclamou os deputados do Partido Republicano e do
Partido Federalista a superarem suas divergências e “ante o sentimento de perigo comum
unirem-se sob a mesma bandeira”. Quando o armistício foi assinado em novembro de 1918,
defendeu a concórdia entre os povos, após denunciar a “arrogância” do Império alemão
e o “militarismo prussiano”. O discurso foi aplaudido, unanimemente, por
correligionários e deputados federalistas da oposição.
Entretanto, em sua opinião, a guerra européia trouxera uma lição nova,
comprovando “a inépcia” dos parlamentos “para a solução dos mais graves problemas
que agitam a vida nacional dos países onde vigora”. Ao protesto de que não se deveria
confundir a presença do governo na vida nacional com essa presença na emergência da
guerra, respondeu: “Tanto não é assim que, após a terminação da guerra, os poderes públicos,
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continuaram a intervir na atividade privada, mantendo os serviços com o intuito de restringir a ganância
dos particulares.”
Sua reeleição para a Assembléia em 1921 foi assegurada com relativa
facilidade, porém com a situação política nacional tumultuada pela disputa em torno
da sucessão do Presidente da República, Epitácio Pessoa, Borges de Medeiros levantouse contra a candidatura de Artur Bernardes, articulada por Minas Gerais e São Paulo,
denunciando a candidatura forjada no Catete como uma forma de garantir recursos para
o esquema de valorização do café, quando o País necessitava de finanças equilibradas.
Getúlio, solidário à posição do chefe do Partido Republicano, participou da campanha
da Reação Republicana, movimento em favor da candidatura de Nilo Peçanha
articulado pelo Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Estado do Rio.
Apesar da disputa árdua, Artur Bernardes venceu as eleições em março
de 1922. Sua vitória comprovava o poderio eleitoral da aliança entre Minas e São Paulo,
os dois estados de maior expressão socio-econômica do País, detentores do controle
da vida política nacional desde os primórdios da jovem República. Essa aliança,
resultado da hegemonia dos interesses econômicos comuns aos dois estados cafeeiros,
tinha por corolário um esquema de revezamento na Presidência da República, conhecido
como a “política café com leite”.
Entretanto, a eleição de Bernardes foi o estopim dos descontentamentos
frente ao conservadorismo do governo republicano, contrariada pela oposição civil e,
principalmente, por jovens oficiais do Exército, que se tornariam conhecidos como os
“tenentes”. A crise culminou com a Revolta de 5 de Julho de 1922, que foi
imediatamente sufocada pelo governo, mas marcou o início das revoltas tenentistas da
década de 1920. A rebelião contou com a adesão das guarnições de Campo Grande,
então no Estado de Mato Grosso e de Niterói, então capital do Estado do Rio de
Janeiro, e do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e nesta última cidade, especialmente
a guarnição do Forte de Copacabana, que tombou na manhã do dia 6, no episódio que
ficou conhecido como “Os 18 do Forte”. Diante do levante armado, seguindo a nova
orientação do Partido Republicano, expressa no manifesto Pela ordem de Borges de
Medeiros, Getúlio defendeu a dissolução da Reação Republicana e prestou solidariedade
a Epitácio Pessoa e Artur Bernardes.
Em outubro de 1922, Vargas foi indicado e eleito à Câmara Federal para
completar o mandato vago pela morte do Deputado gaúcho Rafael Cabeda. Entretanto,
devido à proximidade das eleições governamentais no Rio Grande do Sul, adiou sua
partida para o Rio. Pela primeira vez, desde 1907, ocorreu uma situação competitiva na
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sucessão gaúcha. Borges de Medeiros, candidato ao quinto mandato de cinco anos,
defrontou-se com a oposição dos federalistas, dos republicanos dissidentes e dos
democráticos, unidos em torno da candidatura de Joaquim Francisco de Assis Brasil. O
pleito realizou-se em 25 de novembro de 1922 em meio a rumores de um levante contra
Borges e acusações de fraude de ambos os lados. O Deputado Vargas, ao lado dos
deputados Ariosto Pinto e José Vasconcelos, foi designado presidente da Comissão de
Constituição e Poderes da Assembléia, encarregada de apurar o problema dos votos e
proclamar o candidato vencedor.
Em 17 de janeiro de 1923, a comissão constatou a vitória de Borges, por
106.360 votos contra 32.216 de Assis Brasil. Segundo uma versão que circulou na época,
a comissão chegara anteriormente à conclusão de que Borges perdera a disputa, não
conseguindo a maioria de 3/4 dos votos do eleitorado, exigidos pela Constituição
Estadual para sua reeleição. Diante do impasse, Vargas e seus dois colegas da comissão
teriam ido à presença de Borges para expor a situação. Conta o anedotário político que,
ao recebê-los, Borges teria declarado efusivamente: “Sei que vêm cumprimentar-me, porque
estou reeleito.” Sem jeito de contrariar o chefe, a comissão se teria retirado sem dizer a que
vinha, reformulando em seguida seus cálculos.
Em 25 de janeiro de 1923, o inconformismo de Assis Brasil e antigos
chefes federalistas começou a produzir uma cadeia insurrecional com a finalidade de
depor Borges, desencadeando violenta guerra civil no Estado. Nomeado TenenteCoronel por decreto de Borges, Vargas partiu para São Borja, assumindo o comando do 7°
Corpo Auxiliar, tropa irregular legalista composta de civis recrutados. Mas não chegou a
participar de combates, pois, ameaçado de perder sua cadeira na Câmara Federal,
interrompeu a luta e foi para o Rio de Janeiro assumir a sua função de representante dos
interesses do republicanismo gaúcho na capital brasileira.
Na Câmara, Getúlio trabalhou para evitar a intervenção federal no Rio
Grande, buscando contornar as dificuldades geradas pelo apoio anteriormente dado por
Borges de Medeiros à Reação Republicana. Desenvolveu também um esforço de
aproximação com os representantes gaúchos de oposição, ampliou suas relações com
os parlamentares de outros estados, sobretudo de São Paulo, e estabeleceu vínculos com
o poder central que beneficiaram a imagem do Rio Grande do Sul junto aos centros
decisórios da política nacional. A guerra civil no Rio Grande do Sul terminou em
dezembro de 1923 por um acordo de paz assinado sob o controle do Governo Federal,
em estância de Assis Brasil. O Pacto de Pedras Altas vedou nova reeleição de Borges,
mas garantiu o mandato que exercia no Executivo estadual e sua indicação para novos
candidatos nas próximas eleições.
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Reeleito Deputado Federal em 1924, Vargas assumiu a liderança da
bancada republicana gaúcha na Câmara. Nessa condição, apoiou as medidas de execução
propostas por Bernardes, às voltas com generalizado e persistente descontentamento
da opinião pública e intermitentes rebeliões tenentistas. Entre outros movimentos
armados, Bernardes enfrentou a Revolta de 1924 em São Paulo, chefiada pelo General
Isidoro Dias Lopes, e a Coluna Prestes, contingente rebelde liderado pelo Capitão Luís
Carlos Prestes e o Major Miguel Costa, que percorreu o interior do País de abril de 1925
até fevereiro de 1927, dando combate às tropas legais.
Em 1925, Vargas participou da comissão encarregada de estudar a reforma
da Constituição de 1891. A revisão constitucional, proposta por Bernardes, colocava a
necessidade de rever a legislação pertinente às relações entre a Federação e os seus
estados constituintes. Visava, em última instância, ampliar o poder do governo central
perante os estados, ou seja, facilitar os recursos do uso do poder moderador. Vargas
concordou com as modificações pedidas, condenando o “anti-revisionismo
sistemático”. Na ocasião, manifestou-se também contra o ensino religioso nas escolas.
Em maio de 1926, passou a integrar a Comissão de Finanças da Câmara, na qual
permaneceria até o final de seu mandato, em novembro.
Apesar da tensão causada pelas rebeliões tenentistas e pelo estado de sítio
em vigor, a sucessão de Bernardes foi bastante tranqüila, nos limites da República Velha.
Sem qualquer oposição, Washington Luís e Fernando de Melo Viana, até então
presidentes respectivamente de São Paulo e Minas Gerais, foram eleitos Presidente e
Vice-Presidente da República em março de 1926.

1 . 4 M i n i s t ro d a F a z e n d a
Em 15 de novembro de 1926, Washington Luís assumiu a Presidência,
empossando Vargas no Ministério da Fazenda. Essa escolha tinha o claro propósito de
reconciliar o Rio Grande do Sul com a aliança Minas-São Paulo. O programa de
estabilização financeira anunciado por Washington Luís era bem visto por Borges de
Medeiros, que expressara repetidas vezes seu interesse na estabilidade dos preços
internos, mas a indicação de Vargas ao cargo ultrapassava, em parte, o alcance do
“comprido braço” do Chefe de Governo. Em uma série de telegramas trocados entre
Borges de Medeiros e Getúlio Vargas, às vésperas da posse dos ministros de Washington
Luís, ficam evidentes algumas diferenças entre a ação do discípulo e as ponderações do
chefe político do Partido Republicano Rio-grandense:
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Confidencial. 10 de outubro de 1926. Prevenido vou ser convidado
Ministro da Fazenda futuro governo aleguei minha incompetência
por falta estudos especiais do assunto. Foi-me contestado isso era
um ato de confiança do Presidente que queria também prestigiar
Rio Grande. Contestei julgar finalmente aceitação dependia
aprovação chefe meu partido, para quem apelo pedindo dizer-me
urgentemente, com toda a franqueza de chefe e de amigo se devo
recusar ou aceitar convite.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.
Confidencial. 11 de outubro de 1926. Convite oficial deverá ser
feito amanhã, todos os outros já escolhidos. Urge resposta vossa
Excelência meu cifrado de ontem.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.
Confidencial. 11 de outubro de 1926. Desconfiando qualquer
extravio peço vossa Excelência dizer-me se recebeu três cifrados
com nota urgente dos quais não guardei recibo embora saiba a
quem entreguei fim reclamar chefe serviço.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.
Confidencial. 11 de outubro de 1926. Como previa, ontem
comuniquei, assumiu aspecto convite formal feito Senador
Washington, intermédio líder dizer-me escolha Pasta Fazenda
significa distinção Rio Grande. Notícia convites publicada jornais,
havendo todos aceito. Só agora respondi, aguar- dando resposta
vossa Excelência. Estão fervilhando boatos e intrigas!
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.
[...] 12 de outubro. Penso deveis insistir motivo alegado para
recusar Pasta da Fazenda. Pois naturalmente vossa nomeação
causaria surpresa e desfavorável impressão pela circunstância não
seres especialista na matéria. Ao Rio Grande o que mais convém é
o Ministério da Agricultura – uma cabeça – para a qual podereis
insinuar o Simões Lopes. Sois insubstituível na representação e
precisais estar desimpedido para outra possível e mais alta
investidura.
Atenciosas saudações. Borges de Medeiros.
Confidencial. 13 de outubro de 1926. Apresentei recusa e transmiti
desejos meu chefe quanto Simões Lopes. Ficarei disposição Vossa
Excelência qualquer eventualidade, embora como sabe, ocupação
cargo Ministro não crie incompatibilidade que não se possa sanar.
Não desejo Ministério Fazenda, julgo tarefa muito pesada para
mim. Faço essas ponderações só pelo receio Rio Grande.
Dificílimo aproveitamento Simões Lopes, pois já foi convidado
agricultura Deputado Lira Castro, Pará, que é presidente Sociedade
Agricultura e segundo vice-presidente da Câmara. Todas as pastas
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já preenchidas. Fui convidado comparecer amanhã, 11 horas,
perante Senador Washington. Dadas essas circunstâncias, consulto
Vossa Excelência se devo deixar o Rio Grande sem representação
no Ministério.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.
[...] 13 de outubro. Surpreendeu-me vosso telegrama hoje
confirmando meu ontem. Não deveis mais recusar Pasta Fazenda.
Seria grave erro deixar Rio Grande sem representação Ministério.
Reconsiderei minha primeira impressão, após madura reflexão.
Qualquer que seja sacrifício aceitar cargo, por ser necessário
precisamos colaborar diretamente futuro governo.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.18

Vencendo certa indisposição de Borges de Medeiros, a habilidade
conciliadora de Getúlio Vargas protagonizou, em breve passagem pelo Ministério da
Fazenda, que duraria pouco mais de um ano, a época de êxitos da política econômicofinanceira de Washington Luís. Embora sem grandes rupturas com a velha ordem,
Vargas tratou basicamente de implementar a reforma monetária, aprovada pelo
congresso ainda em dezembro de 1926. A reforma instituiu o retorno do padrão-ouro e
criou um novo fundo de estabilização cambial chamado Caixa de Estabilização, à qual
caberia emitir papel-moeda contra reserva de 1% de ouro. Passaram a existir dois meios
circulantes no País, um conversível e outro não, e a taxa de câmbio foi fixada acima dos
índices de mercado com objetivo de favorecer as exportações e proteger a indústria
nacional.
Em agosto de 1927, Borges de Medeiros seguiu na concretização das suas
intenções políticas para com o Ministro da Fazenda: indicou as candidaturas de Vargas e
João Neves da Fontoura respectivamente à Presidência e à Vice-Presidência do
Estado do Rio Grande do Sul. Mas a consulta ao seu futuro sucessor aconteceu um
mês antes, em telegrama endereçado ao Rio de Janeiro:
Confidencial Ministro Getúlio Vargas – Depois de refletir
madura- mente aceitei propor convenção partidária que
provavelmente se reunirá aqui até 25 de setembro. Vosso nome e
o de João Neves para candidatos Presidência e Vice-Presidência
Estado na próxima eleição de 25 de novembro. É única fórmula
binária que vai corresponder inteiramente expectativa pública e
receber consagração unânime e entusiástica nosso partido, além
satisfazer todas as exigências ordem administrativa e política. Se
por um lado é lamentável afastar-vos desse posto, que exerceis com
proveito e realce, por outro lado não serão menores serviços ireis
18
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prestar nossa terra e indiretamente à União. Esperando confiante
vossa anuência, ficais autorizado comunicará já esta iniciativa ao
nosso eminente amigo, Doutor Washington Luís, não só para que
com o tempo resolva sobre vossa substituição, mas também para
que se manifeste a respeito no seu caráter de líder da política
nacional. Aguardarei apenas vossa resposta para em seguida
consultar representação federal rio-grandense principais chefes
locais.
Afetuosas saudações. 12 de julho de 1927.19

Embora impossibilitado pelo Pacto de Pedras Altas de concorrer à nova
eleição, Borges havia conservado a chefia do PRR, o que lhe garantia a escolha de seu
substituto. Por outro lado, tanto Vargas como João Neves tinham uma concepção da
política, se não menos autoritária que Borges, ao menos mais liberal em relação às
oposições gaúchas. O “liberalismo” de Vargas era considerado excepcional mesmo
dentro do PRR, sobretudo por seus membros mais antigos, dedicados seguidores do
castilhismo. Passadas duas décadas de lutas cruéis e embates violentos entre as facções
políticas, era necessário encontrar para governar o Rio Grande, um candidato
conciliador, que fosse enérgico e ao mesmo tempo bem recebido por todos os partidos.
Getúlio Vargas era este homem.
Em outubro de 1927, uma convenção do PRR aprovou por aclamação a
chapa Getúlio Vargas – João Neves. A Aliança Libertadora, de oposição, fundada em
1924 por federalistas e dissidentes republicanos, não apresentou candidato, mas
colocou grandes esperanças na chapa republicana, vendo em sua vitória a possibilidade
de um governo mais próximo dos seus interesses. Vargas foi eleito em novembro
seguinte, sem que fosse preciso participar da campanha em seu Estado. Em dezembro,
exonerou-se do Ministério da Fazenda e em discurso pronunciado ainda no Rio de
Janeiro insinuou que as divergências no Rio Grande do Sul deveriam ser abandonadas
no interesse da paz com os libertadores.
João Neves da Fontoura, atento homem de ação e prodigiosas capacidades
intelectuais, ao lado de Vargas na Presidência do Estado, soube apreender as
perplexidades de sua figura enigmática:
Vargas, mais do que realista, era constitucionalmente um pessimista
e um cético. Fundamentalmente discípulo de São Tomé, não dava
um passo sem prévia segurança do terreno. Doutrinas, fantasias ou
hipóteses não o enfeitiçavam. [...]
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Sua técnica consistia em jogar com as cartas e a impaciência do
adversário. Não com as próprias. Por isso pode surpreender várias
vezes as fraquezas e equívocos alheios e deles tirar o melhor
partido. [...]
Ausência de agressividade não obstante ser intrépido como o
provou até diante da morte, instinto de equilíbrio, paciente
capacidade de esperar e um maravilhoso poder defensivo.
Organicamente fatalista, acreditava muito mais no império das
circunstâncias do que no esforço para alcançar qualquer
objetivo.20

1 . 5 O P re s i d e n t e d o R i o G r a n d e d o S u l
O desfecho da Revolução de 1923 determinou fundamentalmente a
revisão de procedimentos políticos. O Pacto de Pedras Altas impediu a perpetuidade do
chefe do Executivo no poder, e a conseqüente eleição de Vargas fez-se acompanhar da
cooptação da oposição, que por sua vez, ansiava por içar-se do ostracismo,
demonstrando simpatia pelo novo governo.
Em 25 de janeiro de 1928, Getúlio assumiu a Presidência do Rio Grande
do Sul. Vargas iria governar com certa autonomia político-administrativa, apesar da
influência preponderante de Borges nos assuntos de política partidária. O primeiro passo
nesse sentido foi a nomeação dos secretários de Estado a partir de sua própria escolha,
sem levar em conta as indicações feitas por Borges. Para a Secretaria do Interior e Justiça
foi nomeado Oswaldo Aranha, o mais jovem representante da nova geração de
republicanos gaúchos.21 Firmino Paim Filho, amigo de Vargas desde os tempos de
20
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FONTOURA, João Neves da. Memórias: a Aliança Liberal e a Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Globo, 1963. p.
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Aquele que posteriormente se tornou um dos maiores amigos e um dos mais importantes colaboradores de Getúlio,
recebeu de João Neves uma definição clara desta longa, intensa e contraditória parceria:
“Os temperamentos de Vargas e Aranha contrastavam por completo. Talvez por isso se houvessem entendido no
meio de suas separações, reservas e profundas desarmonias, como acontece comumente em certos casais. Na
política, como no amor, não raro se processa o acordo dos contrários.
Aranha – homem-multidão – vivia sempre cercado, a casa cheia, falando sem cessar. Os amigos, acampados dia e
noite em volta dele, constituíam, embevecidos, sua permanente platéia.
Vargas, ao oposto, apesar de comunicativo, muito atraente no trato pessoal, acolhedor, de uma grande simpatia
física, gracioso nas palavras, era um individualista fechado no seu eu. Não se abria com ninguém. Chegou mesmo a
dizer que preferia ser interpretado a interpretar-se. Fazia-se forte nos seus silêncios, nas reticências, nas meias
palavras, sem embargo de ser orador brilhante nos improvisos.
Aranha dava-se por inteiro. Vargas mantinha indevassáveis territórios íntimos mesmo para os amigos. Ao homem,
que não faz confidências, sobra facilidade para recuar e avançar na forma que lhe for ditada pelas conveniências da
sua política.
Em resumo: ao redor de Aranha lavrava um círculo de fogo, dardejando ação, incêndio que ele mesmo às vezes não
conseguia ou não sabia apagar. Vargas protegia seu isolamento interior por uma couraça de gelo e pelo senso da
medida na conveniência com os semelhantes.” (FONTOURA, 1963, p. 9).
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faculdade, recebeu o cargo de Secretário da Fazenda e João Fernandes Moreira ocupou
a Secretaria de Obras Públicas. Para a chefia de polícia, indicou Florêncio de Abreu, seu
concunhado.
Enquanto a base governista republicana registrava a continuidade
administrativa entre Borges e Vargas, a oposição libertadora insistia numa ruptura deste
com a política borgista. Vargas procurou de fato imprimir de imediato uma imagem de
dinamismo à nova administração, desengavetando antigos projetos, propondo novos e
incorporando algumas reivindicações dos segmentos oposicionistas. Figuravam com
destaque as demandas dos serviços de comunicações e transporte, e o financiamento à
produção agropecuária, de longa data em crise.
O projeto administrativo de Vargas partiu de um pedido de autorização à
Assembléia dos Representantes, convocada extraordinariamente em junho de 1928, para
contratação de um empréstimo de 42 milhões de dólares, ao juro de 6%, com prazo de
amortização em 40 anos. Esta terceira operação de crédito efetuada na década de 20,
destinava-se ao resgate da dívida flutuante, à conversão da dívida interna e externa e à
criação de um banco hipotecário e de crédito rural. A iniciativa foi aplaudida pela
oposição, que até então criticara a escalada de endividamento, pois desta vez, asseverava
Simões Lopes Filho, os recursos seriam dirigidos ao amparo da pecuária e da lavoura,
incentivando a “principal fonte de riqueza” rio-grandense, além de contribuir para
desonerar o Estado de empréstimos realizados nos anos de 1921 e 1927, em condições
desvantajosas.
A maior operação financeira já realizada no Estado não se fez acompanhar
da hipoteca de impostos estaduais como garantia de juros, como costumava acontecer.
Assim, a condição estrutural do Estado sul-rio-grandense alterou-se, evidenciada pela
supressão desta cláusula, pois o governo patrimonializou-se a partir de suas investidas
estatístas, potencializando ainda mais seu escopo intervencionista.
Desta forma, Vargas orientou a ação econômica e política do governo
gaúcho, conseguindo resultados positivos, pois tomou uma série de medidas de amparo
à lavoura e à pecuária, atendendo sobretudo às reivindicações dos produtores de charque
e arroz. O banco do Rio Grande do Sul destinou-se a estender o crédito fácil aos
interesses agrícolas e pecuaristas, afetados por violentas flutuações nos preços e na
produção desde o final da I Guerra Mundial. Em novembro de 1928, conseguiu a
aprovação no Congresso da “lei de desnacionalização do charque”, que considerava
estrangeiro todo o charque brasileiro que transitasse por território uruguaio na demanda
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de portos nacionais. A medida visava coibir o contrabando de charque uruguaio que
entrava no Brasil, disfarçado como produto gaúcho ou mato-grossense.
Como complemento de sua política administrativa, Vargas promoveu
ainda uma série de estudos técnicos, realizados especialmente durante o seu primeiro
ano de governo, que objetivavam agilizar o comércio de cabotagem e o escoamento
da produção regional, barateando custos dos transportes. Obteve assim importantes
concessões econômicas do Governo Federal, incluindo-se o auxílio para a expansão do
sistema ferroviário rio-grandense e a transferência dos portos de Pelotas e Torres para o
controle do Estado. Seu governo também subsidiou o nascente comércio exportador de
charque e arroz, diminuindo as tarifas ferroviárias para os dois produtos.
Outra forma de atuação de Vargas foi o estímulo à organização dos
sindicatos de produtores. O êxito do sindicato de arrozeiros, criado em 1926 com o
objetivo de controlar a oferta e manter os preços altos, propiciou um surto geral
de “associatividade” no Estado no final da década de 1920. Ao término de seu primeiro
ano de governo, Vargas expôs o seu pensamento a respeito:
Ao Estado cabe estimular o surgimento dessa mentalidade associativa,
valorizá-la com sua autoridade, exercendo sobre ela um certo controle para lhe
evitar os excessos. [...]. Organizados para a defesa dos interesses comuns, [os
sindicatos] têm uma dupla vantagem: para os associados a união torna-os mais
fortes, para o governo, o trato direto com os dirigentes de classe facilita, pelo
entendimento com poucos, a satisfação do interesse de muitos.

A Presidência de Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul tratou-se de uma
reorganização estratégica da concepção de Estado construída ao longo da administração
borgista, como uma resposta necessária às conseqüências derivadas das próprias
investidas do Estado na economia, ou seja, as demandas da oposição afirmadas pela
contestação armada, a alteração no perfil do orçamento estatal e a insuficiência das
medidas para alcançar todos os objetivos propostos. Vargas percebeu que a trajetória
rumo à autonomização estatal apenas poderia ser mantida se o alijamento radical dos
segmentos oposicionistas fosse substituído por práticas de cooptação mais eficientes, o
que em parte explica a criação do banco de crédito e hipotecário. Esta instituição que,
por sua vez, inscreve-se na lógica não apenas política, mas orçamentária afirmada ao
longo dos anos vinte, também justifica a Reforma Fiscal de junho de 1928. Já a
companhia de navegação com incentivos estatais e a construção do Porto de Pelotas,
qualificam-se como evidentes complementos à política borgista.
Parece que em parte o êxito do esforço governativo do Presidente do
Estado se consistiu menos em inaugurar novas práticas econômicas que em
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propriamente redefinir um modelo de modernidade representativa para as relações
políticas do Estado rio-grandense:
O resultado deste conjunto de medidas foi o fortalecimento da
capacidade arrecadatória estatal, um novo alento ao comércio
porto-alegrense, um novo golpe sobre o contrabando e, sobretudo,
um novo ímpeto no sentido da complexificação das atividades
estatais, através da criação de uma instituição de crédito, afirmando
o poder infra-estrutural do Estado e potencializando seus
mecanismos de inserção na sociedade civil e de barganha com os
segmentos econômica e politicamente organizados. Interpretada
sob o foco desta ótica, a administração Vargas deu uma
demonstração de fidelidade ao modelo de Estado concebido sob
o período Borges de Medeiros, não representando qualquer forma
de ruptura expressiva para com o mesmo. Foram revistas sim,
certas estratégias políticas, mas o objetivo final permaneceu
inabalável.22

Inaugurando uma nova espécie de parceria com o poder constituído,
Vargas buscou um acordo com os adversários republicanos, conseguindo pôr termo a
quase 30 anos de violentas lutas interpartidárias no Estado. A oposição, reorganizada
em março de 1928 em torno do Partido Libertador (PL), sucessor da Aliança Libertadora,
obteve garantias políticas jamais pensadas por Borges de Medeiros. O Presidente do
Estado chegou a incluir na sua administração estadual membros do PL, ao mesmo
tempo que tomou medidas para assegurar eleições honestas. O Partido Republicano
entendeu que a sobrevivência do seu eterno poder deveria passar por um processo de
restruturação, portanto não se opôs a esses esforços conciliadores, apesar do ônus
acarretado à tradição castilhista. Assim, nesse mesmo ano de 1929, Vargas alcançou as
condições de possibilidade necessárias ao êxito do processo de unificação da política
regional e, por conseguinte, vislumbrou a perspectiva do Rio Grande empreender a
primeira tentativa direta de um político gaúcho chegar à Presidência da República.
Quem bem percebeu os contornos do perfil público do Presidente do
Estado, na sua virtual intencionalidade de se tornar um candidato unânime para
inaugurar a década de 30 na política nacional, foi Assis Chateaubriand:
O Presidente do Rio Grande do Sul é, dentro das malocas
partidárias do Brasil, um modesto modelo de homem civilizado.
Ele é da mesma linhagem moral e espiritual do Andrada ilustre,
que preside Minas, e porque um e outro têm na alma essa flor
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esquisita da civilização, que é a tolerância, ambos vão acertando e
atraindo para si as correntes irresistíveis da opinião nacional.
Do Sr. Washington Luis se pode afirmar sem injustiça que faz, no
Catete, uma ríspida Presidência Municipal. Do Sr. Júlio Prestes é
possível dizer, sem molestar o ilustre Chefe de Estado paulista, que
ele conseguiu, em pouco mais de ano e meio de governo, construir
um exemplo único de administração distrital. As visadas do Sr.
Prestes rolam sobre o Tramanduatel e não lhe ultrapassam as
margens. É um moço enérgico, que daria um robusto e
eficientíssimo inspetor de quarteirão.
O Sr. Getúlio Vargas logrou, em 12 meses, fazer na sua terra uma
presidência nacional, em que todo o povo brasileiro tem os olhos
em fito, como se dali viesse uma das nossas raras estrelas guiadoras.
A obra política do sucessor do Sr. Borges de Medeiros atravessou,
por muitos sentidos, o âmbito das fronteiras gaúchas para se impor
à Nação como uma das páginas mais nítidas e mais belas que
ilustram os anais do regime.
Engana-se quem pensar que o esforço incomparável que o Sr.
Getúlio Vargas tem desenvolvido seja a expressão da vontade de
um indivíduo, por mais puras, por mais desinteressadas que sejam
as suas intenções de governo. Na realidade, o que o Sr. Getúlio
Vargas realiza neste momento é a tarefa de um totalizador dos
valores gaúchos. Ele é o símbolo da própria alma cavalheiresca,
sonhadora do homem a quem a vida autônoma do pampa
esmaltou das virtudes heróicas do soldado e do santo.
Através do apostolado cívico do Presidente Vargas se traduz a alma
do gaúcho. Em cada gesto de bondade, ou de dever, do Chefe de
Estado do Rio Grande viceja a sensibilidade do homem da sua
terra; há como um pedaço do sorriso meigo e da suave ternura do
lutador, que mata e estrangula na peleja, e que perdoa e esquece, na
vitória. Do Rio Grande cai sobre o Brasil uma luz branca, a qual inunda
o coração de um líder que pode fazer-se, nesta hora, grande e adorado
porque soube criar-se à imagem do seu povo.
O Presidente Getúlio Vargas é o gaúcho em marcha, servindo aos
ideais profundos da sua gente.23

Empreendendo um novo rumo para o Estado brasileiro, Getúlio Vargas se
lançou na tarefa de imprimir ao Brasil emergente as ideologias nacionalistas européias.
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No seu olhar visionário, o líder da Revolução de 1930, conferiu realidade à construção
do conceito de Estado Nacional, em um país pobre, distante e excluído.
Durante quase vinte anos, o Presidente Getúlio Vargas exerceu o poder
com a determinação de reinaugurar um novo padrão político, e realmente o fez. Como
Chefe do Governo Provisório (1930-34), Presidente Constitucional (1934-37), Líder
do Estado Novo (1937-1945) e reeleito pelo voto popular em 1950, Vargas edificou o
Estado brasileiro, criando o complexo aparato de sua sustentação representativa.
Instituiu a burocracia estatal centralizada, a publicidade governamental, o controle e a
cooptação das organizações da sociedade civil e, principalmente, gerou o processo de
inserção das massas recusadas, que até então desconheciam a condição de cidadania.
Na alternância de Vargas pelo poder, o País praticou as experiências
políticas modernas, mantendo-se, ao mesmo tempo, dentro de sua tradição secular, que
remonta ao início do Império, qual seja, a preponderância anômala do Executivo sobre
a representação parlamentar. As relações de poder desdobraram-se assim, em formas
diferenciadas de representação, associando diversos elementos que constituíram um
processo político denso e contraditório. O Governo Vargas vivenciou a rigidez de um
regime forte, em um esboço com eventuais semelhanças aos regimes totalitários, durante
o Estado Novo, da mesma forma que fundou, a partir da fase de redemocratização, ao
final dos anos 40, a representação popular, capitalizando o populismo conquistado ao
longo dos anos trinta.
A era Vargas trouxe ao Brasil parte da sua identidade enquanto Nação,
afirmando o limite político de uma estrutura que hauriu sua força constitutiva a partir
de si mesmo. Personagem de uma cena histórica que confundiu e agregou, com o mesmo
rigor, as demandas contemporâneas da modernidade e as exigências incontestes do
conservadorismo, repleto de erros, acertos, controvérsias, atitudes polêmicas e muitas
vezes divergentes, Getúlio Vargas foi certamente um dos vultos públicos mais
importantes e significativos do nosso século.

1 . 6 C ro n o l o g i a P o l í t i c a
1903 – Ingressa na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre. Pronuncia discurso em
sessão fúnebre em homenagem ao líder republicano Júlio Prates de Castilhos;
1906 – Publica na revista estudantil Pantum, artigo crítico sobre a obra de Émile Zola e
a defesa do caso Dreyfus. Participa da recepção ao Presidente Afonso Pena e
profere discurso em nome dos estudantes;
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1907 – Participa do Bloco Acadêmico Castilhista, apoiando Borges de Medeiros na indicação
do candidato à Presidência do Estado, Carlos Barbosa Gonçalves. Assina o
manifesto da geração de 1907, contra a dissidência republicana, e torna-se
secretário de redação do jornal O Debate. Forma-se em ciências jurídicas e
sociais e é escolhido orador da turma;
1908 – É nomeado, por Borges de Medeiros, 2º Promotor Público do Tribunal de Porto
Alegre;
1909 – É eleito Deputado Estadual pelo Partido Republicano Rio-grandense (PRR);
1910/11/12 – Aproveita os períodos de recesso parlamentar (9 meses) para dedicar-se
as suas atividades de advogado em São Borja e fazer contatos políticos com
correligionários do General Manoel do Nascimento Vargas, seu pai;
1913 – É reeleito Deputado Estadual, mas renúncia, alegando “obediência” a Borges
de Medeiros, que provocara intervenção nas eleições em Cachoeira do Sul;
1914/15 – Interrompida a carreira parlamentar, Getúlio volta a São Borja e a sua banca
de advocacia, atuando politicamente ao lado do irmão, o Intendente local
Viriato Vargas e de seu pai, o General Manoel do Nascimento Vargas, contra
os adversários republicanos Benjamin Torres e Rafael Escobar. Permanecem
estremecidas as relações com o Presidente do Estado, Antônio Augusto Borges
de Medeiros;
1916 – Recusa o convite de Borges para ser chefe de polícia de Porto Alegre, mas aceita
indicação para lista de candidatos à Assembléia dos Representantes;
1917/18/19/20 – Eleito em 1917, recupera rapidamente o tempo perdido e, prestigiado
por Borges de Medeiros, assume as funções de líder republicano na Assembléia
dos Representantes;
1921 – Reeleito com tranqüililidade, enfrenta situação nacional tumultuada pela
sucessão do Presidente da República Epitácio Pessoa. Borges de Medeiros se
opõe à indicação do nome de Artur Bernardes, denunciando os arranjos
políticos dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, que pretendem garantir
os recursos para o esquema de valorização do café. A Reação Republicana acusa
as articulações da aliança café com leite e apóia a candidatura de Nilo Peçanha,
numa parceria entre Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Estado do Rio.
Vargas acompanha a posição do seu partido;
1922 – Artur Bernardes é eleito em outubro, comprovando o poderio eleitoral da
aliança entre Minas e São Paulo, os dois estados de maior expressão socioeconômica do País. Entretanto a eleição foi contestada pela oposição civil e
por jovens tenentes, que motivaram o 1º levante tenentista. Diante de tal
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situação, Borges de Medeiros produz o documento Pela Ordem e determina nova
orientação, autorizando Vargas a defender a dissolução da Reação Republicana
e prestar solidariedade a Epitácio Pessoa e Artur Bernardes. Em outubro de
1922, Vargas é indicado e eleito à Câmara Federal para completar o mandato
vago pela morte de Rafael Cabeda. Em 25 de novembro, Borges de Medeiros
disputa com Assis Brasil a Presidência do Estado, e em meio a rumores de
fraude, é reeleito para o seu quinto mandato. Vargas é encarregado de presidir a
Comissão de Constituição e Poderes da Assembléia dos Representantes, que
reexamina os resultados da eleição;
1923 – A Comissão declara Borges reeleito, e em 25 de janeiro, Assis Brasil e antigos
federalistas provocam insurreição armada na tentativa de depor o Presidente do
Estado. Vargas é nomeado Tenente-Coronel do 7º Corpo Auxiliar, mas não
chega a assumir, pois é chamado para preencher a sua vaga na Câmara Federal.
No Rio, atua para promover o Estado na política nacional, impedindo
intervenção no Rio Grande do Sul e estabelecendo vínculos com o poder
central. Em dezembro, é assinado o Pacto de Pedras Altas, que impede a
reeleição de Borges à Presidência do Estado, mas aceita que cumpra o seu
mandato atual;
1924/25/26 – Em 1924, Getúlio Vargas assume a liderança da bancada republicana
gaúcha na Câmara. Seguem as rebeliões contra Bernardes, encabeçadas pelo
Capitão Luís Carlos Prestes e o Major Miguel Costa, que percorrem o interior
do País, entre abril de 1925 a fevereiro de 1927 (Coluna Prestes). Em 1925,
Vargas participa da comissão encarregada de estudar a Reforma da
Constituição de 1891. Em maio de 1926, integra a Comissão de Finanças da
Câmara, e em 15 de novembro do mesmo ano, o Presidente da República eleito,
Washington Luís, empossa Vargas no Ministério da Fazenda;
1927 – Em agosto de 1927, Borges de Medeiros indica as candidaturas de Vargas e
João Neves da Fontoura para a Presidência e Vice-Presidência do Estado. A
Aliança Libertadora, fundada em 1924 por federalistas e dissidentes
republicanos, não apresenta candidatos. Vargas é eleito em novembro, sem
precisar participar da campanha no Estado;
1928 – Empossado em 25 de janeiro, como Presidente do Rio Grande do Sul. As
oposições se agregam em torno do Partido Libertador e Vargas faz acordos
para promover a unificação política no Estado;
1929 – O Presidente Washington Luís indica o candidato Júlio Prestes, de São Paulo,
demonstrando que apoiava o domínio oligárquico da elite cafeeira. A oposição
levanta-se, no mês de setembro, através da campanha da Aliança Liberal, que
congregou a ampla maioria dos representantes políticos do Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraíba. Ainda vieram juntar-se à ela, o Partido Democrático de
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São Paulo e o Partido Democrático do Distrito Federal, aprovando por
unanimidade a chapa oposicionista, encabeçada pelas candidaturas de Getúlio
Vargas e João Pessoa à Presidência e Vice-Presidência da República,
respectivamente;
1930 – Em maio, é lançado o manifesto comunista de Luís Carlos Prestes. Em junho,
Oswaldo Aranha renuncia ao cargo de Secretário do Interior do Estado do Rio
Grande do Sul. Em julho, João Pessoa é assassinado. A revolução começa em
Porto Alegre às cinco horas da tarde de 3 de outubro, com um ataque bem
planejado ao comando da 3ª Região Militar. Em 24 de outubro, deposição de
Washington Luís. Em 3 de novembro, posse de Getúlio Vargas na chefia do
Governo Provisório. Em 7 de novembro, primeira entrevista coletiva de Getúlio
Vargas aos jornalistas credenciados. Em 14 de novembro, criação do Ministério
da Educação e da Saúde Pública, e em 26 do mesmo mês, criação do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio. O Governo Provisório adquire
configuração legal em 11 de novembro através de decreto assinado por Vargas;
1931 – Em 19 de março, Getúlio Vargas promulga a Lei da Sindicalização, de nítida
inspiração corporativista, elaborada pelo Ministro Lindolfo Collor. Em maio,
começam os trabalhos da Comissão de Reforma das Leis Eleitorais. Na mesma
época, acontece a fundação pelos tenentes do Club 3 de outubro. Em l° de
setembro, Getúlio Vargas assina o Código dos Interventores. Em 18 do mesmo
mês, suspende o pagamento da amortização dos juros da dívida externa. Em 20
de setembro, discursa na A.B.I. prometendo Constituinte. Em 29 de setembro,
Getúlio assina decreto que centraliza no Banco do Brasil os negócios de câmbio.
Em 3 de outubro, discurso de Getúlio Vargas: 1º aniversário da Revolução. Em
16 de novembro, demissão de José M. Whitaker e “retirada dos paulistas”,
Oswaldo assume interinamente. Neste momento, Raul Pilla, Borges de
Medeiros e João Neves reúnem-se com o Interventor Flores da Cunha,
decidindo iniciar um movimento de solidariedade a São Paulo e reestruturar a
FUG (Frente Única) a fim de pressionar Vargas a promover a imediata
reconstitucionalização do País. Em 22 de dezembro, posse de Maurício Cardoso
no Ministério da Justiça e em 27 do mesmo mês, suspensão da censura;
1932 – Em 24 de fevereiro, é promulgada a nova Lei Eleitoral. Um dia depois ocorre o
ataque tenentista à redação do Diário Carioca, do RJ, órgão que vinha se
destacando pela defesa da constitucionalização. Em 24 de março, Getúlio
pronuncia um discurso no Club 3 de outubro em Petrópolis, apoiado por Góis
Monteiro, criticando duramente os constitucionalistas. Em 29 de março,
contrariada, a FUG rompe com o Governo Provisório, e em 9 de julho, São
Paulo levanta-se em armas contra Getúlio Vargas. Em 20 de setembro, Getúlio
lança um manifesto ao povo paulista, conclamando o retorno ao “convívio
fraternal” com os demais estados. Em 2 de outubro, é firmado o armistício que
sela a derrota dos paulistas. Em novembro, Vargas convoca comissão para
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elaborar o anteprojeto da futura Constituição e desencadeia a reorganização
partidária com vistas às eleições para a Constituinte;
1933 – Em 3 de maio, realizam-se as eleições para a Assembléia Constituinte, com a
participação de pouco mais de 1.200.000 eleitores. Os resultados asseguram a
vitória da situação nos estados. Reunida em 15 de novembro, no Palácio
Tiradentes, a Assembléia Constituinte ouve discurso inaugural de Vargas sobre
as realizações do Governo Provisório;
1934 – Em 21 de maio, a Assembléia concede a anistia aos participantes do
movimento constitucionalista de 1932, anuncia o fim da censura à imprensa,
estabelece a realização de eleições legislativas em outubro e a elegibilidade dos
interventores no próximo pleito. Em 16 de julho é promulgada a nova
Constituição da República. No dia seguinte, Vargas é eleito pela Assembléia para
a Presidência Constitucional da República com um mandato de quatro anos.
Teve 175 votos contra 59 dados a Borges de Medeiros, quatro a Góis Monteiro,
dois ao Ministro Protógenes Guimarães e um voto para Raul Fernandes e
Artur Bernardes, Afrânio de Melo Franco, Oscar Weinschenk, Firmino
Paim Filho e Levi Carneiro. Terminara o tempo do Governo Provisório;
1935 – Em 3 de maio de 1935, a Câmara e o Senado se reúnem no Rio de Janeiro,
iniciando a primeira legislatura ordinária do Congresso após a Revolução de
1930. Dos 250 deputados, somente 76 integram a minoria parlamentar ou as
oposições coligadas. O processo de constitucionalização chega ao fim em todos
os estados. A disputa pelo Governo do Estado do Rio prefigura a ruptura entre
Flores da Cunha e Vargas, que acusa o interventor do Rio Grande do Sul de
interferir “lá de Porto Alegre”, na política de outros estados e de reclamar
sistematicamente da falta de apoio do Presidente aos pedidos vindos do sul.
Em novembro, ocorre o levante comunista sob a direção de Luís Carlos Prestes,
e o Governo Vargas inicia, através do chefe de polícia do Distrito Federal,
Felinto Müller, uma “caçada” aos comunistas, socialistas e simpatizantes da
Aliança Nacional Libertadora (ANL), prendendo toda a direção do Partido
Comunista Brasileiro (PCB), vários enviados da Internacional Comunista, além
de Luís Carlos Prestes e sua mulher, de nacionalidade alemã, Olga Benário. Em
24 de dezembro o governo prorroga por mais 60 dias o estado de sítio;
1936 – O estado de guerra é instaurado em 21 de março, quando expira a vigência
do estado de sítio. Em 23 de março, a violência se estende a membros do
Congresso. Em abril, a minoria parlamentar tenta negociar com Vargas o
estabelecimento de uma “trégua política”, com base nos seguintes princípios:
adiamento da discussão sobre a sucessão presidencial, restauração das
imunidades parlamentares e direito de fiscalização das eleições municipais de
1936. Vargas, aberto ao diálogo, encontra-se com Flores da Cunha e João
Neves, mas permanece neutro. Em junho, o Congresso concorda com a

64

prorrogação do estado de guerra por mais 90 dias. Em agosto, Vargas
aproxima-se de Francisco Campos e Góis Monteiro, alinhados na perspectiva de
implantação de um estado ditatorial. A Constituição impedia a reeleição de
Getúlio, mas o Presidente restaura a confiança dos grupos dominantes da
sociedade brasileira através da recuperação da economia nacional e da repressão
à ameaça comunista. No final do ano, as forças políticas começam a se preparar
para a eleição presidencial que deveria ser realizada em janeiro de 1938;
1937 – O curso dos acontecimentos viria a confirmar a marchinha do compositor
Antônio Nassara, A menina presidência, gravada no início da campanha eleitoral:
“É melhor deixar como está/Para ver depois, então/Como é que fica/O homem quem
será/Será seu Manduca (Armando Sales)/ Ou será seu Vavá (José Américo) lEntre
esses dois/Meu coração balança/Porque/Na hora H/Quem vai ficar é seu Gegê (Getúlio).”
A divulgação da descoberta de um suposto plano comunista de tomada do
poder, batizado de Plano Cohen, cria alarme geral no País e, em 1º de outubro, a
Câmara aprova o estado de guerra, sendo que até mesmo João Neves da
Fontoura (O Tribuno das Oposições) vota a favor do pedido governamental. Em
10 de novembro de 1937, Vargas comanda o golpe de Estado, dissolvendo o
Congresso e outorgando uma nova Constituição, que concede plenos poderes
ao Presidente da República. Em 2 de dezembro, Vargas decreta oficialmente a
dissolução dos partidos políticos, atingindo diretamente a Ação Integralista
Brasileira (AIB);
1938 – Mantendo Flores da Cunha exilado no Uruguai, sob severa vigilância, no dia 9
de janeiro, em Uruguaiana, Vargas fala à imprensa sobre as diretrizes políticas
do Estado Novo, condenando o regionalismo, o caciquismo, o caudilhismo e
o extremismo de esquerda e de direita. Em março, e posteriormente em maio,
os integralistas fracassam em duas tentativas de golpe contra o Presidente. No
segundo, bem mais grave, atacando o Palácio da Guanabara, Getúlio resiste
cinco horas, sem proteção do Exército, que inexplicavelmente não atende aos
telefonemas de socorro de Alzira Vargas do Amaral Peixoto. Este fato faz Vargas
formar uma guarda pessoal, com homens recrutados no Rio Grande do Sul,
chegando entre eles Gregório Fortunato. Na parte técnica, a máquina do Estado
Novo cresce em complexidade, com a criação de inúmeros órgãos destinados a
racionalizar a economia e a administração, exercer funções de repressão, formar
e controlar a opinião pública. É criado o Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP) e o Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP) que centraliza a reforma administrativa do funcionalismo público;
1939 – Em 9 de janeiro, Roosevelt escreve a Getúlio convidando o Ministro Oswaldo
Aranha para visitar os EUA. Em fevereiro e março, a Missão Aranha passa em
revista os principais problemas entre o Brasil e os Estados Unidos, verificando
o desinteresse do governo e dos capitais privados americanos em relação
à implementação da siderurgia brasileira. Em 1º de maio, o governo
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regulamenta a Justiça do Trabalho. No dia 2 de setembro de 1939, após a
invasão da Polônia pela Alemanha, Vargas emite uma declaração de
neutralidade em face dos países beligerantes. No final de setembro, Roosevelt
convoca os chanceleres americanos para definirem uma posição conjunta, e a
conferência do Panamá decide pela neutralidade do continente;
1940 – A nova década consolida a figura de Getúlio pelo culto à personalidade e pela
construção de imagens idealizadas a seu respeito, como a de “pai dos pobres”.
Vargas também lança o movimento “Marcha para o Oeste”, viajando muito pelo
interior do País. Em janeiro, Vargas e o Ministro da Fazenda, Souza Costa,
começam a trabalhar no plano qüinqüenial, que previa a instalação de indústrias
de base e reformas estruturais no setor secundário. Em junho, Vargas pronuncia
discursos que reafirmam a necessidade da modernização econômica e do
aparelhamento das forças armadas para a defesa da soberania nacional. No fim
de setembro, Vargas recebe do governo norte-americano uma resposta positiva
as suas solicitações quanto à construção de Volta Redonda: o Eximbank fora
autorizado a conceder o empréstimo de 20 milhões de dólares;
1941 – Em abril, é fundada a Companhia Siderúrgica Nacional, empresa de economia
mista, constituída quase que inteiramente com recursos do governo. A
construção da usina de Volta Redonda começa no mesmo ano, com a promessa
de Roosevelt de que a remessa de equipamento siderúrgico para o Brasil teria
prioridade. Em abril, Getúlio envia telegrama de felicitações à Hitler,
divulgando sua resposta pela imprensa brasileira, pois o Presidente sabia que
o interesse de Washington pelo Brasil seria maior se pairasse “alguma dúvida
no ar”. Em junho, o governo norte-americano sonda a possibilidade de enviar
tropas para ocupação da costa nordeste do Brasil, com o fim de patrulhar o
Atlântico. Em 24 de julho, um acordo entre oficiais do Estado-Maior regula as
atividades da Comissão Mista Brasil-EUA, prevendo a ocupação em caso de
necessidade de defesa da costa brasileira. As cláusulas foram mantidas em
segredo, preservando a neutralidade brasileira;
1942 – A III Conferência de Chanceleres das Repúblicas Americanas é inaugurada por
Getúlio em 15 de janeiro, com um discurso de franca solidariedade aos Estados
Unidos. Em 28 de janeiro, no encerramento, Vargas determina o rompimento
de relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. Em 3
de março, o Ministro Souza Costa assina em Washington vários acordos de ajuda
econômica e militar. Do início de junho ao final de julho, os navios brasileiros
são torpedeados por navios alemães. Em 18 de agosto, grandes manifestações
ocuparam as principais capitais brasileiras, reivindicando a declaração de guerra
ao eixo. Em 31 de agosto, o governo brasileiro decreta o estado de guerra em
todo o território nacional;
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1943 – No final de janeiro, Vargas encontra Roosevelt em Natal, negociando envio de
material bélico e expressando cordialidade continental. Em março, o Presidente
aprova o plano do General Dutra para a criação de um corpo expedicionário,
que seria enviado para a guerra na Europa. Em agosto, a 1ª Divisão de
Infantaria Expedicionária (1ª DIE) é criada por portaria ministerial reservada;
1944 – O primeiro escalão da FEB, Força Expedicionária Brasileira, como ficou
conhecida) embarca para a Itália, comandado pelo General Zenóbio da Costa,
em 30 de junho, no navio americano General Mann. Getúlio passa a receber
relatórios de críticas ao Estado Novo, correntes entre os oficiais brasileiros que
lutavam com os americanos, na Itália. Depois de sua viagem ao front, Dutra
começa a discutir com Vargas, Góis Monteiro e políticos civis a inevitabilidade
da reconstitucionalização. O Presidente desiste da idéia de mandar novas
divisões, depois das pesadas derrotas da FEB, na tentativa de conquistar Monte
Castelo;
1945 – Em 2 de maio, nova fase, com a capitulação do corpo de exército germânico
na Itália, a FEB encerra suas atividades. Desembarcando no Rio de Janeiro, em
18 de agosto, os pracinhas desfilam na avenida Rio Branco, coberta por uma
multidão, que ovacionou os heróis e o Presidente Getúlio Vargas, cujo carro
fechava o cortejo. Anteriormente, em 28 de fevereiro, Vargas, pressionado,
promulga a Lei Constitucional nº 9, conhecida como Ato Adicional, que previa
eleições presidenciais e legislativas no prazo de 90 dias. Em 18 de abril, Vargas
decreta anistia, beneficiando Armando Sales, Otávio Mangabeira, Valdemar
Ferreira, Paulo Nogueira Filho e Luís Carlos Prestes. Em 5 de abril é fundado
o Partido Social Democrático (PSD), que organiza-se em cada estado através
dos interventores sob a supervisão de Getúlio, apoiando-se diretamente na
máquina política e administrativa do Estado Novo. Em 7 do mesmo mês, ocorre
a fundação da União Democrática Nacional (UDN), que agregava líderes
liberais, conservadores, e esquerda não-comunista, tendo todos em comum a
luta política contra o Estado Novo, e principalmente, contra Getúlio Vargas. Em
15 de maio é fundado o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), pelo Ministro
Marcondes Filho e outros conselheiros de Getúlio, como Alberto Pasqualini,
com a finalidade de institucionalizar o apoio das massas e sindicatos e bloquear
o avanço da extrema esquerda. Em 28 de maio, o governo decreta a nova Lei
Eleitoral, que fixou as datas de 2 de dezembro para as eleições presidenciais e
dos parlamentares federais, e de 6 de maio de 1946 para os governos estaduais e
as Assembléias Legislativas. Em 15 de julho, em grande comício realizado pelo
PCB, Prestes fortalece a perspectiva de uma permanência de Vargas no poder,
sustentando que seu governo marchava para a democracia. Em 3 de outubro,
adeptos do Queremismo, realizam passeata sob o slogan “Constituinte com
Getúlio”. Deposto por Góis Monteiro e as Forças Arma- das, Vargas viaja, em
31 de outubro, num avião militar, diretamente para São Borja, retirando-se para
a estância de Itu, onde passa os primeiros tempos do exílio. Em 19 de
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novembro, em carta a Vargas, João Neves argumenta que “a vitória do
Brigadeiro Eduardo Gomes seria nossa irremediável derrota” e que “somente
o General Dutra, com o apoio do PSD e PTB, poderia impedir o regresso ao
velho e emperrado conservantismo”. Prestigiado por Vargas, o General Dutra
vence por ampla margem de votos as eleições de dezembro. Mas o candidato
vitorioso foi o próprio Getúlio: com um total de quase 1.150.000 votos para a
Constituinte, foi eleito em sete unida- des da Federação, obtendo perto de 40%
dos sufrágios alcançados por Eurico Gaspar Dutra para a Presidência da
República. Eleito Senador pelo Rio Grande do Sul (PSD) e São Paulo (PTB). No
primeiro foi também eleito para a Câmara de Deputados, mas pelo PTB. Em
São Paulo e no Distrito Federal, encabeçou a lista de eleitos do PTB para a
Câmara e foi o mais votado entre todos os candidatos. No Rio de Janeiro e em
Minas Gerais ficou em segundo lugar na eleição para a Câmara. E, sempre pelo
PTB, foi eleito ainda para a mesma casa do Congresso na Bahia e no Paraná;
1946/47 – Recolhido em Santos dos Reis, Getúlio tarda em assumir sua cadeira na
Assembléia Nacional Constituinte. Preocupado sempre com os interesses do
PTB e as alianças populares, Vargas se torna uma nova ameaça. Aliados com
Dutra, Otávio Mangabeira, da UDN, o PR e o PSD, se articulam para constituir
uma frente capaz de retirar perspectiva à hipótese do retorno de Vargas ao
poder. Entre meados de dezembro de 1946 e as eleições de 19 de janeiro de
1947, Vargas viaja por vários estados, apoiando candidatos do PTB às
Assembléias Legislativas e do PSD aos governos estaduais, definindo uma parte
substancial da estratégia que haveria de levá-lo ao poder: “Manter a lealdade dos
tradicionais caciques políticos do interior, através do PSD, ao mesmo tempo
que conseguia força eleitoral nas cidades, por meio do PTB”, como escreveu
o brasilianista Thomas Skidmore;
1948/49 – Em janeiro de 1948, começam os primeiros contatos entre Ademar de
Barrros (PSP) e Getúlio Vargas. Em fevereiro de 1949, na terça-feira de
Carnaval, Getúlio recebe em sua fazenda de Itu o repórter Samuel Weiner,
de O Jornal, da cadeia dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que foi
autorizado a publicar a resposta de Getúlio a uma pergunta sobre sua volta ao
proscênio da política nacional: “Sim, eu voltarei, não como líder político, mas como líder
de massas.” Em 8 de março, afirma, em entrevista ao Correio do Povo, que não seria
candidato. Em 1º de maio de 1949, Getúlio enviou mensagem aos trabalhadores,
fazendo-se lembrar como líder. Toma então conhecimento que a dança entre os
partidos e o Palácio do Catete, quer o seu apoio, não sua presença;
1950 – A formalização das candidaturas tem lugar ao longo do mês de junho, mas a
campanha eleitoral do ex-Presidente é aberta no dia 9 de agosto de 1950 em
Porto Alegre e encerrada 53 dias depois, no dia 30 de setembro, em São Borja.
Foi uma campanha estafante e arriscada, mas eficaz. Getúlio, com 67 anos,
esteve em todos os 20 estados e no Distrito Federal. Pronunciou um total de 80
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discursos. Além de todas as capitais estaduais e do Rio de Janeiro, esteve em
54 cidades, dedicando especial atenção ao Rio Grande do Sul (21 cidades), a
São Paulo (13 cidades) e a Minas Gerais (7 cidades) – num total de 41 cidades
desses três estados. Pregou pelo Brasil, a questão nacional e o programa de
reformas sociais, calcadas no trabalhismo. Em 3 de outubro, Getúlio Vargas
(PTB) recebeu 3.849.040 votos (48,7% do total), enquanto Eduardo Gomes
(UDN) ficou com 2.342.384 votos (29,6%), Cristiano Machado amargou um
pálido terceiro lugar, com 1.697.193 votos (21,5%) e João Mangabeira, que
também concorreu na legenda do Partido Socialista Brasileiro (PSB), recebeu
menos de dez mil votos;
1951/52 – A consagração da representatividade de Getúlio se manifesta na
espontaneidade popular através da marchinha de Haroldo Lobo e Marino Pinto,
com- posta em sua homenagem para o carnaval: “Bota o retrato do velho outra
vez/Bota no mesmo lugar/O sorriso do velhinho/Faz a gente trabalhar.” Getúlio assumiu
a Presidência da República em 31 de janeiro de 1951, e Café Filho como seu
Vice-Presidente. Mas a situação política é complexa: “agora Vargas enfrentava um
centro desconfiado, implacável oposição de direita e um exército neutro, na melhor das hipóteses”,
segundo Thomas Skidmore. Getúlio nomeou um gabinete ministerial que
refletia as diversas alianças da campanha eleitoral e um esforço político de
conciliação: o PSD recebeu a maioria das pastas, com João Neves da Fontoura
no Exterior, Horácio Lafer na Fazenda, Francisco Negrão de Lima na Justiça,
Ernesto Simões Filho na Educação e Saúde. O PSP, de Ademar de Barros,
recebeu o Ministério da Viação e Obras Públicas, e o PTB (Partido de Vargas), o
Ministério do Trabalho, com Danton Coelho. Para a Agricultura foi escolhido
João Cleofas, líder da UDN em Pernambuco. A nomeação de Estillac Leal para
o Ministério da Guerra teve claro sentido de prestigiar a ala nacionalista do
Exército. Para a Aeronáutica foi nomeado o Coronel-Aviador Nero Moura, e
para a Marinha, o Almirante Renato Guiliobel. Estes três nomes causaram
preocupação nas Forças Armadas. Em 6 de dezembro de 1951, Vargas envia ao
Congresso projeto de lei para a criação da Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônima, em- presa de economia mista com controle majoritário exercido pela
União, que teria por objeto “a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o
transporte do petróleo e seus derivados, inclusive do xisto betuminoso, bem
como quaisquer atividades correlativas ou afins”. O projeto da Petrobrás,
aprovado dois anos mais tarde, levantou grande polêmica entre intelectuais,
militares, empresários e políticos, pois não estabelecia o monopólio estatal,
contrariando uma das principais teses da campanha nacionalista durante o
Governo Dutra: “O Petróleo é nosso”. Entretanto o projeto do Executivo
permitia teoricamente que até 1/10 das ações da empresa holding ficasse em mãos
de estrangeiros, obedecendo estritamente ao artigo 153 da Constituição vigente,
que limitava a brasileiros natos a exploração dos bens de subsolo, mas estendia
tal prerrogativa às empresas organizadas no País, o que dava margem à
participação acionária de grupos estrangeiros. Vargas é obrigado a retratar-se
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publicamente em 31 de dezembro de 1951, defendendo a sua imagem de portavoz do nacionalismo. No plano externo, Vargas passa a ter problemas, pois a
reação do Governo Truman foi violenta, e o Departamento de Estado americano
mudou bruscamente a sua orientação, após o pronunciamento nacionalista do
chefe brasileiro;
1953 – Em 3 de outubro de 1953, Vargas sanciona a Lei nº 2.004 que cria a Petrobrás
(Petróleo Brasileiro S.A.), empresa de propriedade e controle totalmente
nacionais, com participação majoritária da União, encarregada de explorar, em
caráter monopolista, diretamente ou por subsidiárias, todas as etapas da
indústria petrolífera, menos a distribuição. A vitória do nacionalismo torna a
Petrobrás símbolo de soberania nacional. As crescentes dificuldades com as
negociações referentes ao capital americano, marcam o ano com uma crescente
tensão política e social, e geram uma mudança ministerial: ingressam Oswaldo
Aranha, José Américo, Vicente Rao, João Goulart, Tancredo Neves e Antônio
Balbino. A nova estratégia caracteriza-se, no plano econômico, pela ênfase no
combate à inflação, consubstanciada no programa de estabilização por Oswaldo
Aranha e, no plano político, pela aproximação com a classe trabalhadora, levada
a cabo por João Goulart, que ataca a sua ação junto aos sindicatos e às massas
trabalhadoras, comprometendo o governo Vargas menos com o capital que
com o trabalho. Pairava no ar o fantasma da implementação de uma ditadura
tipo peronista no Brasil. A partir de outubro, o Ministro da Fazenda, Oswaldo
Aranha, coloca em prática um plano de estabilização econômico-financeiro
(“Plano Aranha”), que institui uma profunda reforma no sistema cambial;
1954 – Em 20 de fevereiro, é trazido a público o Manifesto dos Coronéis, acusando
Vargas de ter esquecido das Forças Armadas e denunciando o perigo do avanço
comunista em um país desprotegido militarmente. Fica velada uma severa crítica
ao Ministro do Trabalho, João Goulart, que parece ser um empecilho no bom
entendimento entre o Presidente e o oficialato. Em março, a oposição detona
um processo de ataque a Vargas, através do jornalista Carlos Lacerda (Jornal
Tribuna da Imprensa). A matéria se refere a uma conferência pronunciada
reservadamente pelo General Perón na Escola Superior de Guerra da Argentina
sobre as negociações que mantivera com Vargas para o estabelecimento de uma
aliança entre os governos da Argentina, Brasil e Chile, a fim de combater a
influência dos Estados Unidos no Hemisfério Sul (Pacto ABC). Os líderes da
UDN, encorajados pelo manifesto militar, consolidam suas ligações com os
oficiais anti-getulistas. Em 1º de maio, Vargas anuncia o aumento do salário
mínimo e elogia a atuação do Ministro do Trabalho, “incansável amigo e
defensor dos trabalhadores”. Em junho, o Presidente enfrenta o teste do
impeachment, encaminhado ao Congresso por Afonso Arinos, líder da UDN e da
oposição parlamentar (UDN – PL – PRPDC), alegando conivência com atos
criminosos, corrupção e imoralidade. Em l6 de junho, a moção de impedimento
foi derrotada por 136 votos contra 35. Em 5 de agosto, o jornalista Carlos
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Lacerda sofre um atentado à bala, em frente a sua residência, na Rua Toneleros,
no Rio de Janeiro. Morre, instantaneamente, o Major-Aviador Rubens
Florentino Vaz, que o acompanhava. O crime repercute nacionalmente e
provoca uma ruptura entre a Presidência e as Forças Armadas. Em 22 de agosto,
após reunião no Clube de Aeronáutica, os brigadeiros lotados no Rio aprovam a
proposta de Eduardo Gomes para exigir a renúncia do Presidente. A presença
das Forças Armadas foi completada com o Manifesto dos Generais, que
solidarizam-se com os brigadeiros, exigindo a renúncia de Vargas e a sua
substituição de acordo com os preceitos constitucionais. No dia 23, Café Filho
rompe com Getúlio. Em 24 de agosto de 1954, aproximadamente às 8h30min,
em seu gabinete de trabalho, Getúlio Dornelles Vargas dispara um tiro de
revólver contra o coração, pondo fim à vida. Encerra-se a Era Vargas.

1.7 Depoimentos
Pedro Simon
Para parcela significativa dos brasileiros, os grandes heróis se restringem
às histórias em quadrinhos. O País não tem a tradição, como em outras terras, de
cultivar os seus grandes personagens. Essa é, para mim, a face mais cruel da nossa
própria História, construída na riqueza de inúmeras biografias. Portanto, o silencio não
acoberta, apenas, os heróis anônimos. Nossos grandes vultos e nossas melhores datas,
se merecem feriado, são lembrados, muito mais, pela folga do não-trabalho, do que
pelo culto à luta pelas causas mais legítimas. Daí, um processo de alienação que se reforça
no fato de nossas crianças serem levadas, pela mídia, a conhecer e, até, a venerar heróis
e fatos alienígenas.
E por isso que me honra participar do esforço de resgatar a biografia de
Getúlio Vargas. É que não vejo, na história recente do País, um outro nome que se
identifique com a sua figura e a sua trajetória. Ele se impôs à falta de idéias nacionais.
Primeiro, aglutinou forças políticas gaúchas, para se tornar Governador do Rio Grande
do Sul. Depois, reuniu, em torno de si, todo o País, em nome de uma verdadeira
revolução social. Não lhe nego a controvérsia. Mas, não descuro de sua importância
histórica. Até ele, carecíamos de princípios e instrumentos que norteassem uma
chamada filosofia nacional. Até ele, eram várias as repúblicas impostas, de cima para
baixo, pelas aristocracias locais. Depois dele, estruturam-se os partidos políticos e se
concebeu um projeto de desenvolvimento nacional.
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Nos principais dicionários histórico-biográficos brasileiros, o resumo da
obra de Getúlio Vargas se estende por várias páginas. Ali, a retidão, o caráter, a
sensibilidade e a moralização da coisa coletiva são quase um mito, por- que distante da
concepção que o povo faz, hoje, de seus homens públicos. Ali, o Getúlio cidadão,
parlamentar, governador e presidente. Ali, o estruturador e o instrumentalizador do
Estado Brasileiro. Permita-se, por exemplo, imaginar a história econômica brasileira
sem a Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce, o BNDES, o IBC, o Banco do
Nordeste, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, a Eletrobrás e o CNPq. Esses são
alguns dos órgãos de produção, pesquisa e desenvolvimento criados na “era Vargas”.
Tudo isso, além do voto secreto, do voto feminino, da Justiça Eleitoral e de toda a
legislação trabalhista que transformou o trabalhador brasileiro em cidadão verdadeiro.
Se, hoje, se discute a idéia do “Estado no lugar certo”, naquela era,
havia, somente, o Estado. Sem o capital privado, a ele haveria de se atribuir o risco. E
dele dependeria o futuro.
Por tudo isso, é impossível, em tão poucas linhas, resumir uma trajetória
de importância tamanha. Há que se retirar das prateleiras os tais dicionáriosbiográficos.
E transportá-los para as escolas, os lares e as consciências. Então, se verá que Getúlio
Vargas, mesmo saindo da vida, permaneceu na História.
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Ivo Caggiani
Alguém já disse, com muita propriedade, não existir povo consciente de
sua existência política sem mártires, como símbolos expressivos e eternos de sua
soberania.
E o Brasil tem dois grandes mártires. Tiradentes, que chegou ao gesto
extremo, dando sua vida para a conquista de nossa independência política, e Getúlio
Vargas, que tombou na luta nacionalista, contra a espoliação do Brasil e a exploração
do povo. Ambos morreram para que fôssemos completamente livres e donos absolutos
de nossos destinos.
Getúlio Vargas primou sempre pelo sentimento democrático e
humanismo, despertando a lei da solidariedade entre as classes. Acima de tudo, soube
valorizar o homem, implantando uma vasta legislação social, trazendo os benefícios da
assistência médica, aposentadoria, pensões, férias, salário mínimo, Justiça do Trabalho
e tantos outros, dando ao brasileiro, ao trabalhador a condição de “cidadão social”.
Estendeu a mão aos esquecidos, sacrificados e injustiçados.
Criou monopólios estatais indispensáveis a nossa prosperidade e
segurança, nos setores de energia elétrica, petróleo, minérios, transportes, moeda,
câmbio, etc.
Lutou até o limite máximo de suas forças, enfrentando pressões
constantes, chegando a renunciar a si mesmo para defender o povo.
A sua bandeira patriótica de justiça social e de independência econômica
sempre foi desfraldada com coragem. E seu sangue ressurge a cada dia de seu túmulo
como força viva da nacionalidade, que não perecerá jamais, encorajando os brasileiros
para que não admitam e nem tolerem nunca a intromissão de grupos e aventureiros
internacionais neste País.
Getúlio Vargas alterou a História e fundou o Brasil moderno de nossos
dias.
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Sérgio da Costa Franco
Embora ele tenha mantido certa coerência ideológica ao longo de toda a
vida, fiel à formação positivista, creio que se pode reconhecer a existência de três Getúlios
Vargas. O primeiro, anterior a 1930, era o castilhista jungido à doutrina e às práticas de
seu partido, obediente ao Presidente Borges de Medeiros até na cúpula da República,
como líder na Câmara e Ministro da Fazenda. O segundo, transformado em líder
nacional pela Revolução de 30, mostrou-se permeável às inspirações do fascismo, que
começava a liderar o mundo, e se transformou num autêntico “Duce” depois de 1937.
Depois de sofrer nas mãos da reação militar que o despojou do poder
em 1945, Getúlio volta em 1950 “nos braços do povo”, cultuando a democracia como
único instrumento legítimo para o exercício do poder. É a sua fase de liberal e populista,
3ª encarnação.
Embora aspectos do seu discurso tenham variado com o tempo, o certo é
que foi sempre um político pragmático, notável pela habilidade e pela astúcia, e
dominado pela preocupação de encaminhar soluções nacionais, sem
favorecimentos regionalistas.
Talvez só tenha sido rigorosamente sincero, quando disse na Câmara em
8/12/1925: “Tenhamos mais em conta a realidade, a solução dos grandes problemas da vida
nacional e não nos aferremos demasiado ao sonoro verbalismo dessas expressões Deus, liberdade,
democracia, povo.”
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José Bacchieri Duarte
Sobre Getúlio Vargas a gente pode dizer que ele nasceu para liderar. Mas
como líder, ao longo da sua vida foi uma das pessoas mais controvertidas da história
política brasileira. Nunca deixou de ajudar, por exemplo, os usineiros do Nordeste, os
cafeicultores paulistas e os latifundiários em geral. Mas o curioso é que apesar de
proteger os segmentos dominantes da sociedade, mais abonados, jamais deixou de
contar com o apoio da massa trabalhadora, que o idolatrava.
Essa realidade pode ser perfeitamente perceptível quando forças militares
e democráticas o afastaram do poder em l945. Quando todos imaginavam que Getúlio
cairia podre, ele foi sustentado, surpreendentemente pelos braços do povo, que não só
o festejou nos últimos anos da década de 40, quando ele esteve no exílio, como o
reconduziu consagradamente nas eleições de1950.
Líder, ele o foi desde que surgiu a chamada geração de 1907, constelação
formada por nomes como os de João Neves da Fontoura, Lindolfo Collor, Flores da
Cunha, Maurício Cardoso, Paim Filho, Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, entre
outros. Todos foram brilhantes, mas nenhum, nem Oswaldo Aranha dispunha da
magnitude, da grande estrela que ele era.
Getúlio foi líder, foi controvertido, foi enigmático, foi surpreendente e
apesar de sempre ter contado com o apoio inequívoco dos mais desprotegidos, jamais
conviveu com a vulgaridade.
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René E. Gertz
Na campanha eleitoral de 1989 coube num debate na televisão, a Paulo
Maluf formular uma pergunta a Leonel Brizola. Maluf perguntou como Brizola se sentia
fazendo a apologia da política de Getúlio Vargas, defendendo-a como modelo a inspirar
um futuro governo, diante daquilo que aconteceu durante o Estado Novo? Brizola
respondeu que em 1937 tinha pouco mais de dez anos e não sabia muita coisa sobre
o período. Mas era suficientemente adulto na época do assim chamado Segundo
Governo Vargas (1951-1954), para avaliar a correção daquilo que foi feito. E suas
referências a Getúlio tinham em mente este último período.
Ao revisar a opinião de intelectuais brasileiros sobre Vargas, vamos
encontrar uma grande dificuldade também entre eles para lidar com esse personagem
da História do Brasil, sobretudo quando se trata de avaliar o período indicado. Quero
citar alguém insuspeito de adesismo: Jacob Gorender, que escreveu: “Se, sob o aspecto
político, o Estado Novo foi um regime repressivo, que incorporou diversos elementos institucionais do
modelo fascista, por outro lado, do ponto de vista estritamente econômico de desenvolvimento das forças
produtivas, adquiriu até certo ponto, um caráter progressista.”
É claro que há uma tendência nitidamente mais favorável de avaliação
quando se trata do Vargas da Revolução de 1930 e as opiniões se dividem quando se
trata do período final de seu governo em 1954. Mas historiadores de renome divergem
fundamentalmente na avaliação de sua obra como um todo. Se Pedro Dutra Fonseca
lhe atesta coerência em termos de defesa de um projeto que teria perpassado o discurso
de toda a sua vida, Boris Fausto, em recente avaliação de seu Diário, nega-lhe
qualidades de estadista. Certamente ainda estamos longe de uma avaliação definitiva a
seu respeito”.
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2.1 Aprendizado Político (1903-1907)
Discurso pronunciado na Sessão Fúnebre de
Júlio de Castilhos realizada na noite de 31 de
outubro de 1903
Senhores:
Eu não venho salientar os feitos deste grande homem nem os seus dotes
morais porque eles são bem conhecidos de todos; eu venho somente lamentar convosco
a queda do roble gigantesco que tinha as raízes no coração da República.
Fazem hoje oito dias que a morte insaciável e voraz arrebatou com a garra
adunca das antigas furias o espírito genial, espírito translúcido, através do qual avistavase a verdade e a ciência, a intrepidez e a calma, a pureza e o amor, concretizados no
cérebro de um homem que era o farol de um povo.
Cada dia que passa, o punhal terrível da realidade vai cicatrizando esta
ferida e, em lugar da dor pungente e intensa que nos deixou numa apatia desoladora e
atroz, vai se acentuando a saudade, na frase de Garret: “o doce pungir de acerbo espinho”.
As lágrimas, partindo da vista que é o espelho da alma, partem da alma
que mentalmente atravessa o espaço e vai ajoelhar-se junto à lousa marmórea que encerra
os despojos sagrados daquele que em vida chamou-se Júlio de Castilhos e que depois de
morto será orgulho de uma pátria, o símbolo de um povo, auréola que circunda a fronte
do Rio Grande.
Quando o terror invade um povo, transforma muitas vezes um fraco num
forte, um pusilânime num herói e os espíritos que são fortes por natureza transformamse em rochedos vivos, escudos de uma nacionalidade.
O perigo que ameaçava a pátria, na Grécia formou um Leônidas, em Roma
um Mucio Scevola, na França um Danton, no Brasil um Floriano Peixoto e um Júlio
de Castilhos.
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O gládio pontiagudo da dor que rasga os corações, transforma um cético
num crente, um homem num santo, e a dor, conturbando o espírito, o esmaga num
círculo de ferro, fazendo jorrar o eterno manancial das lágrimas, lágrimas puras, das
quais deve-se ter orgulho porque são filhas da sinceridade, porque são derramadas por
um pedaço da Pátria!
Rio Grande querido, o cérebro deste teu filho era o cofre sagrado que
continha todas as tuas virtudes, toda a fecundidade ubérrima de teu solo.
Tinha a calma impávida do nauta que sorri diante da onda convulsa abrindo
as faces para tragá-lo.
Tinha a bravura indômita dos heróis de 35 que percorriam as campinas
onduladas e verdejantes ao sopro rijo do pampeiro montados no corcel fogoso e bravio
que parecia adquirir a força dos vendavais, e nas pontas aguçadas das lanças levavam de
vencida a opressão e a tirania.
Espírito de águia, pulso de atleta, convicção de mártir.
Sim, águia altiva que desferindo o remigio soberbo, bracejou para a luz
em busca da liberdade. Lutou, vencendo todos os obstáculos e qual novo Prometeu
arrancou das regiões siderais o fogo sagrado e, nos animando com essa luz, ensinounos a lutar por um ideal.
Então o Brasil o encarou deslumbrado e cheio de assombro! Ele foi
chamado o homem puro da República, o evangelizador de um povo e o seu berço a
Jerusalém dos eleitos!
A morte arrebatou-o de nosso seio, porém a sua memória pertence à
posteridade; Júlio de Castilhos só desapareceu objetivamente.
Senhores. Correi a vista pelo mundo e o vereis sob um prisma bem
diverso e honroso para nós.
Enquanto essas nações que se dizem grandes e civilizadas, que possuem
exércitos colossais e esquadras gigantescas, transformam o gládio da justiça em espada
de Damocles pendente sobre a cabeça dos fracos; o Brasil, colosso generoso, ajoelha
soluçando junto à tumba do condor altaneiro que pairava nos píncaros da glória.

83

Júlio de Castilhos para o Rio Grande é um santo. É santo porque é puro, é
puro porque é grande, é grande porque é sábio, é sábio porque quando o Brasil
inteiro debate-se na noite trevosa da dúvida e da incerteza, quando outros estados
cobertos de andrajos com as finanças desmanteladas, batem às portas da bancarrota,
o Rio Grande é o timoneiro da Pátria, é o Santelmo brilhante espargindo luz para o
futuro.
Tudo isso devemos ao cérebro genial desse homem.
Os seus correligionários devem-lhe a orientação política; os seus
coetâneos o exemplo de perseverança na luta por um ideal; a mocidade deve-lhe a
instrução que está fruindo e a humanidade deve-lhe o exemplo de pureza e de honradez
de caráter.
Identificando-se com uma doutrina sã, soube melhor do que ninguém
moldá-la aos costumes e às necessidades de seu povo.
Senhores. Resta-me uma satisfação: é que ele não semeou em terra sáfara
e os belos ensinamentos que nos deixou serão continuados por aqueles que o seguiram
e compreenderam.
Teve a magnanimidade dum Graccho, teve coração generoso e bom dum
Paulo de Tarso.
Ser-lhe-á erguida uma estátua, porque, apesar de ter um pedestal em cada
coração, é preciso que a posteridade saiba o quanto ele foi querido e respeitado por
seus contemporâneos.
Nós que pranteamos a memória sigamos o exemplo desse homem que no
passado foi um lutador, no presente um organizador e no futuro será um símbolo de
glória.
Os raios ardentes do astro rei crestarão as frondes verdejantes das arvores
e a força impetuosa dos vendavais jogará as folhas secas no torvelhinho do nada; a mão
inexorável do tempo cerceará os alicerces de monumentos gigantes, porém a memória
de Júlio de Castilhos será eterna, porque ele deixou de ser um homem para tornar- se o
ideal da República, ao redor do qual se agruparão os levitas do futuro.
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Saudação ao Presidente Afonso Pena
Discurso pronunciado pelo eminente Dr. Getúlio Vargas, quando quartanista de
Direito, de saudação ao Dr. Afonso Pena, eleito Presidente da República, no dia 15 de agosto de
1906, e publicado na “Gazeta do Comércio”, de 1917.*

Exmo. Sr. Presidente da República.
Ao receber a delegação da mocidade das academias, para saudar a V. Exa.,
seja a consideração da força e da juventude que ela representa, o fluido galvânico, que
me alteie à posição de independência que deve ser mantida por esses que, simples
espectadores dos fatos presentes, serão os juízes do futuro.
Não nos foi possível ir ao encontro de V.Exa., como desejávamos.
A voz da mocidade, possuída de sonoridades estranhas, queria manifestarse como a vibração forte de um clarim de guerra esbatendo as brumas da manhã,
dominando o glauco marulhar das vagas, na orquestração de uma lavorada de
entusiasmos.
Seja-nos ao menos permitida, sob a cúpula azulada dos céus, no anfiteatro
amplo da natureza, esta arena grandiosa mais própria para os que se iniciam na vida
pugnando pelo livre pensamento. Esta saudação não tem cambiantes de estreita política;
sobrepõe-se às facções partidárias; é o reflexo sincero das convicções da mocidade,
obrigada a quebrar o artificialismo das solenidades oficiais, trazendo o amuleto santo da
pureza de seus sentimentos.
Tremula neste préstito o alegre ondular das bandeiras simbólicas. Um é o
estandarte glorioso desfraldado pelos heróis de 35. Outro é o lábaro da liberdade
mineira que envolvera o martirológio dos inconfidentes, e, finalmente, o pendão da
Pátria Brasileira, integração dos sentimentos nacionais. Olavo Bilac, referindo-se à
brilhante representação fluminense que acompanhava o Presidente da República em sua
excursão aos estados do Norte, disse que ela era o eterno memento que os romanos faziam
repetir aos generais vitoriosos, ao entrarem triunfantes, para lhes lembrar a sua condição
* Nota da Redação: A publicação, na íntegra, do notável discurso, já histórico, do eminente Chefe da Nação,
proferido há 37 anos, foi expressamente autorizada à direção desta Revista, por carta de 6 de abril do corrente ano,
ao presidente do Instituto, e transcrito do único exemplar existente, da antiga “Gazeta do Comércio” desta capital.
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terrena. Isto que se ajusta tão bem, referido pelo humor e pela graça do cintilante
cronista da Kosmos, é uma verdade irrecusável para nós, quanto ao símbolo da Pátria
brasileira.
Nós saudamos no Presidente da República o homem eminente que se
engrandeceu, procurando engrandecer a Pátria. É justo que, diante da bandeira que a
representa, se repita a frase romana:
Respicens post te, hominem memento te. O Brasil era o mastaba egípcio adormecido,
há um milênio, no seio morno do saibro movediço e estadeando vida real com a
caraterização nítida das raças desaparecidas. A hereditariedade monárquica prolongouse pela República na aceitação tácita de presidentes impostos pelos seus
antecessores. O abuso da prerrogativa rapace acarretou o desequilíbrio pelo despertar
das energias latentes no espírito angustiado do povo. Era um vozear confuso, disperso,
longínquo; eram fulvas crispações de coriscos como de tempestades prestes a
desencadear-se. Havia mister um pulso de bronze, uma rija vontade que carreasse essas
energias, dando-lhes feição própria, para que se exteriorizassem em resistência tenaz.
Apareceu, foi Pinheiro Machado, o brado da sentinela do sul, chamando a postos a
guarda do povo para a manutenção das liberdades eleitorais.
V. Exa. foi desejado por esse mesmo povo, para governá-lo.
Se um foi o pioneiro da nova cruzada, o outro é o símbolo da vitória da
democracia.
Justa foi essa homenagem de V. Exa. ao País que o sagrou, em indo em
pessoa auscultar-lhe as reais necessidades, para minorá-las, para satisfazê-las.
V. Exa. percorreu quase todo o Brasil, embalado pelo hino de vitória da
multidão confiante; é que a consciência coletiva das massas, na pessoa do Presidente
eleito, se revia a si própria, vitoriosa e prestigiada.
A impressão de V. Exa. talvez, nem sempre haja sido agradável; quantas
vezes o sentimento ter-se-á constrito dentro das angusturas de uma sensação de pesar.
Nem sempre na gleba exúbere terá germinado a seara loira para a messe das felicidades.
Quantas causas de estagnação pesam sobre um país novo, exaurido pela capitação e o
fisco, sopeando o livre desenvolvimento das atividades industriais?
Amarga resultante para quem se vê coacto a comprar manufaturados no
estrangeiro os gêneros da própria matéria-prima que exporta; mas, nem só pelo
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desenvolvi- mento econômico, nem pelas altas e baixas do câmbio se explica o
progresso de um país. Nem somente da fórmula complementar desse desenvolvimento,
isto é, que o funcionamento da administração pública se molde pelos rigorosos
princípios da honestidade.
Passemos adiante. É um país novo, bem o sei. É como o espadanar das
águas das enxurradas tomando destinos vários, quebrando-se de encontro à rija
contextura dos granitos, antes de sulcarem o terreno que as nivelará para a marcha
uniforme dos rios caudalosos. É um estado de transição da sociedade brasileira, através
dos tempos: é uma fase por que ela passa.
Estado de transição: esta frase não tem aqui o conceito da irrisória “época
de transição”, juntamente com a malsinada “anarquia mental”, avergoada no bioco de
certos doutrinadores e repetida com a teimosia impertinente das idéias preconcebi- das.
São duas fórmulas de um sistema filosófico, pretendido como dominador do
pensamento do futuro. Errônea aspiração. Ele foi apenas, no que tinha de consistente,
uma ponte da inteligência humana já transposta e relegada para o passado; uma fase
transata na evolução social que se norteia para outro rumo. De transição são todas as
épocas: o período brilhante da filosofia grega, como rutilação fortíssima do direito
propelido pelo inigualado senso jurídico dos romanos; os princípios liberais da
Revolução Francesa, sucedendo ao obscurantismo medieval e sucedidos pela insidiosa
política da Santa Aliança.
Fui levado a esta explicação por uma necessidade lógica de esclarecer meu
pensamento. Contudo, não a tacheis de extemporânea. Nós saudamos no Presidente da
República a marcha triunfal da democracia, a vitória da vontade popular. É naturaltoda
a reação à rigidez dogmática dos sistemas, impecáveis como perfeições abstratas, mas
insuficientes para abranger em seu âmbito a imensa complexidade da vida real. E isto
que ora eu digo é um protesto da juventude em nome do livre pensamento. Em resumo:
a verdade é que os homens não se modificam para se adaptar aos sistemas; estes é que
se fragmentam para refletir a feição própria de cada temperamento.
Sim. Os fenômenos se transformam, se deslocam, se reduzem, aumentam,
diminuem, desagregam-se, aparecem e desaparecem, sob formas diversíssimas. Toda
ação procede de relações observadas entre grupos de combinações diferentes. E, se a
constância na verdade é lei natural, nunca se poderá enquadrar o pensamento num
padrão único. Porque, se se lançar um golpe de vista sobre a evolução superorgânica,
sobre as manifestações intelectuais, a complexidade toma o aspecto de um canevas
inextricável.

87

A perfectibilidade emítnica de um sistema filosófico pretende, às vezes,
ser palavra última sobre a concepção da vida e do mundo. Surgem novas inteligências,
novos meios de cognição – as mesmas coisas vistas por outra face – e abate- se a
construção ciclópica na deflagração dos raciocínios abstratos. Cada aresta, cada desvão
que se percebe no contorno das coisas é um mundo novo que se abre no campo das
idéias. Por isso diz notável filósofo: “Ordem parcial incoerência geral, tal a fórmula do universo.”
Há outro motivo mais íntimo e caroável, nesta saudação que faz a
mocidade: V. Exa. é notável cultor do Direito é o diretor de uma das faculdades
jurídicas da República. Existe essa afinidade cultural, essa unificação superior do
pensamento pelo estudo da Ciência que procurando evitar a colisão dos interesses
opostos, é uma das formas do equilíbrio social e do modo mais avisado de proceder.
Ação do indivíduo no conflito vital, respeito da atividade alheia na consecução do fim
comum, tal a idéia do justo. A idéia do Direito obtém-se da faculdade de operar dentro
dos limites do justo. Da contínua desenvolução dessa idéia através dos tempos, vemse a conceber o tipo de moralidade ao qual cada um deve conformar as próprias ações
para que possa subsistir a vida social. A lei não é o arbítrio do legislador; este nada mais
faz do que reconhecer as necessidades gerais, garantir-lhes o desenvolvimento,
aplanando as dificuldades que lhes possam sopear a marcha progressiva.
A Justiça é a garantia da liberdade, sentimento profundamente orgânico:
é o próprio desdobramento do instinto de conservação individual. E, V. Exa., que é um
sacerdote da Justiça, será também a garantia fiel da liberdade de seus concidadãos. Se
procurarmos a Justiça expressa na Arte, ela dirá pela boca de Maeterlink que a Justiça se
obtém pela visualização do passado, perlustrando os refolhos do cérebro, para arrancála de lá, estendendo-a sobre o mundo, num imenso desdobramento de bondade. E dirá,
ainda: “Todo o nosso organismo moral é feito para viver na justiça, como o nosso mundo moral é feito
para viver na atmosfera de nosso globo.”
É justo que o Rio Grande se rejubile, recebendo o seu quinhão de glória
na visita presidencial.
A contemplação da natureza do solo rio-grandense, forte, risonha,
pitoresca e variada, fará compreender facilmente a razão de ser do caráter de seus filhos.
É de um efeito estonteador e deslumbrante o ver-se um trecho da campanha na
metábole primaveril, sob o sol flavescente. Várzeas extensas, uniformes, longínquas,
sobre as quais pesa em curvatura de cúpula o azul corrugoso dos céus dão a impressão
de grandeza monótona e selvagem, como a quietação glauca de um mar bonançoso.
Depois, a formosa ondulação das cochilhas, contorno nítido de formas macias,
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planejamentos álacres, num espontar robusto de seiva e de vida. Harmonia geral, escala
cromática de mutações indefinidas: transformações sem vestígios de violências, sem
contorções, sem aspectos terrificantes de natureza agressiva. O próprio pampeiro é um
remate lógico de grandeza épica, e tem sonoridades claras na voz retumbante, como um
canto de guerra, e sacode em intervalos rítmicos a nonchalance habitual da vida.
Os estrangeiros em avultado número aclimam-se facilmente nesta região,
temperada e fértil, diante do acolhimento liberal e cavalheiresco dos filhos da terra e são
poderosos fatores de progresso – no desenvolvimento da agricultura, do comércio e
das indústrias. E tudo: as revoltas, as tradições, o culto dos homens, o amor, o som, a
cor, a luz, a vida são formas errantes da liberdade, e constituem o traço característico do
povo rio-grandense. O tipo do gaúcho é, com rara mestria, assim descrito por Euclides
da Cunha: “Desperta para a vida amando a natureza deslumbrante que o aviventa; passa pela vida
aventureiro, jovial, valente e fanfarrão.”
Assim foi. O gaúcho, porém, é hoje uma figura em translação para o
passado, tipo lendário esbatido na curva do tempo e condenado a desaparecer
assimilado pela civilização, pelo cruzamento, pela cultura intensiva dos campos, pelos
novos meios de vida.
As nossas tradições, porém, não desaparecerão; os elementos estranhos
serão pacificamente assimilados, impelidos pelas mesmas aspirações de glória, pela
mesma comunidade de interesses, unidos pelos mesmos vínculos de amor à terra onde
vivem. Surgirá uma geração nova, robusta, trabalhadora, inteligente, tenaz e altiva,
moldada pela mesma estrutura que plasmou as figuras de Bento Gonçalves – o
desprendimento cavalheiresco; Silveira Martins - o arrojo tribunício; Júlio de Castilhos–
a tenacidade inquebrantável de caráter e a rara intuição dos fatos sociais.
O Brasil, apesar de manifestações pujantes de solidariedade patriótica em
lances angustiados, não realizou ainda essa fusão superior que se produz na metaquímica
dos sentimentos; não é ainda esse conjunto vibrátil e uníssono que estereotipa
nacionalidades definitivamente construídas. Recebendo o influxo de grandes correntes
migra- tórias e com insignificante cultura intelectual, apresenta tipos muito díspares em
sua constituição étnica.
Diante desses fenômenos, apavorou-se o espírito de alguns patricios
ilustres, tomados pela idéia obsidente de nossa desagregação em pequenas pátrias,
absorvidos pelas chamadas raças superiores, com maior unidade de tipos e melhor
aparelhadas pela civilização.
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Não me parece tão grave o temor desse perigo que se vem refratar na
alma nacional. Antes o tenho como resultante de pressuposto errôneo, da
desconchavada blague sociológica de alguns publicistas europeus que procuram torcer
as conclusões da ciência, para adaptá-la aos seus sonhos de rapacidade internacional,
quando não seja pela conhecida mania de generalizar os fatos e criar teorias.
Refiro-me à debatida questão das raças superiores, das raças fortes, espécie
de agremiação dos super-homens de Nietzsche, ao lado das raças depauperadas e
ineptas descambando para o fatal aniquilamento de sua ataxia orgânica. Tomam as
condições atuais de progresso de um povo como irrefragável prova de superioridade,
sem se lembrarem de que essas nações a que hoje concedem a primazia, se acharam, em
tempos recuados, em deplorável estado de inferioridade relativamente a outras
desaparecidas na voragem dos tempos.
Tenhamos confiança na grandeza do futuro pátrio; encaremos com
destemor e menosprezo a obstinada tarefa dos seus detratores.
A pedra de toque de nosso progresso se acha na educação do povo,
tomada esta palavra no mais lato sentido. A democracia é a educação comum dos povos
civiliza- dos, quanto a sua regulamentação política.
Só pela educação poderemos ter um governo democrático, pela
visualização do futuro, pela compreensão nítida do seu papel na vida, fazendo respeitar
o exercício de seus direitos políticos e a garantia de suas liberdades individuais.
Terminemos.
Quando mais tarde a geração futura investigar da vida pública de V. Exa.,
para plasmá-la na História, quando lhe perquirir a feição preponderante da inteligência,
como um dos paladinos da República, talvez classifique a V. Exa. como um conservador
progressista.
Parece um paradoxo, mas eu me explico.
Quem encarar o progresso humano, poderá compará-lo à curva inflexível
em cujos extremos se acham polarizadas as duas forças opostas, ambas perturbadoras
do desenvolvimento natural das sociedades: os conservadores e os revolucionários. O
conservantismo é uma mola empurrada no funcionamento orgânico. Aos conservadores
se pode definir com a frase lapidar de Rui Barbosa: “são conchas presas às cristalizações fósseis
de um mundo extinto”. São inteligências curtas, encerradas na estreita casamata dos
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preconceitos, julgando que se pode anquilosar o progresso nas estratificações do
passado.
Os outros, levados também por falsa intuição histórica, julgam que só se
rasga o véu do futuro com estilhaços de granada e calcando aos pés os membros
desarticulados de seus irmãos. V. Exa. teve a intuição exata do progresso obtido no
debate pacífico dos princípios, que venceram pela nobreza dos ideais.
Quando, após uma época brilhante, tenaz e gloriosa de propaganda, se
proclamou a República, o que determinou em V. Exa. a aceitação da nova forma de
governo, não foi somente a certeza da indispensabilidade da cooperação na política
nacional. Foi também a “intuição de um destino deduzido da lei da continuidade
histórica e das necessidades do nosso meio social”. A passagem para o presidencialismo
federativo era um progresso; era uma diferenciação superior que se dava na máquina
governa- mental. Isto em brilhante apologia o demonstrou Raoul de la Gracerie,
comparando o desenvolvimento primitivamente unicelular dos organismos
biológicos com a desenvolução das agremiações políticas.
A República, alguns anos após a sua proclamação, agitava-se nas
conflagrações tremendas da guerra civil.
Não comentemos estes fatos. A guerra é um Moloch insaciável, devorador
de homens. E, se talharmos as camadas corticais para pesquisar as origens da hecatombe,
jorrará o sangue das vítimas, assimilado no sistema arterial do monstro. Já se não
compreendem as revoluções feitas pela vontade de um homem que arrasta as multidões
para satisfazer os seus caprichos malsãos. A reprodução da orgia do I Bonaparte seria
hoje insensatez e anacronismo. V Exa. foi um dos que imediatamente se declararam
pela manutenção da ordem, colocando-se ao lado da autoridade desacatada. Preferiu a
conservação do estado de coisas vigente a uma revolução cujas consequências não se
poderiam prever, se fosse vitoriosa.
Sob a ação poderosa, sob a intervenção progressista de V. Exa. se iniciou
a transplantação da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. E agora a nova
cidade se ergue futurosa, centro de convergência da atividade mineira, saudável e bela,
apta para o progresso e para a vida. A antiga Vila Rica relegada para o passado, moldase perfeitamente no papel de relíquia histórica que lhe é destinado.
Se busco reconstruir as impressões da vetusta cidade, tenho a sensação do
arrebatamento fantástico, num sonho do Apocalipse. Primeiro – o aclive corrugoso das
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escarpas no círculo gigantesco das montanhas circulantes. Depois – o sinal indelével das
cruzadas aventurosas dos forasteiros bandeirantes, impresso nas covancas profundas,
donde extraiam o minério abundante. É uma evocação de grandeza soberana das
crenças antropomórficas dos tempos primevos, como se grupos de Titãs amontassem
blocos de granito para a escalada dos céus. Ao longe, entestando a majestade do espaço,
ergue-se o pico alteroso do Itacolomí, figura de pastor ciclope, repontando o rebanho
tímido das nuvens. E o vulto inflexível e sereno da rocha, perlustrando o horizonte,
parece encarar distante a imagem de Tiradentes, eternizada no bronze da estátua. E o
herói, na rija musculatura dos braços acorrentados, na saliência das articulações, na
atitude de altanaria fidalga da fronte, no olhar concentrado e penetrante de profeta
hebreu, é o protesto vivo do martírio de uma raça. Encarando os dois vultos, eu vejo –
na pedra, o atestado flagrante da natureza grandiosa e selvagem que, procurando furtarse à fatalidade das leis cósmicas, quer bracejar os céus. No homem o símbolo de uma
raça de caráter inquebrantável e redimida pela liberdade.
Um sábio estrangeiro que percorreu a nossa Pátria, disse que: “Minas é
o coração de ouro do peito de ferro do Brasil.” Parodiando, eu direi que V. Exa. é uma promessa
de ouro da esperança de bronze da República.
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Zola e a Crítica
A serena e calma figura do Capitão Dreyfus fora a vítima propiciatória,
condenada a aplacar os irritados manes da dignidade profissional do Exército Francês.
A indignação patriótica, desvairada ante tão grande crime, precisava de
alguém, para o qual derivasse a nevrose elétrica das odiosidades reprimidas. Tanto
melhor se a vítima descendia dessa raça perseguida – tronco desarraigado pela fúria de
Jeová, cujas folhas se dispersaram no globo, e mantém ainda o nobre perfil de sua
diferenciação étnica.
Povo sem pátria, há vinte séculos carregando o peso das malquerenças da
humanidade, por haver condenado à cruz um reformador que se insurgira contra a lei
e a tradição mosaicas de seu povo. Entretanto, em Dreyfus repetia-se a cena histórica
do Calvário.
Se o Galileu visionário não sofresse o martírio da cruz, restaria somente
a tradição de um sonhador inofensivo e bondoso na série truculenta dos profetas seus
antecessores.
Se Dreyfus fosse absolvido ao comparecer ante o primeiro Conselho de
Guerra, o seu caso passaria despercebido na turba multa dos fatos contemporâneos.
E, quando já era fato consumado, uma das injustiças onde mais cruamente se delatara a
estultice de um formalismo insultante, o brado do grande romancista lançou a confusão
entre os algozes. J’accuse... é o desfecho épico de uma existência que se consagrara a
combater a chateza do seu tempo.
A atividade literária de Emile Zola durou quase quarenta anos – 1863 a
1902. Muito jovem viera para Paris, tendo como patrimônio um profundo
conhecimento das línguas clássicas e trazendo na retina a inapagável impressão dos
campos da Provence, que tanto lhe realçou o brilho e colorido na descrição de
paisagens.
É curioso observar-se, a esse tempo, o estado da sociedade francesa,
mais tarde, com raro poder de análise, implacavelmente zurzida pelo autor de As Três
Cidades.
O inconsistente governo de Luiz Felipe, que uma revolução erguera e
outra derrubara, procurou manter-se em uma política de termos meios imoral e trêfega.
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Pêndulo oscilatório entre os dois extremos da Câmara Francesa, rodeara-se de uma
brilhante corte de áulicos parasitários.
E, distribuindo pensões à larga, reduzia os recalcitrantes, acenando-lhes
com a mercê favorita da cruz da Legião de Honra. A depravação e tibieza das classes
elevadas infiltrava-se, por um processo de exosmose, às classes inferiores, transmitindo
o vírus deletério dessa necrose social.
Tal estado de coisas agravou-se pelo reinado do III Napoleão a dentro, até
o despertar do povo francês, na grande decepção de 70, ao ribombar flamívomo dos
canhões prussianos.
Fora essa sociedade decrépita que Zola observara e procurou refletir, cheio
às vezes de um pessimismo terrível de revoltado que tanto lhe reprocharam, mas que se
justificava como a intensa aspiração de um melhor futuro.
O espírito dos patriotas transviava-se, procurando acordar do passado as
glórias napoleônicas. Julgava vingar-se contrapondo Wiena e Austerlitz a Strasburgo e
Sedan.
Urgia que se fizessem renovações. Inepto seria evocar um passado
ruinoso, quedando-se no eufemismo acomodatício das almas sempre satisfeitas, ou na
simples grita inativa e sem proveito. Renouveler ou perir – tal era a fórmula que se impunha.
As brilhantes teorias do transformismo de Darwin eram levadas por
Spencer as suas últimas conseqüências, na Filosofia. Firmara-se definitivamente o
método experimental, abrindo à vida novos e vastos horizontes.
A França “tomava o vôo do século” pela Ciência, pela Filosofia, pela
História e pela crítica, apresentando nomes como André Lefévre, G. Le Bon, Taine,
Renan e outros.
O Romantismo, tendo desempenhado o seu papel, chegava aos últimos
exageros. Estafara-se na criação de um mundo maravilhoso, onde heróis de convenção
e de pose moviam-se como títeres ao sabor das fantasias de cada autor, e em completa
desconexão com a vida real.
A França já se não satisfazia mais com o canto dos rouxinóis. Era preciso
um reformador, para quebrar a estagnação planimétrica em que se atufara a Arte,
talhando novos moldes para a idealização da vida. Um reformador e um crente, que
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tivesse a inabalável convicção do mérito da sua obra, e algum tanto da rudeza nativa do
povo, que fosse a ressonância da voz dos oprimidos e a vibração poderosa do
descontentamento da época.
Em Zola havia a crença até o exagero na necessidade de uma iniciação
remodeladora. Idéia centro ao redor da qual girou todo o seu grande esforço de
reformador. Possuía essa sinceridade convicta - alma mater de todas as revoluções.
Compreendeu que, do filão riquíssimo existente na Ciência, poderia extrair
abundante material para a construção artística. Observou a realidade na natureza,
observou o homem na sociedade, condicionando-o ao seu meio, agindo sob o aguilhão
dos instintos, sob a atuação premente das necessidades, e sofrendo o contrachoque dos
interesses opostos.
Era um retrocesso à inesgotável fonte do velho e sempre novo Balzac.
Estudou essa multidão inumerável, vivendo no fundo das minas, sucumbindo esmagada
pelas explosões e os desmoronamentos. Homens caquéticos, cujas forças se exauriam,
tomados de incuráveis moléstias, adquiridas nas entranhas úmidas da terra,
anemizandose na atmosfera abafadiça das escuridades profundas. Tipos deformados
pelos desastres; mulheres esgalgadas e secas, de pele áspera e rugosa como velhas
megeras; crianças esqueléticas e famintas; semivirgens cloróticas, desenvolvendo-se na
promiscuidade desmoralizadora dessa convivência forçada. E, sobrepairando a tais
misérias, estadeia-se a rotundidade do burguês ventrudo que goza e engorda, respirando
uma outra atmosfera e nem mesmo poderá compreender a injustiça de um tal proceder.
Vive de transformar em ouro a vitalidade e o esforço de outros seres que nem ganham
o indispensável para matar a fome.
Esta foi a tendência social do romance de Zola. De 63 a 70 fora apenas o
ensaísta, procurando a tendência definitiva de suas idéias. Contos a Ninon e Thèrese Raquin
são as obras representativas dessa época, segundo a opinião de um crítico. De 70 a 93
decorre o tempo de maior atividade ao genial romancista, em que levou a efeito essa
soberba construção arquitetônica – a série dos Rougon-Macquart.
Como ele próprio denominava, era a história natural e social de uma
família de 1840 a 1870. Era a aplicação ampla da lei da hereditariedade; dois ramos de
um mesmo tronco, um bastardo e outro legítimo, recebendo ambos como legado o
germe da degenerescência de seus ancestrais. A tara física arrasta-os, por fases
sucessivas, até as conseqüências últimas do alcoolismo e da idiotia. Aplicara o elemento
psicológico na apreciação dos indivíduos, fazendo da ação coletiva destes o ambiente
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histórico. Era a atuação do princípio hereditário na história individual de que se ser- via,
para descrever a corrupção social.
O alcance de sua visão, a vivacidade de colorido de sua forma, as
carregadas tintas do pessimismo, descritas com a aparente indiferença de um naturalista,
a uniformidade do trabalho e a energia de execução causam assombro.
Isto fazia dizer a Jules Lemaitre que a obra de Zola era um epopéia
pessimista da animalidade humana.
A feição reformadora dos trabalhos do grande romancista abalou
fundamente o meio em que aparecera. Toda ação pertubadora das condições de
normalidade social de uma época produz uma reação igual e contrária. Zola, inovador e
revolucionário, desviara-se da cepa-torta pela qual o senso comum moldava as suas
apreciações, em consonância com a concepção estética do seu tempo. O misoneísmo
odiento dos conservadores e reacionários escandalizara-se, lançando-lhe em face o eterno
labéo de procurar na lama e nas ínfimas camadas sociais os motivos de inspiração artística
que os outros encontravam nas nuvens.
Choviam sobre ele as acrimônias e imprecações, negaram-lhe todas as
qualidades, infamaram-no. Os espíritos mais cultos desvairaram, transviando-se da rota
que deveriam manter. Os seus próprios discípulos, não podendo acompanhar-lhe o
surto das idéias, chegaram a renegá-lo. O autor da Débacle seguia, porém, destemeroso
e altaneiro, lutando e produzindo. As edições de suas obras esgotavam-se com rapidez
nunca vista. Quanto mais o atacavam, maior era a convicção com que prosseguia.
Nunca o abateu a acídia acabrunhadora dos fracos. O gume mordente da crítica
dentavase ao encontro da rigeza érea da sua pena de polemista.
Mas, levado talvez pelo ardor das lutas que houve de sustentar, os defeitos
naturais da sua obra exageravam-se. Daí o ele dizer que fazia romances experimentais,
ao invés de romances de observação. Daí o querer dar à obra de Arte as minúcias de um
rigorismo científico e a sobejidão dessas notas cruas, onde o emprego do termo chulo
do calão popular desagrada a delicadeza de um espírito educado.
Zola, afastando-se da craveira comum, fora um triunfador glorioso sem
que o bafejasse a consagração da crítica quase sempre adversa. Edmond Scherer,
embora fosse um dos maiores espíritos do seu tempo, era contudo um profundo
respeitador da ordem social, jungido à rigidez dos preconceitos.
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O papel de Zola se lhe afigurou em demasia antipático. A polidez
comedida, que era uma das peças do seu cérebro, irritou-se ante esse revolucionário
iconoclasta, deixando-lhe escapar injustas e acrimoniosas apreciações que o futuro certo
não ratificará. O movimento remodelador do Naturalismo, a seus olhos, nada mais
era que“une affaire de coterie ou de petite église” sendo a ação do grande romancista “o esforço
de um iletrado para baixar a literatura até o seu nível”.
Anatole France, afastando-se da linha intelectual que devera ser mantida
por um crítico e literato de sua estofa, trata com irritadiça displicência o indiferentismo
naturalista da maneira zolesca.
É o francês sobrelevando ao artista e revoltando-se contra a crueza de tons
do autor da Terre, no apreciar as cenas da vida camponesa, taxando a este “de um infeliz
que melhor fora não ter nascido”. Arrima-se ainda à opinião de um Sr. Ulbach, que cheio de
um exaltado e descabido patriotismo, protesta contra “a injuriosa calúnia lançada à França”.
De tanto se poderá claramente intuir que o brilhante e lúcido espírito do autor deLa Vie
Litteraire se deixara obliterar por um estreito chauvinismo – péssimo aferidor do mérito
em coisas da Arte.
Nem mesmo do insulto soez ficara a coberto o genial artista. Edouard
Drumont, censurando o pretender-se abrir a Zola as portas da Academia, disse que “na
arte como na política as cloacas teriam o seu dia”.
Brunetiere, para quem a visita ao Vaticano teve o efeito miraculoso da
conversão de Paulo de Tarso, escreveu uma obra de ataque contra o propugnador do
Naturalismo. E, quando em meio à luta tremenda que se travara em tomo da questão
Dreyfus, pleiteando pela Justiça, tombara traiçoeiramente o velho cedro da dignidade
francesa, o Sr. Emilio Faguet, também espírito saliente da França contemporânea,
encarnava a figura do corvo daquele conto de Fialho d’Almeida “[...] requintando a
vingança, tripudiando sobre a impunidade - como esses vencidos que se desforram da humilhação sofrida,
indo aos cemitérios esbofetear os cadáveres dos vencedores.” Para o Sr.Faguet, Zola nada sabia de
História, nem de Filosofia, que nunca compreendeu. Os seus anos de aprendizagem são
os mais vazios, os mais ocos e os mais nulos de todos os anos de aprendizagem de
escritores conhecidos. Era um romântico licencioso, pessimista, misantropo, tendo
horror à verdade, e escrevendo num estilo grosseiro, pesado e incorreto.
A esta apreciação dá-me vontade de contrapor a de Francesco de Sanctis,
um dos mais notáveis críticos italianos do século transacto.
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Para este, Zola é um artista genial, profundo conhecedor das línguas
clássicas, talento raro de observação, desenvolvido por um intelecto educado na análise
e na reflexão científica e um dos maiores estilistas da França. Em verdade, refletindo
sobre tão contraditórias apreciações, penso no quanto é ingrata a tarefa do Sr. Sylvio
Romero, que há tantos anos vem reclamando para si a glória de haver introduzido a
ciência da crítica no Brasil. Também ele jogou a sua pedra contra o autor da Rome, o que
não admira, pois obsequiou-nos com esta frase:
“Apenas alguns ignorantes, retardatários ou preguiçosos, incapazes de ler
as grandes produções do mundo culto, perdem ainda o tempo e atrofiam o espírito,
mastigando a prosa de Ramalho ou Eça e os versos de Junqueiro ou Quental.”
Zola foi, por Max-Nordan, incluído na série dos degenerados, juntamente
com Tolstoi, Ibsen e outros.
Não se passe, porém, sem dizer que, mais tarde, Casimir Krauss, no seu
livro Psiquiatria e Ciência da Idéia classificou como o maior dos degenerados o próprio
Nordau. O Sr. Faguet explica o sucesso literário de Zola pelo gosto do povo francês em
ouvir maldizer de si.
Entretanto, o desarrazoado chauvinismo com que ele e outros franceses
apreciaram-no é uma prova negativa disso.
É de notar que, enquanto na França os livros de Zola eram rijamente
fustigados pelos guieiros do pensamento contemporâneo, em geral, entusiasticamente
o acolhiam os espíritos cultos do estrangeiro, máxime entre os povos de raça latina. Sua
escola fazia prosélitos e a crítica, salvando raras exceções; o acolhia com imparcialidade
e justeza de conceitos. Na Itália, além de F. de Sanctis e outros, destaco Eurico Ferri
para quem Zola era um poderoso e genial artista, cujo cérebro oxigenara-se ao ar puro
e vivo da ciência humana. Ferri, extraordinária envergadura de criminalista sociólogo,
analisando Bête-Humaine, demonstra-nos como a intuição genial do artista, partindo da
observação real dos fatos, vem confirmar os dados da antropologia criminal.
Este romance, que também mereceu uma elogiosa crítica de Lombroso,
mostra em como a predisposição orgânica de um indivíduo, encontrando no ambiente
o meio próprio para a fermentação dos instintos degenerados, arrasta-o para o
despenhadeiro fatal do crime.
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No Brasil, também a literatura sofreu a fascinação deste poderoso espírito,
que contou discípulos de bastante mérito, como Aluizio Azevedo, Julio Ribeiro e
outros.
Basta-me citar duas cabeças das que o trataram com imparcialidade e
lucidez. O notável crítico brasileiro José Veríssimo, tratando da morte de Zola, disse
que a França perdia nele o último de seus homens universais.
Do autor dos Rougon-Macquart também se ocupou num brilhante
estudo o justamente apreciado literato rio-grandense Sr. Alcides Maya.
O espírito de Zola dá a impressão das vastidões oceânicas. Quem quer que
leia o Germinal sentirá o deslumbramento do largo sopro épico que resumbra de suas
páginas. Ninguém melhor que Zola tinha o sentimento da conflagração das massas, e
sabia objetivar no romance o movimento das multidões. O arrojo coletivo desses
operários individualmente humildes, educados na passividade cega da obediência,
como desagregam de si parcelas de energia, formando essa resultante uniforme,
assustadora e irresistível, que se despenha como uma avalanche levando em seu seio
uma ameaça de explosão. Começa de 93 em diante a segunda parte da obra de Zola.
Do seu pessimismo anterior reponta o esperançoso otimismo que
produziu Travail, Fecondité e Verité.
O fundo idealista, que nele permanecera, ressurge na radiosa apoteose de
uma humanidade futura, redimida e glorificada pelo trabalho, pela Ciência e pela Justiça.
Era uma luminosa síntese, perfeitamente eurítmica; promessa
brilhantemente cumprida por quem havia sido – um potente derrocador de velharias.
Hoje, que o naturalismo zolesco é uma forma transata na evolução da Arte, poder-selhe-á passar pelo crivo da análise, com a imparcialidade precisa.
Ninguém desconhecerá o que da passagem desta escola persistiu como
um patrimônio geral, fecundo e duradouro. Atraiu as imaginações à observação da
realidade, aproveitando os resultados da investigação científica para a idealização
artística. E, apesar das contradições da natureza humana, fez os personagens de seus
romances moverem-se dentro da lógica de cada temperamento em correlação com o
meio ambiente. Observando as classes inferiores, deu ao romance essa larga feição
social, amenizada de uma grande dose de bondade humana.
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A Arte irá sempre perlustrando novos horizontes, zombando do
dogmatismo das escolas, mas o aparecimento de Zola ficará assinalando um dos pontos
culminantes no desenvolvimento da literatura universal.
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M a n i f e s to P o l í t i c o : o s A c a d ê m i c o s C a s t i l h i s ta s
ao R i o G r a n d e do S u l
*

Em face da agitação política que trabalha neste momento a alma riograndense nos seus mais veementes sentimentos de afeto republicano, afeto por assim
dizer atávico, colidiria com a índole vibrátil da mocidade o mutismo, característico dos
que se alapardam na trincheira indecorosa da neutralidade.
Não se poderia compreender que nós corações lealíssimos, sinceramente
votados à defesa das instituições que nos felicitam, sopitássemos ainda que
passageiramente as manifestações de solidariedade patriótica, que irrompem da raiz do
peito e vêm à flor dos lábios num derramamento de entusiasmos varonis.
Mal nos ficaria a nós, cavaleiros que, verdade seja, ainda não conquistamos
as esporas nas justas pela República, açaimar as consciências recém-abertas, quando
nelas é ingênito esse culto quase fetichista pelo Homem Imortal, que é a mais brilhante
personificação da nossa raça.
Seríamos tacitamente cúmplices nesta agitação bastarda, se
permanecêssemos numa imobilidade esfíngica, patenteando aos olhos admirados do
castilhismo puro que esta coluna de cristal sem falhas – a mocidade das escolas – tinha
deixado estilhaçar as suas arestas lapidares a golpes iconoclastas, de modo a não mais
poder refranger os raios luminosos, que nela despejava o sol republicano.
Eis porque os acadêmicos, irmãos em Julio de Castilhos, despertam num
alvoroço de ressurreição, dirigindo a palavra ao Rio Grande do Sul.
Não alvejamos absolutamente um outro escopo que não a felicidade dessa
amada e hospitaleira terra, tão digna e tão forte, terra que nos foi berço, terra da nossa
paixão, gloriosa “Jerusalém dos Eleitos”, terra por que o nosso coração palpita, o nosso
cérebro pensa e o nosso braço age.
Não tememos também, fazendo muito da alma essa confissão, o respeito
humano, que faz sempre naufragar os sentimentos mais apurados.

*

Publicado no Jornal A Federação, Porto Alegre, 27 abr. 1907.
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Grandes em nossa fé, soberbos em nosso desprendimento, vamos sempre
para diante, pelo futuro a dentro, faquirizados por aquele olhar brilhante que a pálpebra
da morte encobriu num poente de outubro.
A mocidade pensa para agir, sem cuidar que haja em torno um bando de
fariseus capaz de abrir cinco chagas num corpo redentor.
Estamos em plena contra-agitação.
O Rio Grande do Sul assiste neste instante a uma nova hégira: são ovelhas
desgarradas que voltam ao aprisco trazidas aos ombros de um bom pastor, são corações
transviados que murmuram o confiteor, são filhos pródigos que regressam aos lares
depois de ter sentido o trave de todas amarguras, é enfim o Partido Republicano
articulado, visceralmente unido aos mesmos princípios que têm feito a sua grandeza,
formando um quadrado de honra em tomo da obra portentosa do Mestre Imortal.
Para a mocidade tocou também o rebate. E a mocidade veio. E a mocidade
aqui está, reafirmando em documento público a sua solidariedade infrangível ao
programa castilhista, onde ressalta como jóia de mais fino lavor a Constituição de 14 de
julho, obelisco gigantesco levantado para a glória da raça latina, que, durante dezesseis
anos de experimentação rigorosa, tem resistido impavidamente aos golpes incessantes,
vibrados quase diariamente pelos reacionários de todas as cores políticas e filosóficas.
Trabalho magistral de assombrosa sabedoria, vazado nos moldes de um
presidencialismo castigado, o nosso código político, plenamente executado nos claros
dias de paz e austeramente defendido pelos peitos republicanos nos campos da luta
fratricida, preenche todas as necessidades do organismo sadio do Rio Grande do Sul,
pondo-se em completa euritimia com o estatuto basilar da Federação Brasileira.
Abrindo mão de uma velha metafísica política que punha nas assembléias
coletivas deliberantes a garantia das liberdades civis, atribuindo aos cidadãos uma
colaboração direta na fatura das leis por meio de um referendum tão perfeito como o
helvético, a Magna Carta de 14 de julho desdobra os seus artigos em uma nova muralha
chinesa, cingindo uma terra bendita de trabalho incessante, onde todos os ideais deitam
flor e todas as flores frutificam.
Não nos restringimos a especulações teoréticas nem tampouco a questões
bizantinas de sistemas filosóficos, intentando perquirir no espírito preclaro do Mestre
que correntes de idéias confluíram naquele cérebro de aço para determinar o surto
luminoso desse incomparável documento político de 14 de julho – encaramo-lo
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somente em seus efeitos práticos, que nos apresentam em rápida perspectiva tuteladas
todas as liberdades e a propriedade pela toga incorruptível de sua magistratura egrégia e
amparadas nas baionetas da sua força pública exemplaríssima; debaixo de um mesmo
céu confinam todos os templos, predicando todas as religiões; bracejam todas as indústrias;
a agricultura, arroteando a gleba, abandona gradativamente os processos rotineiros,
incorporando-se aos progressos do velho mundo; o comércio, que estremecera de
momento, quando a luta civil ensangüentava as coxilhas, sente-se renascer em novas
vitalidades, amparado pela mão técnica que, barra aberta, francos os mares, há de
entregá-lo ao livre concurso de todas as bandeiras; a instrução primária difundindo- se
em escolas que se multiplicam; ginásios e academias surgindo da iniciativa particular e
recebendo dos poderes públicos somente o apoio moral necessário a seus passos
incipientes; o diploma, morta a velha certeza dogmática de sapiência, recebe o seu
prestígio, não mais da sanção oficial, mas da concorrência honesta pelo princípio
superior da liberdade profissional. O Rio Grande do Sul, enfim, de Província caudatária
que era, anemizada por um centralismo exaustivo, desabrocha, encastoado nessa
Constituição monumental, no Rio Grande do Sul – Estado, autônomo no seio da
Federação, retalhando o seu corpo em autonomias municipais.
Eis por que a mocidade castilhista das escolas julga-se obrigada a perguntar
ao Rio Grande do Sul, se não lhe ocorre porventura o dever quase religioso de jurar
fidelidade a esta carta política, “que será eterna na relatividade das coisas humanas”.
Eis porque a mocidade castilhista das escolas, envergando a couraça
inamolgável dos lutadores de têmpera, arma-se em cruzada para expungir os sarracenos da
Terra Santa, montando guarda junto ao sepulcro do Mestre e permanecendo nessa
religião, que a batizou para a luta e a crismou para a vitória.
Não nos atemoriza a suspeição que possam lançar sobre as nossas
palavras. Nesses tempos que transcorrem, lutuosos para os espíritos sãos, educados nos
princípios de uma moral sem pecado, há que julgue quem a independência de caráter
somente se coaduna com as oposições sistemáticas; os outros, os que amparam a
autoridade constituída, os que procuram conservar as instituições vigentes, trabalhando
pela sua melhoria gradativa, são acoimados de servis, espinhas flexíveis e outros tantos
qualificativos desairosos, que aí andam pelo vocabulário de agressores energúmenos.
É quase sempre com a mocidade das escolas que se explora nestas surdas
campanhas de difamações e de ódio. Almas substancialmente vibrantes, talhadas a
buril pelo molde clássico de Quixote imortal, meridionalmente exageradas, são elas,
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vermelhas quase sempre em suas convicções, que qualquer panúrgio de ocasião dá-se à
pena de apascentar para a satisfação de despeitos inconfessáveis.
Desta vez, porém, apareceram os reagentes na massa heterogênea dos
agitadores; fez-se a seleção das idéias e o entusiasmo rebentou numa grande
eclosão, congregando todos os elementos genuinamente castilhistas em uma coluna
poderosa e brilhante, que, cheia de altivez, vem manifestar ao Rio Grande do Sul as
suas convicções inabaláveis, nascidas do coração num grande extravasamento de amor
e confirmadas pela razão precocemente amadurecida na contemplação desapaixonada
dos fenômenos sociais e políticos.
Assim pensando e assim agindo, livremente, sem sugestões de quem quer
que seja, num movimento espontâneo e irreprimível, a mocidade não cogita de seu
futuro, não renega princípios pela comodidade feliz das posições oficiais, nem
tampouco tolera que adversários, lançando sobre sua conduta olhares de lince, nela
procurem descobrir o reflexo de intuitos menos nobres.
Da mesma arte que não emprestamos motivos subalternos às
manifestações de consciências opostas, exigimos que reconheçam em nosso
procedimento, altamente patriótico, o cunho indelével de uma sinceridade sem mancha.
Indigência absoluta de lógica e de critério revelaria quem afirmasse,
nesse regime de amplas liberdades, que a independência de caráter e de pensamento
seja peculiar aos opositores sistemáticos e raie pelo servilismo deprimente o
pronunciamento categórico que ora fazemos, apoiando a obra intangível do Patriarca
Morto.
Não. Descanse o Rio Grande do Sul, esteiado nas verdes esperanças de
sua mocidade em rebento: os profetas mais uma vez errarão o vaticínio.
As buzinas que troaram, anunciando o sacrifício da mocidade, não terão
a divina magia das trombetas de Jericó – as muralhas não cairão, as muralhas ficarão de
pé.
E aí tem o Rio Grande do Sul a razão suprema da nossa atitude
coerente, levando-nos de arrastão, caldeados num ardor febricitante, ao encontro
daqueles que são os lídimos representantes de “Júlio Máximo” nesta terra, em cujas mão
honradas depositamos uma bíblia de civismo exemplar, copiada folha a folha dos
corações castilhistas e que o povo rio-grandense sabe de cór.
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A Pinheiro Machado, que, extinto o período das lutas contra o paraguaio,
trazendo como troféus os galões de voluntário e a carta de bacharel, fez das terras
missioneiras a casamata da resistência aos desmandos monárquicos e, braço dado a
Venâncio Ayres, o Santo, como aquele príncipe da fábula antiga lá se foi acordar a
República adormecida no bosque desde 45, República que vivia como uma fumaça
quase diluída no azul, apenas memorada na tradição oral transmitida pelos farroupilhas
encanecidos aos filhos ainda em botão; a Pinheiro Machado, estadista-soldado, a
Pinheiro Machado, chefe incontestado da política nacional, vai nessa expressão sincera
da vontade da mocidade castilhista um protesto de solidariedade indefectível no
momento atual da política rio-grandense.
A Borges de Medeiros, que tem deixado pesar sobre os seus ombros o ônus
de múltiplas responsabilidades, quer como jornalista, doutrinando os princípios
republicanos pela imprensa da propaganda, quer como soldado que ao depois não
vacilou em trocar a pena pela espada para ver confirmadas nos campos de batalha as
idéias já triunfantes nos prélios incruentos da palavra; a Borges de Medeiros,
magistrado colendo, modelo lançado à imitação dos pretores; a Borges de Medeiros, o
administrador inteligente e probo que tem empregado as energias na sustentação do
crédito e no ressurgimento imponente de todas as forças vivas do Rio Grande do Sul; a
Borges de Medeiros, a quem o Partido Republicano em moção quase plebiscitária
confiou o anel de Alexandre, naquele dia de luto e de mágoa que é sexta-feira da paixão
castilhista; a Borges de Medeiros a eloqüência da nossa solidariedade.
Dois vultos dessa gigantesca estatura moral, que alastram a história do
Partido Republicano por todas as suas páginas, não se podem nunca ver diminuídos na
admiração sincera que o povo rio-grandense lhes tributa.
Artificial, de conseguinte, é a agitação pseudo democrática, ateada por
meia dúzia de indivíduos irrequietos, suspeitos ao Partido Republicano, e que veio
insidiosa, pérfida, como uma víbora no cerrado de nossas fileiras, conseguindo arrastar
no vortilhão de uma lisonja hipócrita o nome venerando do Dr. Fernando Abbott.
Condenamos a candidatura desse ilustre patrício à Presidência do Estado,
alcandorados no superior ponto de vista do castilhismo puro, que não permite a
nenhum dos seus prosélitos a competição ruidosa aos lugares de honra no seio da
administração pública, senão quando a eles são apontados iniludivelmente pelos seus
órgãos legítimos.
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Um partido político organizado não é uma horda de batedores
acompanhando o carro do Estado; é o agregado inderrocável de indivíduos em torno
de princípios, tendo a sua direção suprema confiada a um homem ou a um grupo de
homens, que se batem no seio da sociedade pela sua fiel e rigorosa manutenção.
Apresentando-se candidato sem exclusão de partido, o Dr. Fernando
Abott atirou-se nos braços da fortuna sempre varia, alienando as simpatias que
intensamente lhe votávamos e rasgou, muito a nosso pesar, a página de ouro e de
sacrifício que algum plutarco ao certo escreveria, retraçando a biografia dos nossos
grandes capitães.
E o que mais tortura a alma republicana neste instante de grandes
dedicações é ver que ao Dr. Fernando Abott não repugna subir as escadas do palácio
numa onda de cédulas multicolores, lançadas às urnas por mãos inimigas, pintalgadas
ainda do sangue da luta recente, empenhada contra o partido de que ele era um dos
generais.
Essa aliança híbrida com o federalismo é visceralmente contrária aos
princípios da sã política, assume aos olhos do Rio Grande do Sul as proporções de um
monstruoso concubinato político, de um pacto imoral, contra os bonos mores
republicanos.
O Rio Grande do Sul, assombrado, tem visto o Dr. Abott a rolar de
incoerência em incoerência, afirmando nesta capital que jamais dissentiria do Senador
de quem era amigo e soldado, confessando em Cachoeira que ainda agora estava dentro
do seu partido e, seis horas depois, Santa Maria, para espanto dos mortais, ouvi a
revelação sociológica da desagregação dos partidos políticos.
Dentro de que partido estava o Dr. Abott às duas horas da tarde?
Depois, muito logicamente, veio a deificação sentimental da soberania
popular, velho mito helênico, que tem servido de pretexto a todos os reacionários antes
da escalada do poder, porque uma vez conseguida esta, a soberania vai para o cesto dos
papeis inúteis ou vai prestar asas ao surto de novas ambições. E os mesmos que a
turificam incidem em singular contradição quando negam o sufrágio aos menores e
aos analfabetos, como se a maioridade e a instrução pudessem dar um critério
infalível para o seguro exercício dos direitos políticos.
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Depois, é preciso convir como mestre impecável do constitucionalismo
germânico que as formas de governo não devem ser puros idealismos, frutos estéreis de
espíritos cheios de mocidade.
E a verdade é que a soberania popular tem pairado somente numa
atmosfera platônica de teorismos vagos e insubsistentes. É a lição fecundíssima da
história.
Na Grécia, pátria de todas as democracias, foi preciso que Clistenes
inventasse o ostracismo para que fossem banidos os homens perigosos à república, em
Roma, mortas as velhas aspirações da plebs no sacrifício de Mário e Scylla, os césares
pendiam lubricamente as cabeças coroadas no seio das popéas impudicas. A França de
89, que levantou Napoleão nos braços para a salvação do princípio democrático
periclitante, viu, ao depois, com aplausos, como ele se fazia sagrar imperador pela mão
branca de um pontífice máximo.
E é em nome duma pretensa reivindicação desses princípios impraticáveis
que o Dr. Fernando Abott, rompendo com o passado, com as próprias convicções,
arrogou-se o direito de abrir um sisma no seio da igreja castilhista, para se arvorar em
sarcedos magnus de um bando de luteranos sem princípios e sem fé.
Sem embargo de sua declaração, o Dr. Fernando Abbott, numa heresia
que entenebrece a alma republicana, há de querer fatalmente amanhã, em conluio
nefário com os demolidores de todas as castas, incinerar nas labaredas do revisionismo a
bula imortal de 14 de julho.
A mocidade, porém, aqui está firme nas fileiras do castilhismo.
Não nos arredaremos, venha embora surpreender-nos neste posto de
labuta a geada branca da velhice, porque as convicções têm sempre dentro das almas
verdes e florescências de primavera.
Malgrado os sacrifícios, que hão de arar sulcos nas nossas carnes juvenis,
malgrado essa amarga e schopenhaureana filosofia da Vida, que há de envenenar o melhor
das nossas esperanças, ficaremos dentro da nossa fé impertérrita, deixando no seio das
academias uma esteira larga de admirações fervorosas e plantadas na crosta desta terra
querida as nossas pegadas, que ficarão indeléveis como as de Cristo no monte,
marcando em etapa gloriosa uma mocidade que passou.
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E única há de ser a nossa bandeira, tostada já no fumo das batalhas,
enquanto a outra, a da agitação, feita de retalhos policromos, alinhavados pelo ódio que
as facções impenitentes votam à situação dominante, não logrará desdobrar-se no azul,
incapaz de resistir às lufadas impetuosas do ar que as nossas falanges deslocam.
Não temos predileções pessoais em relação ao homem que deverá dirigir
os destinos do Estado; a alta confiança, que nos inspiram Borges de Medeiros e Pinheiro
Machado, leva-nos a esperar que a escolha do candidato recairá em alguém, que, fiel ao
programa que Júlio de Castilhos tracejou, num rasgo de clarividência, genial, será um
continuador digno da obra política que defendemos.
Mas vamos para terminar.
A palavra já nos vem destituída do calor inicial, prodigamente gasto
através dos períodos, que ela cristalizou.
Vamos para terminar.
Antes, porém, que se perca o eco da última frase, façamos como o árabe
que, após o labor cotidiano, manda a alma em prece a rumo da cidade do Profeta.
Mestre, pondo de fecho a estas linhas sem arte que o teu espírito inspirou
e o nosso sentimento teceu, Mestre, sobem a ti os nossos corações, fazendo de luminosa
escada de Jacó para a alma castilhista da República.
Mestre, o teu olhar que tornou o mármore transparente, para chegar até
nós, inunda de luz esta profissão de fé, que ora lançamos ao Rio Grande do Sul.

Direção Central do Bloco
Firmino Paim Filho, presidente honorário, acadêmico de direito.
Manoel Pizarro, presidente, acadêmico de direito.
João Neves da Fontoura, secretário, acadêmico de direito.
Carlos Lisbôa Ribeiro, acadêmico de direito.
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Joaquim Maurício Cardoso, acadêmico de direito.
Salvador Obino, acadêmico militar.
Bibiano Baptista, acadêmico militar.
Paulo Luiz Fernandes Bidan, acadêmico militar.
Jacintho Godoy Gomes, acadêmico de medicina.
Armando Xavier, acadêmico de medicina.
Júlio Moreira de Oliveira Braziliano, acadêmico de medicina.
Heitor Wagner, acadêmico de engenharia.
Miguel Saldanha da Costa, acadêmico de engenharia.
Olympio Guerra, acadêmico de engenharia.

F a c u l d a d e d e D i re i t o
Getúlio Vargas, 5º anista.
João A. Alves Nogueira, 5º anista.
Manoel Luiz Romero, 5º anista.
Apolinário Borba, 5º anista.
Amantino Fagundes, 5º anista.
Innocêncio Borges da Rosa, 5º anista.
Severiano Ribeiro, 4º anista.
Viriato Cintrão, 4º anista.
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Ezequiel Ubatuba, 4º anistia.
Saturnino de Souza Velho, 4º anista.
Antonio Vieira Pires, 4º anista.
Manoel Duarte, 3º anista.
Armando Penafiel, 3º anista.
Dattero de Lorenzi, 3º anista.
Serafim Garcia, 3º anista.
Victor Soares Leães, 3º anista.
Annibal Lopes Loureiro, 2º anista.
Renato Costa, 2º anista.
Pedro de Moraes Branco, 2º anista
Edmundo Dantas, 2º anista.
Francisco Furtado dos Santos, 2º anista.
Ferreira Dias, 2º anista.
Osvaldo Caminha, 2º anistia.
Augusto Godoy de Medeiros, 2º anista.
Augusto Cesar Sampaio, lº anista.
Cesar Azevedo, 1º anista.
Amadeu Lanquitinie, lº anista.
Arthur Ebling, 1º anista.
Manoel Bicca de Almeida, 1º anista.
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João Soares, 1º anista.
Carlos Xisto Pereira, 1º anista.
Adolpho Luiz Dupont, 1º anista.

Escola de Guerra
Carlos Miguel de Vasconcellos
Serafim Garcia Feijó
Ermilio Antão Ribeiro
Augusto Torres Homem
Hernani Pinto de Araújo Rabello
João Roza da Silva
Luciano Pedreira de Almeida
João Euphrásio Guió de Souza
Tristão Araripe de Farias Filho
Nereu Gilberto de Moraes Guerra
Sebastião Chagas Leite
Octaviano Leão
Henrique Quintiliano de Castro e Silva
João Izidro Caldas
Pedro Aurélio de Góes Monteiro
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Raymundo Nonato Lopes de Menezes
Antonio Sampaio Xavier
Benjamim Pereira da Silva
Virgílio Viana Castello Branco
Plínio Freire de Moraes
João Guilherme Leal Ferreira
José Martinho da Costa Teixeira
João Baptista Maciel Monteiro
Estevão de Souza Lima
Carlos Alberto Kiehl
Guilherme Paranaense
Lindolpho Ferreira de Freitas
José Novaes
Ernesto Pereira Rodrigues
Nestor Figueira Pegado
José Octaviano Pinto Soares
Sabino Magalhães
José Elias de Paiva Filho
Carlos Pereira da Silva
Alcides Alves da Silva
Paulo de Aguiar
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Catão Pereira de Mello
Raul Pereira de Mello
Marino Mesquita da Costa
Arthur Oscar de Macedo
Ottoni Outeiral
João Antonio Coelho de Moraes
Horaido Pinto Porto
Angelo Francisco Notare
Januario Coelho da Costa
Severino Silveira da Costa
Geraldino Gonçalves Marques
Waldemar Schneider
Raphael Pinto de Azambuja Netto
Francisco de Paula Peixoto Vieira da Cunha
João Peixoto Vieira da Cunha
Argemiro Taborda Dornelles
Arnaldo Ferreira Soares
Luiz Martins da Silva
Francisco Marques Fernandes
Alcibiades Carlos Pinto
Adherbal de Castro e Silva
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Cedar Marques da Silva
José Gonçalves Pereira
Manoel Jacintho de Almeida
Cícero Perfeito da Costa Ferreira
Affonso Ribeiro
Alcides de Souza Ramos
Maurillo Meyrelles Alves
Dorvalino Coussirat de Araújo
Octavio Rodrigues de Carvalho
Romulo Telles Pessôa
Zopyro Ourique
Accacio Gonçalves da Silva
Valentim Benicio da Silva
Irineu Trajano da Silva
Antonio Thomé Rodrigues
Luiz de Lima
Waldemar Souto de Oliveira
Paulo Duarte de Moraes Sarmento
Roberto Alexandre Heskth
Felicio Vieira Nunes
Eurico Gaspar Dutra

114

Faculdade de Medicina
João Manoel Ramos, 5º ano.
Amaro Joaquim Teixeira, 5º ano
Ivo Affonso Corseuil Junior, 5º ano e farmacêutico.
Plinio da Costa Gama, 5º ano de medicina.
José Ricaldone, 4º ano de medicina.
Basil Sefton, 4º ano de medicina.
Alfredo de Oliveira, 4º ano de medicina.
Vicente Caruso, 4º ano de medicina.
Sensurio Cordeiro, 2º ano de odontologia.
Dirceu Ortiz, 2º ano de odontologia.
Hermes Marques, 2º ano de odontologia.
Homero Santos Chaves, 2º ano de odontologia.
Emesto Teixeira, 1º ano de farmácia.
Reinold Schmädke, lº ano de medicina.
Maximiliano Schmitz, 1º ano.
Octacilio Torres Rosa, lº ano.
Antonio do Nascimento Leães, lº ano de farmácia.
Lotario Selbach, 1º ano de medicina.
Antonio Antunes Ribas Filho, 2º ano de odontologia.
Heitor Fernandes Ortiz, 2º ano de odontologia.
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Norberto de Barros Lacerda, 1º ano de medicina.
Renato Leilis, 1º ano de odontologia.
Euclides da Cunha Lopes, 1º ano de medicina.
Horacio Miguel Porcelio, 1º ano de farmácia.
Homero Caceres, 1º ano de farmácia.
Pedro Augusto Simoes Pires, 1º ano de odontologia.
Vicente Giannone, 1º ano de medicina.
Heitor Machado, 1º ano de medicina.
Leonidas Machado, 1º ano de medicina.
Gontran Costa, 1º ano de farmácia.
Argemiro de Azevedo, 1º ano de odontologia.
Satyro Alcides Marques, 1º ano de medicina.
Manoel Ribeiro da Cunha Louzada, 2º ano de medicina.
Antenor de Almeida Nunes, 1º ano de medicina.
Diniz Martins Rangel Junior, 1º ano de medicina.
Vicente de Paula Dutra, 3º ano de medicina.
Alipio Soares Marino, 2º ano de farmácia.
Henrique Ignacio Domingues, 3º ano de medicina.
Godofredo Requião, 1º ano de farmácia.
Dionysio Marques, 1º ano de medicina.
Nelson Silveira, 1º ano de fanmácia.
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Miguel Pereira Pinto, 1º ano de farmácia.
Armando Silveira, 1º ano de odontologia.
Arciano Requião de Carvalho, 1º ano de medicina.
Dionysio Magalhães Junior, 1º ano de medicina.
Gastão Cardoso, lº ano de farmácia.
Gaspar Xavier Porto, 2º ano de odontologia.
Henrique A. Wolfenbuttel, 2º ano de farmácia.
Alvaro Martins Baptista, 1º ano de medicina.
Alberto Pinto Brandão, lº ano de farmácia.
Theodomiro Barreira, 1º ano de odontologia.

Escola de Engenharia
Candido Lucas Gaffrée, 4º e 5º anos.
Alfredo de Araujo Pereira, 1º ano.
Humberto Paranhos Pederneiras, 3º ano.
Antonio Porfulo de Menezes Costa, 3º ano.
Mario de Souza Velho, 1º ano.
Sylvio Barbedo, 1º ano.
João de Abreu Dahne, 3º ano.
Adolpho Stern, 2º ano.
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Arthur Pereira Castilho, 3º ano.
Alfredo Dias, 1º ano.
Ivo Pedroso da Silveira, 1º ano.
Miguel Saldanha da Costa, 1º ano.
Alvaro Leão Torelly, 1º ano.
Raul Osorio Bordini, 2º ano.
João do Nascimento Leães, 1º ano.
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2 . 2 A s s e m b l é i a d o s R e p re s e n t a n t e s ( 1 9 0 9 1923)
15ª Sessão em 7 de outubro de 1909
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, meus Colegas. Havendo no Parecer
da Comissão de Petições e Reclamações, que ora se discute, um voto discordante do da
maioria vencedora dessa Comissão, me julguei obrigado a justificar o parecer por ela
lavrado, não pela importância do assunto, que em si mesmo não é de relevância, mas
unicamente para justificar uma expressão que consigna o aludido parecer, mostrando,
assim, à evidência que não foi por amor à frase que ela foi empregada como fecho do
mesmo.
De sua leitura ressalta, à primeira vista, um fato que convém retificar – a
má colocação do voto discordante, que parece pertencer ao meu prezado colega Dr.
Firmino Paim, quando assim não acontece.
Esse colega está de acordo com o parecer formulado pela maioria da
Comissão de Petições e Reclamações, pertencendo o voto com restrições ao ilustrado
Dr. Armênio Jouvin.
É trivialíssimo, principalmente a quem esteja afeito a manejar as letras
jurídicas, que a justificação de um voto vencido sempre vem posteriormente ao nome
de seu autor. Entretanto, assim não se deu.
Foi com o intuito de esclarecer este ponto, isto é, que o voto com
restrições não é do Dr. F. Paim, mas daquele nosso colega, foi com esse intuito, digo,
que a ele aludi. Isto posto, passo a justificar os motivos por que a maioria da comissão
elaborou o parecer que se discute nos termos em que o fez.
O erudito Dr. Jouvin, levado pelo respeito ao rigorismo do lexicon e com
entranhado amor pela significação integral dos termos da linguagem, irritou-se talvez,
com a superabundância de palavras no parecer, em cuja frase final haverá, a seus olhos,
uma exertia supérflua.
E por isso assinou com restrições, isto é, aceitando a primeira parte do
parecer e impugnando a segunda, cabendo-me, portanto, na qualidade de relator, a
91
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defesa desse parecer, mostrando que a sua última parte não é uma demasia de
linguagem, acrescentada por amor à frase.
Devo, pois, principiar distinguindo três pedidos no requerimento feito
pelas escritoras Bianca Pappacena e Rina Racca.
Pedem elas em primeiro lugar o auxílio prévio de 4:000$000 para a
publicação de um livro; em segundo que seja autorizada a aquisição de 400 exemplares
do mesmo; em terceiro, finalmente, a de certo número de volumes mais, 1500, se a obra
satisfizer às condições a que se propôs, isto é, de uma propaganda com vantagens
reais para a imigração italiana no Brasil.
Quanto aos dois primeiros pedidos, isto é, quanto à concessão prévia do
auxílio de 4:000$000 e aquisição, por compra dos 400 volumes, a comissão negou,
fundamentando a sua negativa na conveniência de evitar, com essa concessão prévia,
sem conhecer a obra, a reprodução de outros pedidos sob idêntico fundamento, o que
importaria em uma porta aberta às pretensões de qualquer adventício que pretendesse
explorar a indústria da publicidade.
Aberto este precedente pelo deferimento, que a Assembléia negou,
qualquer outro pretendente poderia, de futuro, pedir, igualmente, um auxílio prévio para
atos idênticos.
O que a comissão negou foi o auxílio prévio, isto é, antes da publicação
do livro pela razão muito simples que não podia ajuizar de seu valor, além do perigo
dessa concessão facilitadora de idênticas solicitações.
Verifica-se, pois, que esse argumento só se referia ao auxílio anterior, sem
conhecer o mérito da obra.
Havia, porém, um terceiro pedido que se devia solucionar, isto é, o
auxílio posterior à publicação do livro, uma vez verificadas as suas vantagens como
propaganda imigratória.
O argumento acima referido já não podia servir para fundamentar uma
negativa, porque resultava da falta de conhecimento da obra, ao passo que o último
pedido implicava esse conhecimento.
Daí a comissão dizer na parte final de seu parecer: “se verificar que o livro
satisfaz às condições de uma boa propaganda em favor da imigração, nada obsta a que os peticionários
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se dirijam ao Dr. Presidente do Estado, que, se julgar conveniente, poderá prestar o auxílio solicitado,
na conformidade do artigo 20 n° 24 da Constituição”.
Negado o auxílio prévio, devia a comissão se pronunciar sobre o auxílio
posterior, isto é, sobre a compra, pelo Estado, de certo número de exemplares do
referido livro, se de fato, ele satisfizesse àquelas condições. Como responder a essa
terceira condição? Tínhamos de optar pela afirmativa ou pela negativa. Negar a
concessão do auxílio solicitado para após a publicação do livro, mesmo provando-se
que ele era ótimo, seria ferir de morte, com antecedência e talvez com injustiça, sem
conhecer da importância da obra, a pretensão das requerentes, quando o que é exato
é que se propunham a receber esse auxílio depois que o livro fosse dado à publicidade.
Conceder o auxílio condicional às vantagens que a obra oferecesse? Não podia a
Assembléia fazê-lo porque, reunindo-se durante dois meses, apenas, estava
impossibilitada materialmente de julgar do valor do livro. Entre prejulgar a obra por um
indeferimento prévio, ou fazer uma concessão condicional, ficando na dificuldade
material de executá-la, a maioria vencedora da comissão opinou por uma solução, ao
seu parecer mais razoável, isto é, indicar a competência do Dr. Presidente do Estado
para a concessão desse auxílio ...
Um Sr. Deputado – Podia fazê-lo independentemente de autorização da
Assembléia, permite-lhe a Constituição.
O Sr. Getúlio Vargas – ... faculdade que à Assembléia cabe
implicitamente, ao passo que ao Chefe do Executivo é expressa pelo art. 20 da
Constituição.
Além disso, mais habilitado do que nós para conhecer das necessidades
da administração pelo contato permanente em que está com os seus diversos ramos,
e, conseqüentemente, dos proventos que se poderia tirar da aquisição desse livro e da
sua vulgarização no Estado, poderia S. Exa. fazer essa aquisição dentro das verbas do
orçamento.
Foi atendendo a estas considerações que a maioria da Comissão de
Petições e Reclamações, sem negar nem conceder o auxílio solicitado, opinou em seu
parecer que os requerentes se dirigissem ao Dr. Presidente do Estado.
Nem mesmo, neste assunto, houve originalidade de minha parte porque,
percorrendo os Anais, ali encontrei um caso idêntico a este: um parecer sobre o pedido
de auxílio feito pelo Dr. Felisbello Freire para a publicação de uma obra sobre o Rio
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Grande, na qual se dizia que, “publicada a obra, se esta fosse, de fato, de utilidade para
o Rio Grande, poderia o Presidente do Estado adquirir um certo número de
exemplares,” o que concorreu, em parte, para que a maioria da comissão consignasse na
última parte do seu parecer a frase que, impugnada, embora, pelo nosso ilustre colega
Dr. Jouvin, não é supérflua.
Creio ter assim justificado o parecer que tive a honra de relatar.
O Sr. Armênio Jouvin – Sr. Presidente, o meu ilustre colega Dr.
Getúlio Vargas, relator da Comissão de Petições e Reclamações, entendeu referir-se, de
preferência à colocação do meu voto discordante, em parte, do parecer formulado pela
mesma comissão, deixando em segundo plano as restrições com que o subscrevi. Era
desnecessária esta explicação porquanto todos os meus colegas certificaram-se, desde
que foi lido o aludido parecer, de que o voto discordante, isto é, com restrições apenas
a sua segunda parte do mesmo parecer, era meu e não do ilustre colega Dr. F. Paim.
Poderia ventilar plenamente este assunto se não o reputasse de somenos
importância.
Quanto aos fundamentos em que baseei a restrição ao parecer apresentado
pela maioria da Comissão de Petições e Reclamações devo declarar que foram-me
inspirados, exclusivamente, pela idéia de evitar que a comissão indicasse às partes o
caminho a seguir, desviando-se assim da sua esfera da ação.
A meu ver o papel da comissão devia restringir-se a se pronunciar a favor
ou contra a pretensão de Bianca Pappacena e Rina Racca, mas nunca ensinar-lhes o
caminho a seguir para a consecução do seu objetivo.
O Sr. Getúlio Vargas – A comissão tinha de pronunciar-se sobre as
diversas partes do pedido dirigido à Assembléia.
O Sr. Armênio Jouvin – Sem dúvida, mas não lhe cabia a obrigação da
aconselhar as partes.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas não podia opinar pela concessão do auxílio
pedido sem conhecer a obra. Daí, a segunda parte do parecer, que mereceu a impugnação
do ilustre colega.
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O Sr. Armênio Jouvin – Perfeitamente dispensável porque à parte, a
ela exclusivamente, interessada no assunto, cabia recorrer ao Estado,
independentemente da insinuação contida no parecer.
O Sr. Getúlio Vargas – Essa segunda parte do parecer refere-se ao auxílio
após a publicação da obra.
O Sr. Armênio Jouvin – Uma vez que as peticionárias dirigiram-se à
Assembléia, cabia a esta negar o auxílio solicitado desde que não conhecia a obra. Era
esse o seu papel, porque, como avaliarmos de sua importância, se não a conhecíamos?
Foi sob esse fundamento que assinei com restrição o parecer em discussão
tanto mais convencido quando pela nossa Constituição, art. 20 n°24, fica ao critério do
Presidente do Estado conceder prêmios a quem presta relevantes serviços públicos.
A minha intenção foi, como disse, evitar que a comissão exorbitasse de
suas atribuições, ensinando às partes o caminho a seguir.
Um Sr. Deputado – Mas a indicação não prejudica.
O Sr. Armênio Jouvin – Pode não prejudicar, mas não é regular, não é
essa a nossa obrigação. O nosso dever é dar parecer deferindo ou indeferindo os
pedidos dirigidos à Assembléia.
O parecer, nos termos em que está concebido, não indica somente o
caminho que devem seguir os requerentes; vai além: como que insinua ao Presidente do
Estado a concessão do auxílio pedido.
O Sr. Getúlio Vargas – A comissão não insinua coisa alguma. (Vários
apartes são dados ao mesmo tempo)
O Sr Presidente chama a atenção da Casa, dizendo que o orador está sendo
interrompido com os apartes.
O Sr. Armênio Jouvin – Talvez não fosse intenção da comissão, porém
a qualquer pessoa que ler o parecer desde logo fica convencida de que está apontado o
caminho e que o poder público não poderá impedi-lo.
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Quanto aos apartes a que fui obrigado a responder, interrompendo a
explanação do meu modo de pensar, e que deram lugar à intervenção do Sr. Presidente,
são provas de delicadeza para com os meus colegas, às quais eu não poderia me furtar.
Ouvi com atenção, sem o menor gesto, o discurso do ilustre colega, Dr.
Getúlio Vargas e agora respondo aos seus apartes.
Sr. Presidente, terminando direi que todos nós sabemos que se a obra
dos requerentes for boa e convier aos interesses do Estado, o Presidente poderá
conceder qualquer auxílio independentemente de insinuações da Assembléia. Facultalhe a Constituição. Para evitar a nossa intromissão em matéria estranha à competência
da Assembléia foi que assinei com restrições o Parecer da Comissão de Petições e
Reclamações, voto esse que penso ter justificado.
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20ª Sessão em 14 de outubro de 1909
O Sr. Armenio Jouvin – Sr. Presidente, quando, há dias, discutiu-se nesta
Casa a moção apresentada pelo meu ilustre colega Sr. Dr. Alcides Cruz e outros srs.
deputados dirigida à bancada rio-grandense no Congresso Nacional, tive ocasião de
opor-me a sua passagem, justificando, ao mesmo tempo, os motivos por que o fazia.
Felizmente – o que me desvanece - a minha opinião não ficou isolada;
secundou-a, amparando-a, o ilustre colega Sr. Coronel Antonio Soares de Barcellos.
Dirigido o telegrama a S. Exa. o Sr. Senador Pinheiro Machado, a ele
manifestou a Assembléia o desejo de que a representação rio-grandense tomasse a
iniciativa em um projeto de lei que tivesse por fim impedir a devastação das matas.
Respondendo a esse telegrama, anunciou-nos esse eminente Senador
que a iniciativa solicitada já tinha sido tomada pelo operoso Deputado Sr. José
Carlos de Carvalho.
É claro, pois, que se a opinião que emiti não tivesse sido vencida, isto é,
se a Assembléia, adotando-a, tivesse seguido a trilha percorrida, de agir sempre
harmonicamente com o Governo do Estado, certo ter-se-ia poupado a desnecessidade
dessa solicitação.
O Sr. Pereira Parobé – Em que se afastou a Assembléia dessa norma
de conduta se até o próprio chefe da bancada rio-grandense no Congresso Nacional
ignorava a existência desse projeto de iniciativa do Deputado José Carlos?
O Sr. Armenio Jouvin – Como ignorava se no-la anunciou em sua
resposta?
O Sr. Pereira Parobé – Mas em aditamento ao seu primitivo telegrama.
Ao tempo em que este foi transmitido, S. Exa. ignorava, como a Assembléia, a existência
desse projeto, como se verifica dos termos desse seu primeiro telegrama.
O Sr. Armenio Jouvin – Era natural que S. Exa. assim se manifestasse,
porquanto, se a Assembléia dos Representantes, que tem a obrigação de conhecer das
necessidades do Rio Grande, não tinha notícia dessa iniciativa, indo reclamá-la da
bancada rio-grandense, muito menos S. Exa., colhido de surpresa, podia tê-la presente,
e daí os termos de sua resposta.
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O Sr. Pereira Parobé – Então a ignorância não foi somente da
Assembléia, foi geral...
O Sr. Armenio Jouvin – Geral ou não, pouco importa.
O Sr. Pereira Parobé – ... o próprio chefe da bancada, como disse,
ignorava a existência desse projeto, não tinha ciência dessa iniciativa.
O Sr. Armenio Jouvin – Ainda mesmo quando S. Exa. tivesse dela uma
idéia vaga, não podia, de pronto, responder senão como o fez; o contrário seria infringir
a delicadeza, a cortesia com que sói [sic] corresponder a todas as manifestações que lhe
são feitas. Verificando, porém, posteriormente, que já existia um projeto de iniciativa do
representante deste Estado Sr. José Carlos de Carvalho, apressou-se a dar ciência disso
à Assembléia.
O Sr. Firmino Paim – Donde a conclusão que a Assembléia errou
votando essa moção, mas, se errou, errou igualmente o Senador Pinheiro Machado,
dando a sua aquiescência a essa moção.
O Sr. Armenio Jouvin – Se a Assembléia errou não deve persistir no
erro, na injustiça feita àquele nosso operoso representante. (Apartes simultâneos)
Ainda é tempo de repará-la, manifestando o seu aplauso e hipotecando o seu apoio
ao Sr. José Carlos de Carvalho na iniciativa da apresentação do aludido projeto, com
o que, quando menos, fará desaparecer a suposição de que não lê os Anais do
Congresso. (Continuam os apartes)
Se os iniciadores da moção, que impugnei, tivessem, recorrendo a esses
Anais, verificado se existe ou não algum projeto no sentido da mesma moção, certo não
a teriam apresentado.
O Sr. Pereira Parobé – Seria necessário ler os Anais do Congresso
Nacional, o que seria tarefa por demais trabalhosa.
O Sr. Armenio Jouvia – Não tendo feito essa verificação e, em
conseqüência, solicitando do Congresso uma providência já tomada por ele, andou
erradamente. (Continuam os apartes)
Eis aqui o Diário Oficial de 12 do passado, que insere o discurso do Sr. J.
C. de Carvalho, no qual, referindo-se à conferência que teve com o eminente Dr. Borges
de Medeiros, história a apresentação do seu projeto que, conquanto não satisfaça a todas
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as necessidades do Rio Grande, evidencia, contudo, a boa-vontade desse Deputado,
sendo, portanto, uma superfluidade pedir à Assembléia a iniciativa do que já está
iniciado. Por assim pensar, tomei a palavra, roubando o tempo aos meus ilustres colegas,
para propôr que se dirija um telegrama ao Sr. José Carlos de Carvalho, aplaudindo a sua
iniciativa e manifestando as seguranças de que empregará todos os esforços no sentido
de ser convertido em lei o projeto por S. Exa. apresentado. É este o objetivo do
telegrama que vou enviar à Mesa:
“Deputado José Carlos Carvalho – Rio – Assembléia Estado aplaude iniciativa tomou
apresentando projeto contra devastação das matas e faz ardentes votos para que não se façam demorar
vossos esforços sentido ampliar referido projeto de acordo necessidades Rio Grande – Armenio Jouvin.”
O Sr. Alcides Cruz – Parece-me, Sr. Presidente, que não constitui uma
grave infração do regimento o falar-se da Mesa, tanto mais quanto é certo que essa tem
sido sempre a praxe seguida.
O Sr. Luiz Englert – Contra a qual, aliás, ninguém reclamou até hoje.
O Sr. Pereira Parobé – Em todo o caso o regimento deve ser observado
nessa como nas demais disposições.
O Sr. Alcides Cruz – De parte, porém, esta questão de caráter
secundário, passo a tratar do incidente que me obrigou a tomar a palavra. Chamado
à tribuna, a princípio velada e depois claramente, vou responder ao Sr. Deputado Jouvin
dizendo, quanto a sua primeira increpação, isto é - que a Assembléia dos Representantes,
votando a moção, não procedera de acordo como Governo do Estado, que não sou um
aderente do Partido Republicano.
O Sr. Armenio Jouvin – Nem eu tampouco.
O Sr. Alcides Cruz – Tenho um passado obscuro, é certo, mas coerente,
prestando-lhe os meus serviços quase desde a sua criação. Conhecedor, portanto, das
normas e praxes do Partido Republicano, a que sempre estive filiado, não viria
apresentar à Assembléia um projeto ou uma proposta qualquer se suspeitasse sequer
que assim procedendo iria melindrar a orientação do Governo do Estado.
O Sr. Flores da Cunha – Todos nós, conhecedores do passado de V.
Exa., fazemos-lhe inteira justiça. (Apoiados)
O Sr. Armenio Jouvin – Não aceito a insinuação, que não me atinge.
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O Sr. Alcides Cruz – Não atirei insinuação a quem quer que seja;
entretanto, se alguém há a quem ela possa caber, que a tome a si.
O Sr. Armenio Jouvin – Eu já lavrei o meu protesto.
O Sr. Alcides Cruz – Relativamente à segunda increpação, feita não
exclusivamente a mim, mas à Assembléia, isto é, à obrigação que tem a mesma
Assembléia, no entender do nobre Deputado, de conhecer todos os projetos submetidos
à apreciação do Congresso Nacional, devo observar que a nossa obrigação é conhecer
as leis depois de promulgadas e não tantos quantos os projetos formulados.
O Sr. Armenio Jouvin – Pelo menos do que foi apresentado pelo
Deputado José Carlos de Carvalho devia ter conhecimento a Assembléia ou, quando
menos, os promotores da moção.
O Sr. Alcides Cruz – Pois eu confesso com toda a franqueza e
sinceridade que não o conhecia nem o conheço.
O Sr. Armenio Jouvin – Vem publicado no Diário Oficial.
O Sr. Alcides Cruz – O Diário Oficial não é jornal de grande
circulação, acrescendo que a sua remessa para os estados é feita com demora,
tardiamente. Estou informado, contudo, de que o projeto em questão se refere tão
somente a providências a tomar sobre a exploração da lenha para consumo nas estradas
de ferro, quando o que nós pretendemos é uma lei que regulamente o corte das matas
de domínio privado, pretensão essa patrocinada pelo concurso direto do nobre Senador
Pinheiro Machado, claramente manifestado no seu primeiro telegrama.
O Sr. Armenio Jouvin – Mas é o próprio Senador Pinheiro Machado
quem diz que essas providências já foram tomadas com a apresentação do projeto do
Deputado José Carlos de Carvalho.
O Sr. Alcides Cruz – Esse projeto não resolve a questão. (Apoiados) O
próprio telegrama, o segundo, o constata. Enfim, a Assembléia resolverá sobre a moção
apresentada pelo nobre Deputado. Quanto a mim, declaro que votarei contra ela por
julgá-la desnecessária. (Muito bem; muito bem)
(O Sr. Deputado Getúlio Vargas pede vista do telegrama)
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O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o nosso ilustrado colega Dr.
Jouvin veio aqui apenas repisar o mesmo assunto, pretendendo chamar a atenção sobre
ignorância da Assembléia a respeito do projeto apresentado na Câmara Federal pelo
Deputado José Carlos de Carvalho e mostrar que, no naufrágio geral das inteligências,
ele sobre-punha a sua opinião como a tábua salvadora para a qual deviam bracejar os
que não tiveram a fortuna de segui-lo na sessão anterior. Entretanto, S. Exa. também
ignorava a existência desse projeto, pois aprovou em tese a idéia da moção, discordando
somente quanto à iniciativa a tomar que, a seu juízo, deveria caber ao Presidente do
Estado. Além disso, como muito bem acentuou o nosso ilustre colega Dr. Alcides
Cruz, nesse projeto não tratou o Sr. José Carlos da regulamentação do corte das matas
mas, apenas, do corte da lenha para consumo. Acresce que os termos do telegrama que
propõe o nosso colega seja transmitido àquele Deputado não estão de acordo com o
referido projeto. Atendendo a isso, e mais, por julgar inoportuno o telegrama, voto
contra a proposta do Dr. Jouvin. (Muito bem; muito bem)
O Sr. Armenio Jouvin – O meu ilustre colega Dr. Getúlio Vargas
certamente não leu o projeto apresentado pelo Sr. José Carlos de Carvalho. Dentre os
diversos considerandos com que S. Exa. justificou a apresentação desse projeto bastará
citar aquele que vou ler para que a Assembléia convença-se de que o aludido projeto
está de pleno acordo com as necessidades que ela procura prover.
Diz esse considerando: (lendo) “Considerando que a devastação brutal das
nossas matas arrasta consigo a pobreza para muitos e desperta a cobiça dinheirosa para aqueles
que só visam o interesse próprio embora com sacrificio de regiões inteiras do País.”
Eis aí a intenção do Deputado José Carlos em proibir a devastação brutal
das nossas matas. Isto está de acordo com o pedido da Assembléia.
O Sr. Pereira Parobé – O projeto difere muito do que pretende a
Assembléia. Refere-se, por assim dizer, apenas à exploração da lenha para consumo.
O Sr. Armenio Jouvin – Não Sr., providencia sobre isso mas, igualmente,
sobre a devastação das matas e, pois, satisfaz perfeitamente às intenções da Assembléia.
Foi por assim entender que propôs se telegrafasse ao autor do projeto, aplaudindo a
sua iniciativa e manifestando o desejo de que ele o amplie de modo a atender a
todas as nossas necessidades.
O Sr. Pereira Parobé – O projeto não regulamenta a exploração das matas
e o que nós precisamos é de uma lei nesse sentido.
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O Sr. Armenio Jouvin – Mas é precisamente esse o fim que visa o
projeto.
O Sr. Pereira Parobé – Não Sr. O que a Assembléia pretende é coisa
muito diferente do que consigna o projeto.
O Sr. Armenio Jouvin – Em todo o caso, o que a Assembléia não pode
negar– e devo acentuar – é que a iniciativa partiu do Dr. José Carlos de Carvalho, e
conseguintemente, será absurdo negá-lo, e maior absurdo insistir a Assembléia no seu
pedido.
O Sr. Pereira Parobé – Não há absurdo uma vez que o que consigna o
projeto e o que pretende a Assembléia são coisas diferentes.
O Sr. Marcos de Andrade – Demais, tendo a Assembléia a promessa
formal do concurso do Senador Pinheiro Machado, acho desnecessário dirigir-se a
outrem.
O Sr. Armenio Jouvin – Mas o telegrama que proponho é conseqüência
do que a Assembléia dirigiu à bancada rio-grandense, uma vez que ao Deputado José
Carlos de Carvalho coube a iniciativa da apresentação do projeto.
O Sr. Pereira Parobé – O Deputado José Carlos nada mais fez do que
secundar a ação da Assembléia relativamente ao consumo da lenha. O que a Assembléia
pretende, como já disse, é coisa muito diferente. O projeto desse Deputado nada
satisfaz.
O Sr. Armenio Jouvin – Melhor seria, então, que a Assembléia enviasse
o projeto ao Congresso.
O Sr. Pereira Parobé – Para dar a mesma rata que está dando? Não pode
fazê-lo.
O Sr. Armenio Jouvin – Sei que não pode enviar o projeto, porém se
só a Assembléia pode delineá-lo, não haverá projeto que a satisfaça desde que não parta
daqui. O que não se deve é pedir a iniciativa duma coisa começada, só porque não
satisfaz. Isso é que é rata.
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O Sr. Pereira Parobé – E, de fato, não satisfaz, porque o nosso intuito
é regulamentar a exploração das matas de domínio privado, coisa de que o projeto não
cogita. (Apoiados)
O Sr. Armenio Jouvin – Mas ampliado conseguirá esse objetivo. Enfim,
foi para esclarecer a minha opinião a respeito do assunto; o que penso ter conseguido,
que tomei a palavra mais uma vez.
O Sr. Getúlio Vargas – Penso poder dizer que a Assembléia está de
alvíssaras com a opinião do ilustrado Dr. Jouvin, porquanto, discordando da emitida
primitivamente, vem, agora, batendo ao peito penitenciar-se da discordância anterior,
propondo que a Assembléia tomasse a iniciativa de telegrafar ao Deputado José Carlos.
O Sr. Armenio Jouvin – Não apoiado. Não modifiquei o meu modo de
pensar.
O Sr. Getúlio Vargas – De fato, quando se pretendia telegrafar ao Exmo.
Sr. Senador Pinheiro Machado solicitando a iniciativa dos representantes rio- grandenses
no Congresso Nacional para a promulgação de uma lei repressora da devastação das
matas, S. Exa. declarou que votava contra a moção apresentada, não porque conhecesse,
então, o projeto do Deputado José Carlos, ou dele tivesse notícia sequer, mas por
entender que não era da competência da Assembléia tal intervenção.
O Sr. Armenio Jouvin – Não neguei a competência da Assembléia.
Dissenti, apenas, da forma porque intervinha, discordante das normas estabelecidas, dos
estilos até então observados, de proceder sempre de acordo com o Governo do Estado.
O Sr. Freitas Vale – Toda a Assembléia apóia o Governo do Estado e
jamais procede em desacordo com ele.
O Sr. Getúlio Vargas – De duas uma: ou o nosso ilustre colega entendia
que a Assembléia não tinha competência para votar aquela moção e, conseqüentemente,
não se devia dirigir à representação rio-grandense no Congresso Nacional, ou, então,
alarmava-se com a possibilidade da Assembléia agir em desacordo com o Governo do
Estado. Compreendo que S. Exa. temia irritar a película das suscetibilidades
governamentais, o que só não se poderia dar, pois esta Assembléia exercita uma
atribuição própria e vem até secundar a opinião do governo neste sentido.
O Sr. Armenio Jouvin – Discordei, apenas, da forma, como já disse.
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O Sr. Getúlio Vargas – Pois bem, façamos tábua rasa dos motivos
determinantes da opugnação do nobre Deputado, mas, fazendo-o, embora, o que é
indiscutível é que S. Exa. declarou que a iniciativa tomada pela Assembléia devia partir
do Governo do Estado.
O Sr. Armenio Jouvin – Que os deputados que subscreveram a moção
andariam mais acertados se a apresentassem de acordo com o Governo do Estado, isto
é, por intermédio do Dr. Presidente de Estado.
O Sr. Getúlio Vargas – Acentuado, como ficou, que o desacordo do
ilustre Deputado tendia a evitar que a nossa iniciativa melindrasse o Dr. Presidente do
Estado por uma, no seu entender, indébita intervenção da Assembléia nas atribuições
de S. Exa., de todo antagônica com esse receio é a atitude do nobre Deputado, vindo
reconhecer a competência da Assembléia para a apresentação daquela moção e
propondo, por sua vez, que a mesma Assemblé2ia telegrafe ao Deputado José Carlos
aplaudindo a sua iniciativa na apresentação de um projeto que, aliás, não satisfaz aos
desejos dos signatários da referida moção. Nessas condições, nem mesmo nessa parte,
que S. Exa. havia ressalvado para castigar a descaida da Assembléia, nem mesmo nessa
parte, digo, S. Exa. foi coerente, pois incidiu nessa mesma censura com a proposta que
vem de fazer. Repetindo o que disse ao começar, isto é, que a Assembléia está de
parabéns pela adesão do nobre Deputado a sua atitude, pois a tanto importa a sua
proposta, sento-me sem mais considerações. (Muito bem; muito bem).
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40ª Sessão em 9 de novembro de 1909
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, outra palavra mais autorizada do
que a minha, porque é a do mestre acatado que se há dedicado ao estudo de assuntos
da natureza do que me traz à tribuna, isto é, a crítica histórica das nossas instituições e
do nosso passado, devia fazer-se ouvir, neste momento, com mais precisão e abundância
de conceitos.
Entretanto não ficareis, de modo algum, inibidos de ouvir essa palavra, que
se seguirá a minha e, pois, cingir-me-ei a breves considerações que, se não forem
enfadonhas, (não apoiados) concorrerão, penso, para aguçar a curiosidade dos ouvintes à
espera do que me suceder nesta tribuna, o ilustrado Dr. Alcides Cruz.
Cônscio, embora, da minha incompetência, (não apoiados) entendi que não
seria demasiado fazer refletir no recinto da Assembléia do Estado o ruído das opiniões
que, neste momento, agita a alma rio-grandense e a brasileira em geral, sacudidas num
profundo sentimento de solidariedade internacional.
Certo devem ser de grande satisfação para nós, brasileiros, as
manifestações de regozijo que se expandem nas ruas de Montevidéu, esse coro uníssono
de aclamações que se levanta no extremo sul da América, saudando a nossa Pátria e
a nossa bandeira ao lado da bandeira da república vizinha e amiga, flamejando batidas
pelo sol glorioso que ilumina o mesmo continente.
Erguem-se apenas algumas vozes discordantes, no coro das aclamações,
vozes que representam ainda as tradições absorventes da política intervencionista
seguida pelos estadistas do antigo regime.
Como representante dessa tradição, significativa sua discordância, em um
telegrama passado à Assembléia, o talentoso jornalista Dr. Maciel Júnior, pedindo a
intervenção da mesma, em forma de protesto, contra o tratado que estabelece o
condomínio das águas da Lagoa Mirim e Rio Jaguarão, proposto na última mensagem
do extinto Presidente da República, lembrado pelo excelso Rio Branco e, por fim,
aprovado pelo Congresso Nacional.
O autor desse telegrama representa, pode-se dizer, pela sua filiação, o
espírito do regime passado, a tradição imperialista interventora que foi o centro da
diplomacia brasileira durante o longo período do Brasil Império como um
prolongamento da política internacional da metrópole.
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Respeito a boa-fé que presidiu a redação desse telegrama em que S. Exa.
concita a Assembléia a se manifestar sobre o assunto. Mas esta, em se manifestando, será
para dizer que absolutamente não concorda, não patrocina nem assume as
responsabilidades decorrentes desse tratado, representativo de um passado usurpador,
em que, sob o regalismo da lei e o império dos preconceitos, procurou o Brasil se
aproveitar da fraqueza de um povo dilacerado pelas guerras, enfraquecido pela cizânia.
Pareceu ao ilustre moço que a Assembléia tinha, na Constituição do
Estado, uma disposição claríssima em que institui a sua competência para intervir no
assunto diplomático de que se trata.
Foi além: apelou para a memória de Júlio de Castilhos, que, tendo sido o
espírito que presidira a organização da Carta de 14 de julho, era o mais competente para
interpretar a questão sob o ponto de vista constitucional; no entanto, se porventura
fosse dado a alguém perscrutar qual seria a opinião do grande morto; se algum órgão há
autorizado para interpretar o modo de pensar do genial organizador do Rio Grande do
Sul republicano, certo não seriam os que não seguiam as suas idéias nem professavam o
seu evangelho, mas o Partido Republicano Rio-grandense, por intermédio do seu chefe,
o benemérito Borges de Medeiros. (Apoiados; muito bem)
Só a este, com a autoridade que lhe outorgamos, cabia pronunciar-se a esse
respeito, e não os nossos adversários, os que pretendem derrocar a constituição política
que ele nos legou e que é a maior glória daquele para cuja memória apelam. (Apoiados;
muito bem)
Só Borges de Medeiros, como representante fiel da tradição castilhista,
podia ser o intérprete dessa opinião provável, em nome do Partido Republicano
organizado por Júlio de Castilhos.
Entretanto, sabemos que o Dr. Borges de Medeiros é francamente
favorável ao tratado e, como ele, o Dr. Presidente do Estado, que foi, por especial
deferência, consultado sobre o assunto. E de acordo com eles estava também a
Assembléia dos Representantes. E um ato de solidariedade humana que segue a
evolução e a nova rota assinalada à solução dos conflitos internacionais. Eu não poderia
negar o meu apoio a esse ato que, antes de ser ventilado pelo critério da época, resolvido
pelo governo, é um princípio de justiça. Procurou o Dr. Maciel Júnior, no telegrama que
dirigiu à Assembléia, escudar-se no art. 20 da Constituição do Estado.
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Encarando a questão, em primeiro lugar, sob o ponto de vista
constitucional, vejamos o que diz esse artigo: “O território (do Rio Grande) é o mesmo da
antiga província, de acordo com os documentos e tradições históricas, não podendo os respectivos limites
ser modificados, em caso algum, senão em virtude do seu expresso consentimento, manifestado pelo órgão
competente.”
A mesma Constituição, tratando das atribuições da Assembléia, estabelece
no art. 46, § 60, o seguinte: “resolver sobre os limites territoriais do Estado, na forma do art. 4º da
Constituição Federal, não podendo dispensar a informação do presidente”.
Logo à primeira vista, sem o menor esforço de análise, se deveria deduzir
da clareza dos textos constitucionais que a atribuição dada às assembléias estaduais para
estas se poderem manifestar só se referiu aos limites dos diversos estados da Federação
Brasileira entre si.
A nossa Constituição, estabelecendo esta competência, deixou-a, é claro,
adstrita ao dispositivo da Constituição Federal, e esta diz que, dentro dos limites por ela
traçados aos estados, estes são autônomos, têm plena liberdade para fazer a sua
organização política e administrativa.
Pois bem, como sabeis, a nossa Constituição refere-se, diretamente, ao
artigo 4º da Constituição Federal, precisamente porque tal artigo estabelece as restrições
de acordo com as quais o Estado poderá se manifestar.
O que é que diz o art. 4° da Constituição Federal? “Que os estados podem
incorporar-se entre si, subordinar-se ou desmembrar-se para se incorporar a outro ou outros, mediante
aquiescência das respectivas assembléias legislativas em duas sessões anuais sucessivas e aprovação do
Congresso Nacional.”
Ora, se o dispositivo da Constituição do Estado faz referência ao Art.
4º da Constituição de 24 de fevereiro, é claro, como disse, que, reconhecendo essa
restrição, sujeitava-se ao estatuído pela lei básica da República, seguindo-se daí que
o Estado só tem competência para resolver no que concerne aos seus limites com os
de outro ou outros estados da Federação, dependendo ainda assim as suas resoluções
do referendum do Congresso Nacional.
Como se vê, mesmo nas questões que só dizem respeito aos estados entre
si, as suas resoluções não têm caráter definitivo antes da aprovação do Congresso,
absolutamente.
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É claro, portanto, que a Assembléia não pode intervir em questões que
envolvam interesses internacionais, questões estas cuja solução compete exclusivamente
ao poder federal.
Acresce que o art. 34, nº 6 da Constituição Federal “dá competência
privativa ao Congresso para legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de
um estado que se estendam a territórios estrangeiros”.
Consoante este dispositivo, desde que o curso de um rio saia dos
limites territoriais de um estado para banhar o território de um país estrangeiro,
escapa à competência do mesmo estado qualquer interferência, que só pode ser exercida
pelo Congresso Federal.
Ainda mais: o art. 60, letra “g” da mesma Constituição diz que “compete aos
juízes ou tribunais federais as questões de direito marítimo e navegação assim no oceano como nos
rios e lagos do País”.
O art. 34, n° 10 então é taxativo a respeito, dizendo na linguagem
claríssima do seu texto: “que compete privativamente ao Congresso Nacional: resolver definitivamente
sobre os limites dos estados entre si, os do Distrito Federal e os do território nacional com as nações
limítrofes – e no nº 12 resolve definitivamente sobre tratados e comunicações com as nações estrangeiras”.
Ora, se é da exclusiva competência da União o tratado de limites com
nações estrangeiras, é claro que fica excluída dessa competência a atribuição do Estado
para isso, e mais, que a Assembléia não poderá intervir no assunto e,
conseqüentemente, que qualquer medida tomada nesse sentido seria uma invasão às
prerrogativas da Constituição Federal.
Pelo que venho de expor, parece-me que, sob o ponto de vista
constitucional, a questão é incontroversa. Só à personalidade jurídica da União compete
resolver o caso, não só por tratar-se de limites com país estrangeiro, como ainda por
dizer esse respeito a um tratado anterior.
Perpetuamente legitimada, no ponto de vista constitucional, a atitude do
Governo Federal, se examinarmos a questão sob o ponto de vista histórico, chega a
parecer uma injustiça flagrante que há mais tempo se não tivesse praticado este ato de
desprendimento e senão de verdadeira justiça para com a república vizinha, que há mais
tempo se não tivesse destruído esse privilégio oriundo da inexorabilidade da lei.
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São conhecidos de todos que tenham folheado as páginas da história pátria
as tendências intervencionistas dos governos da metrópole, tendências essas que,
oriundas das lutas seculares entre a Espanha e Portugal, terminavam,
temporariamente, por tratados, para logo depois serem rompidos e recomeçarem as
hostilidades. Estas invariavelmente vinham se refletir nas colônias e continuaram no
Brasil Império e após a independência das repúblicas do Prata.
Se no ponto de vista constitucional a ação exclusiva do Governo Federal
foi de todo legal, no ponto de vista histórico mais se justifica a sua resolução.
De fato, já em 1777, pelo célebre tratado denominado de S. Ildefonso, o
domínio das águas da Lagoa Mirim e Rio Jaguarão era considerado como pertencente
ao Estado Oriental.
Nessa época foi reconhecido esse direito pelo poder competente, que era,
então, o velho reino português.
Guerras feridas em datas posteriores, o direito de conquista transpondo
as fronteiras e outras foram as causas que justificaram o atual estado de coisas,
implantando o domínio da metrópole em parte do território do Estado Oriental e
sobre as águas da Lagoa Mirim e Rio Jaguarão em 1801.
Estabelecido esse estado de coisas, prolongou-se pelo futuro, sendo que
quando, posteriormente, os espoliados tentaram reivindicar o seu direito, o Brasil
alegou em contraposição que tinha o utis possidetis, a posse da zona reclamada.
Essa posse se firmou em virtude de um tratado arrancado em
circunstâncias excepcionais, sob a pressão das armas, a uma república convulsionada
por guerras intestinas, como fez o General Lecor, em 1819, invadindo o Estado Oriental
e impondo ao cabildo de Montevidéu um tratado em virtude do qual ficou essa
república despojada de parte do seu território.
Logo após sobrevieram as séries de sucessivas intervenções por parte do
Governo Imperial na política do Estado Oriental, para as quais, aliás, havia um certo
fundamento histórico que as explicava.
Além das rivalidades anteriores, suscitadas pelas lutas entre os governos
português e espanhol, pode-se dizer que estávamos colocados numa posição
excepcional no seio da América.
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Ao lado das tendências irrefreadas das repúblicas hispano-americanas,
viviam os brasileiros, povo de índole pacífica, a princípio submissos à vontade férrea da
metrópole e depois jungidos à centralização do unitarismo monárquico, governados
pelos gabinetes, sobre os quais atuava a vontade pessoal do Imperador.
Conquanto faça justiça ao talento e grande habilidade dos diplomatas
brasileiros no tempo do Império, não se deve, entretanto, obscurecer que eles se
quiseram arvorar em árbitros e solucionadores forçados das questões internas das
repúblicas platinas.
Anexada a Banda Oriental, com o nome de Província Cisplatina, ainda
no tempo do Brasil Colônia, tornou-se de novo independente no período do I Império.
E um dos primeiros atos do novo governo foi a anulação de todas as
convenções anteriormente feitas com o Brasil, considerando-as arrancadas pela força
ou pela astúcia.
O Brasil, porém, não mais restituiu a margem ocidental da Lagoa Mirim e
do Rio Jaguarão.
Anos depois, em 1846, o Governo Brasileiro negou qualquer direito à
República do Uruguai sobre aquelas águas, dizendo que elas lhe pertenciam
exclusivamente.
Negou-se a isso o Ministro dos Estrangeiros de então, alegando o uti
possidetis, isto é, que pertencia ao Brasil o domínio dessas águas, pela posse que
mantinha.
Esse estado de coisas se consolidou com a celebração do tratado de
1851, arrancado em ocasião aflitiva para a política do Estado Oriental, legalizando-se
um estado de fato flagrantemente contrário à justiça, pois é preciso confessarmos que
o tratado ora assinado não representa uma concessão com o fito exclusivo de agradar
ao Estado Oriental; não: é, antes de tudo, um ato de reparação social, um ato imposto
ao Brasil pela moralidade do direito internacional.
Anos depois, em 1857, aportou ao Rio de Janeiro D. André Lemos,
Ministro do Estado Oriental, estabelecendo como base de suas negociações com o
Brasil que fosse permitida à República Oriental a livre navegação da Lagoa Mirim e Rio
Jaguarão.
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Firmado o tratado, sob esta base, em setembro desse ano, foi nele
reconhecido ao Estado Oriental o direito de navegar nessas águas e sobre elas desfraldar
o seu pavilhão, tornando, no entretanto, dependente essa concessão de ulteriores
negociações, isto é, de uma condição ao arbítrio do Governo Brasileiro; negociação essa
que nunca se tornou efetiva, consoante com a política de adiamentos e paliativos de que
tão pródigo foi o Império, envolvendo sempre o direito numa teia de sofismas para não
atender aos direitos que eram reconhecidos por todos.
Deixemos de parte, porém, esta enfadonha digressão histórica (não apoiados
gerais) e encaremos a questão unicamente sob o ponto de vista jurídico.
É corrente, é trivial em assuntos de direito internacional que os mares, rios
ou lagos fronteiros, isto é, aqueles cujas águas expraiam-se por nações diversas conferem
a estas direito sobre as águas adjacentes a essas margens, até uma certa distância variável
conforme a natureza das mesmas águas.
Queria o Governo Brasileiro que a Lagoa Mirim fosse um lago interior,
enquanto que o Estado Oriental pretendia o contrário, que era um lago contíguo, isto
é, que, ficando as suas margens sob a soberania territorial de países diversos, as suas
águas deviam pertencer aos proprietários desses territórios.
A lógica irrespondível do governo oriental não podia ser rebatida pelos
estadistas do Império.
É corrente em direito internacional que os lagos cercados por territórios
de diversos estados pertencem a esses estados, desde a margem até a linha ou ponto
central, na extensão da testada de cada um, como é corrente em direito civil que o
domínio das águas fronteiras pertence aos proprietários ribeirinhos.
Não podendo, sob o ponto de vista jurídico, ser contestado o direito que
assiste ao Estado Oriental ao condomínio dessas águas, há quem apele para o ponto de
vista econômico, julgando ver perigos na concessão feita; no entretanto, é por demais
sabido que não pode haver nenhum inconveniente na aproximação de dois países, na
permuta de produtos, mas, ao contrário, que haverá grandes vantagens no estreitamento
de suas relações comerciais, além do contingente com que eles concorrerão para o
desenvolvimento da solidariedade humana.
Mas, meus senhores, o direito não pode estar divorciado da moral, da qual
é um desdobramento.

139

Recordo um fato, que pode ser aplicado ao caso, consignado na tragédia
shakespeariana – o do velho mercador de Veneza, quando este, pela lei do seu contrato,
podia exigir que ao devedor remisso fosse tirada uma libra de carne.
Exigindo o cumprimento dessa obrigação, ele estava dentro do direito,
mas estaria porventura, dentro da moral?
Se desistindo desse direito, perdoasse o cumprimento dessa iníqua
obrigação, seria um herói; o forte que usurpa o direito do fraco é um tirano, o que
respeita é um justo, mas o que restitui uma usurpação em que não lhe cabe
responsabilidade nenhuma é, antes de tudo, um magnânimo. E isso por que, Srs.?
Porque no ponto de vista jurídico justo é o que está de acordo como direito.
Faz-se mister, entretanto, examinar o caráter bom desse direito, tanto mais
quando a sua organização mostra que nele vai cada vez mais colaborando a massa
popular.
Como sabeis, o direito se forma pelo consenso unânime dos cidadãos; a
doutrina vai avançando e só quando consegue dominar os espíritos é que surge a lei para
corporificá-la.
É o princípio de igual liberdade de que nos fala Spencer, como uma
exigência do estado social para obter a maior felicidade de todos, aplicada ao assunto.
Além disso, não se compreende que num país como o nosso, preso pela
gratidão ao maior dos seus estadistas – Rio Branco – haja quem se insurja contra
estebenemérito brasileiro, censurando-o por este verdadeiro ato de justiça praticado pelo
tratado de que nos ocupamos. Mas é preciso deixar evidenciado que sendo um princípio
corrente esse direito, que uma vez concedida aos navios orientais a penetração na Lagoa
Mirim, precisariam ter uma saída, e esta só poderia ser pela Lagoa dos Patos, o Brasil
fazendo esta concessão à república vizinha observou apenas aquele preceito. A saída pela
Lagoa dos Patos era ainda uma conseqüência dos princípios que regem a comunicação
dos mares contíguos, nos países circunvizinhos, reconhecendo também o direito do
livre trânsito.
Admira, repito, que haja no nosso País quem se insurja contra o Barão do
Rio Branco, o espírito eminente que pleiteou os nossos direitos nos litígios das Missões
e no Amapá e, elevado às culminâncias da política brasileira, dirigindo a Pasta das
Relações Exteriores, dirimiu a nossa antiga pendência com a Guiana Inglesa em 1903 e
com a Bolívia, pelo Tratado de Petrópolis, que nos conferiu o riquíssimo território do
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Acre, celebrando tratados com o Equador, em 1904; com a Colômbia, em 1907, e
finalmente com o Peru, em 1909, consolidando a integração do território nacional.
Diante deste acervo de serviços, pode-se dizer que só Rio Branco, só a sua
competência, conseguiu mais território e mais riquezas para o Brasil do que tem
conseguido para outros países a glória sangrenta dos conquistadores de todos os
matizes.
Ele, apontando para o mapa do Brasil, poderá repetir a frase de Tacito
diante das planícies de Roma – eis o meu poema.
Além disso, Srs., precisamos encarar o ponto de vista internacional na
questão que se debate para apreciarmos o valor da contribuição americana no cenário
mundial.
A América, como já se tem dito mais de uma vez, está destinada a
desempenhar um papel saliente e talvez preponderante na política internacional, pelas
condições especiais da sua vida e de seu meio.
Países novos, onde não existem ódios radicados, influxo das idéias liberais
trazidas pela vitória dos princípios republicanos, ausência de governo pessoal e,
portanto, de soberanias desarrazoadas, com poderes irresponsáveis, de privilégios de
castas, são circunstâncias que têm concorrido grandemente para acentuar neste
continente tendências francamente liberais.
Assim é que já em 1889 organizava-se a Primeira Conferência de
Washington, na qual ficou estabelecida a abolição do direito de conquista e outras
medidas de grande alcance político.
Mais tarde, em 1901, organizou-se a Segunda Conferência do Congresso
da Paz, no México, onde as idéias mais liberais de que ali se cogitou foram aventadas
pelo embaixador brasileiro, salientando-se entre elas a organização de um código de
direito internacional em que se procurou enfeixar princípios abstratos tendentes à
positivação de princípios jurídicos internacionais.
Posteriormente, reuniu-se no Rio de Janeiro o Terceiro Congresso PanAmericano, congresso que foi uma resultante da influência de Rio Branco, salientado
pela honrosa presença do Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Elihu
Root.
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Em seguida viu-se na Conferência de Haya a águia da oratória latina
defendendo o direito de representações de todas as nações soberanas, o que certo nos
dispensa de outros argumentos em prol das tendências pacifistas do Brasil, que foi o
primeiro País a estabelecer na sua lei básica a obliteração do princípio da conquista e a
obrigatoriedade do arbitramento antes de recorrer ao recurso extremo da guerra.
Poderíamos repetir a frase de Elihu Root na Terceira Conferência de Paz
do Rio de Janeiro: “Não desejamos vitórias senão as da paz, território senão o nosso, soberania
alguma a não ser sobre nós mesmos.”
Imbuído destas idéias representativas do espírito sul-americano em prol
da solidariedade universal e fruto da diplomacia brasileira pelo esforço da política de
Rio Branco, não podia furtar-me à satisfação de trazer os meus aplausos a um ato que
vai levar a um povo amigo a confiança, que deve ter na organização política do Brasil
trazendo o seu contingente para a solidariedade do espírito americano, fazendo
desaparecer os preconceitos e as velhas odiosidades que nos legou o Império.
Creio, Sr. Presidente, ter justificado a minha atitude. O Tratado Sobre o
Condomínio das Águas da Lagoa Mirim e Rio Jaguarão significa, a meu ver, mais um
fator a concorrer para o desenvolvimento do direito internacional, a grande árvore que
há de distender os seus ramos por sobre a América do Sul e a cuja sombra se hão de
abrigar os homens do futuro colhendo os frutos benéficos da solidariedade e da paz.
(Aplausos. O orador é vivamente felicitado pelos Srs. Deputados presentes)
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6ª Sessão em 1º de outubro de 1910
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a suspensão das sessões, durante
alguns dias, por falta de número, retardou-me este plenário que é, no momento atual, a
maneira mais comum de minha comunicação com o público.
A estulta persistência duns boatos vagos e absurdos fantasiando atritos
entre minha pessoa e a do ilustre Coronel Marcos de Andrade, obrigam-me a trazerlhes formal desmentido.
Primeiramente, esses boatos, vindos não sei donde, nem sei por que,
assoalharam que na sessão de sábado passado havia o ilustre Coronel Marcos de
Andrade, em minha ausência, numa das ante-salas desta Casa, pronunciado palavras de
censura a meu respeito.
Posteriormente, tomando outro rumo, avolumaram-se esses boatos,
assumindo a gravidade de um sério atrito, nascido, ao que se dizia, da divergência de
opiniões entre mim e ele a respeito da atitude do Coronel João Francisco, e, depois, por
motivo de um voto de pesar aqui apresentado por um ilustre colega a propósito do
falecimento do Coronel Apparicio Mariense.
Eu não podia, absolutamente, acreditar nesses boatos nem tomá-los a
sério pelos termos vagos, desarticulados e amorfos com que se apresentaram
primitivamente, nos quais só se podia perceber a asa da perfídia farejando a carniça das
reputações na ingnonímia da calúnia. Mas, vendo que, a despeito do desmentido
categórico oposto pela Federação, autorizada, aliás pelo Coronel Marcos, tais boatos
se avolumavam e que daí podia surgir a suspeita de que pudesse haver um fundo de
razão na sua continuidade, julguei de meu dever trazer a declaração, que ora faço, de que
não podia nem posso acreditar que o Sr. Coronel Marcos fizesse referências
desabonatórias a minha pessoa, em primeiro lugar pelas qualidades superiores que lhe
reconheço, pelos sentimentos elevadíssimos de seu coração, e em segundo, pelas
amistosas relações de amizade que até então mantínhamos, como continuamos a
manter, e mais, porque na sessão de sábado eu aqui me achei muito antes de S. Exa. e
o nosso encontro - o primeiro depois de minha chegada - foi de uma cordialidade que
perdurou durante todo o tempo que nos mantivemos neste recinto.
Quanto à apreciação da conduta política do Coronel João Francisco
nenhuma divergência pode haver entre nós, que mantemos uma atitude de completa
solidariedade com o chefe do Partido Republicano.
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O Sr. Marcos de Andrade – Como toda a Assembléia.
O Sr. Getúlio Vargas – Quanto ao voto de pesar, proposto pelo meu
ilustre colega Capitão Waldomiro Lima, a justiça desse ato havia de tal modo penetrado
na consciência de todos os outros deputados que não se cogitou mais dele, nem mesmo
após a sessão, em confabulações íntimas.
Desmentido pela Federação, o boato insidioso mudou de rumo e o jornal
em cujas colunas ele tivera eco, em vez de reafirmar o que anteriormente dissera, isto é,
que o fato teve lugar nesta Casa, transportou-o para o clube Júlio de Castilhos, onde,
por uma bizarra singularidade, desde que aqui cheguei até o momento em que vos falo
ainda não estive uma só vez!...
As minhas relações com o Coronel Marcos iniciaram-se num momento
em que se conheceram os verdadeiros amigos e, desde então, nunca mais tiveram o
afastamento de uma linha.
Houve, de minha parte para com ele, um sentimento de respeito e
admiração pelas suas superiores qualidades de homem e de político, tendo ele para
comigo, talvez, essa simpatia natural por um moço que, embora o mais humilde entre
os seus colegas, fazia o seu noviciado político pelas colunas de um jornal que, cheio de
ardor desinteressado, conquistou um lugar de destaque na mais acesa das lutas políticas
ultimamente travadas no Rio Grande do Sul.
Venho, portanto, ratificando o protesto da Federação, trazer o desmentido
categórico a esses destemperos e declarar que, se alguma intriga existe, é a desses
traficantes do jornalismo, que vivem a pescar em águas turvas, lançando a fisga ao
primeiro boato que um desocupado anônimo e inconsciente atira no meio da multidão.
E quem conhece a psicologia desta sabe como um boato qualquer, por
absurdo que seja, atirado à publicidade, se transforma, dilata, corporifica, apresentandose, às vezes, revestido de forma a não se conhecer, sequer, a sua origem.
Concluindo, Sr. Presidente, venho declarar, ainda uma vez, que, ratificando
o desmentido da Federação, as minhas relações com o ilustre Sr. Coronel Marcos de
Andrade continuam a ser as mais cordiais, considerando-o eu, como sempre, um leal
amigo e abnegado companheiro. (Muito bem, muito bem)
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10ª Sessão em 10 de outubro de 1910
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, acho que a proposta do nosso
ilustre colega Dr. Alcides Cruz tem toda a oportunidade e vem ao encontro dos desejos
e das aspirações dos republicanos rio-grandenses. A república em Portugal está
vitoriosa. Parece que um abalo sísmico, uma dessas profundas convulsões geológicas
abalou, de um extremo a outro, o solo português, esse velho solo sagrado, onde
outrora aportaram as naus dos navegadores fenícios e dos marinheiros da Jônia.
Esse velho solo sagrado por onde passou a onda tumultuária dos celtas,
dos cartagineses, dos visigodos e dos árabes, mas em cuja fusão preponderou a alma
latina, sonhadora e altiva, que vulgarizou a Arte e institutiu o Direito.
Esse varonil povo português que, alçando a cruz da cristandade,
reconquistou o solo pátrio, expulsando o estrangeiro invasor e no mesmo arremesso
belieno seguiu combatendo “por mares nunca dantes navegados”, avassalando mundos
desconhecidos, descobrindo novas regiões, roteando o caminho das Índias e fazendo,
por intermédio de um seu filho, a primeira viagem de circunavegação.
Essa ousada gente, seguindo a evolução que se dava na Renascença,
conseguiu traçar no panorama sombrio da História um dos períodos mais brilhantes da
vida das nações. Mas, logo depois, pequenino demais para, apesar da virilidade de seus
filhos, manter-se na posse das terras conquistadas, cedeu-as a outros mais poderosos e
afortunados, dissipou as suas energias e adensou-se na tragédia sangrenta de
Alcacerkibir que o levou a sujeitar-se ao cetro do demônio do meio-dia.
Sacudiu ainda o jugo espanhol, mas caiu sob a tirania mole e corruptora
dos Braganças, quedando-se o velho Portugal, exausto e opresso, a rever o futuro pelo
prisma do passado, guardando como únicas recordações no arquivo de suas glórias a
espada de Nuno Álvares e o poema dos Luzíadas (Muito bem).
Um dia despertou ao ruflar dos tambores vitoriosos de Bonaparte e,
enquanto o povo se aparelhava para combater, o rei fugia para as colônias. Por mais que
se considere funesta a ação de Bonaparte, é inegável que na ponta de suas baionetas,
vinham os princípios revolucionários da epopéia de 89, que irradiaram no solo
português, produzindo a revolução liberal de 1820, que instituiu o regime
constitucional. Mas o rei ludibriou o povo e este, sem nada obter, permanecia iludido
pelos sofismas do parlamentarismo, a ponto de dizer o grande Theophilo Braga, numa
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de suas obras mais notáveis – As modernas idéias na literatura portuguêsa – que uma das
causas preponderantes da decadência portuguesa era o regime parlamentar.
A elite do povo português, descrida dos partidos políticos que tudo
prometiam e nada executavam, onde os programas ficavam letra morta, voltou-se para
a Arte e para a Ciência, sonhando com a república.
Portugal “tomou o vôo do século” surgindo com essa plêiade que se
denominou Escola Coimbra, vulgarizou as idéias dos pensadores franceses e alemães,
desceu ao seio do povo e educou-o para a república.
A literatura da época, fustigando a decadência do povo, procurava reerguêlo, ora na epopéia lírica de Guerra Junqueiro ou na ironia aguda das Farpas, na obra
extraordinária de Eça de Queirós ou na mordacidade cáustica de Fialho d'Almeida.
Vieram os políticos de ação, como Bernardino machado e Affonso Costa,
fazendo com que o povo português se voltasse para a república e começasse a
trabalhar pelo novo ideal.
Era tão intenso esse movimento que ao se dar a tragédia sangrenta do Largo
do Paço verificou-se que o amor pela monarquia estava morto no coração do povo.
Proclamada a República Portuguesa. é justo que deste recanto parta um eco
do nosso entusiasmo por sobre a onda crespa do oceano, unindo-se à onda sonora dos
aplausos dos brasileiros.
A vitória não se conseguiu sem luta tenaz, mas foi melhor assim, para que
de início se vencessem todas as resistências e o sol da ldéia nova surgisse rubro,
vitalizado pelo sangue generoso dos vencedores e dos vencidos. (Muito bem, muito bem)
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1 0 ª s e s s ã o e m 1 9 d e o u t u b r o d e 1 9 11
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, bem sabem V. Exa. e os meus
ilustres colegas que não costumo ocupar a atenção da Assembléia senão quando a isso
me compelem razões fortes, amparadas já em compromissos anteriores.
Tal é o caso que vou tratar; mas, como a emenda em debate e a proposta
que lhe deu origem têm uma história, vou contá-la em poucas palavras.
Chegava eu à casa do eminente chefe do Partido Republicano Riograndense na ocasião em que este, conversando com um ilustre advogado do nosso
foro, disse- me – falamos sobre as vantagens de conceder-se a isenção da taxa sobre
heranças e legados nos inventários procedidos na conformidade do art. 601 do Código
do Processo Civil e Comercial do Estado, isto é, por arrolamento, e você, disse-me S.
Exa., podia encarregar-se de propô-la à Assembléia.
Como vêem os meus ilustres colegas, não foi minha a idéia; apenas deu-se
a coincidência de eu chegar à casa do Dr. Borges de Medeiros no momento em que se
tratava do assunto, o que foi testemunhado pelo nosso ilustre colega Coronel Freitas
Valle, então presente.
Tendo apresentado essa proposta, que foi aceita pela maioria, retirei-me,
dias depois, para a minha terra natal, antes do respectivo projeto entrar em segunda
discussão.
Depois de ali estar, li um discurso do nosso ilustre colega, Sr. João Benício,
combatendo o projeto por mim apresentado e propondo-lhe uma emenda, que isentava
esses inventários do pagamento da taxa judiciária.
Como não sei se continuarei a assistir às sessões até o encerramento dos
nossos trabalhos e, conseqüentemente, se terei ocasião de defender o meu projeto, vou
fazê-lo já.
A primeira impressão que poderia causar a atitude do Deputado Sr. João
Benício seria, talvez, de recuo da parte da Assembléia. Poderia, a princípio,
impressionar a sua argumentação, aparentemente cerrada como uma descarga de
fuzilaria despedida sobre o projeto, mas verifiquei, posteriormente, que os seus
argumentos não têm a importância que se lhes quer dar. São contraditórios, vazios,
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baseados em princípios falsos, sem fundamento lógico, muito ao contrário do que se
poderia esperar do seu reconhecido preparo e esclarecido talento.
Começou o ilustre colega notando defeitos de redação no projeto.
Analisando os termos em que foi concebido, disse S. Exa. “não é outra coisa
senão o imposto de transmissão de propriedade causa mortis que incide sobre a transmissão por título
hereditário e é devido desde o momento da abertura da sucessão, haja ou não inventário”, e mais que
essa expressão “taxa de heranças e legados” é uma expressão imprópria, e isso porque,
acrescenta S. Exa., “os inventários não estão sujeitos a essa taxa”.
Noto, em primeiro lugar, que a censura de S. Exa. pode-se dizer uma
lembrança tardia, porque se recorrer-se aos orçamentos da receita anteriores, verificase que neles está discriminada a diferença entre selos, taxa judiciária, substituta das
custas, e a taxa de heranças e legados, na qual está compreendida unicamente a de
transmissão causa mortis.
Se. S. Exa. achava impróprio assim denominar-se o imposto de
transmissão causa mortis devia, há mais tempo, ter pedido a retificação dessa rubrica nos
orçamentos da receita, demonstrando assim o seu amor pela significação gramatical e
pelo rigorismo do léxico.
“Estabelecer-se – diz ainda S. Exa. – que fiquem isentos do
imposto de heranças e legados os inventários procedidos na
conformidade do art. 601 do Cód. do Proc. Civ. e Com. do Estado
é um meio indireto de impedir às partes de procederem a
inventários para assim gozarem das vantagens dessa isenção,
porque”, diz ainda S. Exa., “se o intuito do projeto foi isentar de
uma contribuição as pequenas heranças, é lógico que o favor deve
ser extensivo a todos os herdeiros, menores ou maiores;
entretanto, nos termos em que está concebido o projeto, o favor
só aproveitará às heranças em que houver herdeiros menores e não
àqueles em que houver interessados maiores, porque neste caso os
inventários não se processam na forma do art. 601 e sim na forma
do art.618 do Cód. do Proc. Civ. e Com.”

A essa afirmativa tenho a objetar, em primeiro lugar, que foi S. Exa.
mesmo o primeiro a reclamar contra a desigualdade existente entre os inventários de
menores e os de maiores, dizendo que, estando os inventários feitos amigavelmente
isentos do pagamento da taxa judiciária, seria demasiado favor isentá-los também da de
heranças e legados e, conseqüentemente, S. Exa., que notou essa desigualdade, não cabia
a reclamação que fez.
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Mas, deixando de parte esses defeitos de redação, que na verdade não
existem, passemos à análise da sua argumentação.
Disse S. Exa., em primeiro lugar, que esta taxa é muito módica e,
consequentemente, não acarretará grande despesa aos interessados. Entretanto,
devemos ter em vista que não é essa a única taxa cobrada pelo Estado; não. Cobra-se a
taxa judiciária, a taxa escolar, a taxa adicional, etc., o que sobrecarrega por demais os
inventários, e, a prevalecer o seu asserto, isto é, que a cobrança da taxa não acarretará
grande despesa aos interessados, mais uma razão deveria isso ser para S. Exa. aceitá-la,
porque essa medida não trará desequilíbrio ao orçamento, conforme S. Exa. também
afirma.
Depois, o ônus da taxa judiciária nem sempre é brando, pois, em relação
aos herdeiros indiretos e estranhos, vai até 20%.
O terceiro argumento empregado por S. Exa. é que os órfãos pobres ficam
em situação inferior aos herdeiros maiores.
Entretanto, a situação a que alude S. Exa. não foi criada pelo projeto. Já
existia anterior à época da sua apresentação, porque, como já disse, os herdeiros maiores
estão isentos do pagamento da taxa judiciária sempre que os inventários sejam feitos
amigavelmente e, portanto, se S. Exa. pretende, com a sua emenda, opor um paradeiro
aos abusos, não colima, com ela, o objetivo que tem em vista, porque, ao contrário do
que julga, o projeto vem melhorar a situação dos herdeiros, porquanto, isentando do
paga- mento da taxa de heranças e legados os inventários feitos por arrolamento, diminui
a despesa a que estão eles sujeitos, atenuando, ao mesmo tempo, a desigualdade tão
incriminada por S. Exa.
Outro dos argumentos justificativos da emenda que propõe S. Exa. é que
uma das razões ocorrentes para que se proceda aos inventários é o interesse do fisco na
cobrança da taxa.
Perfeitamente, de pleno acordo, tanto mais quando esse interesse não
desaparece, uma vez que, isentos do pagamento da taxa de heranças e legados, esses
inventários continuam a pagar a judiciária.
O que mais admira, entretanto, é a conclusão que tirou S. Exa. quando diz
que o estabelecimento da isenção da taxa de heranças e legados, isto é, da taxa de 1%,
determinará o sacrifício dos proventos do Estado, pelo desaparecimento do interesse
deste na promoção desses inventários, ao mesmo tempo que prejudicará os menores,
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argumento que não procede, porque, quando as partes não tomam a iniciativa nesses
processos – não o ignora S. Exa. – podem fazê-lo os agentes do fisco promovendo os
inventários. Assim, pensa S. Exa. que o interesse do Estado na feitura dos inventários
desaparecerá com a extinção da taxa de heranças – que é 1% sobre as legítimas, mas
permanecerá extinguindo a taxa judiciária, que é de 2% sobre o monte mor.
De ilação em ilação, conclui-se da proposta de S. Exa., atinente à extinção
da taxa judiciária, que o Estado tem menor interesse em cobrar as maiores importâncias
e maior zelo em cobrar as menores, o que é um verdadeiro contra-senso porque o exato
é que os interesses do Estado não desaparecem, não ficam prejudicados com a adoção
do meu projeto, como se depreende dos dizeres de S. Exa. o que, aliás, sucederia se
vingasse a sua emenda.
Fala S. Exa. que, extinta a taxa judiciária, o benefício que a Assembléia
pretende conferir aos herdeiros pobres redundaria em prejuízo deles. Perdão, quem
propõe uma extinção de taxa judiciária é S. Exa., na emenda apresentada, e não a
Assembléia.
Julguei, a princípio, que se tratasse de um erro de redação, porque o
projeto não propôs a extinção da taxa judiciária, mas o Deputado Sr. João Benício, com
a sua emenda, constando a medida alvitrada no projeto apenas da isenção da taxa de
heranças e legados e, assim, não sendo um erro de redação, porque o seu discurso, além
de publicado na Federação e nos Anais da Assembléia, foi impresso em folhetos e
profusamente distribuído pelo Estado, atribui-nos S. Exa. uma intenção que nós não
tivemos.
Prosseguindo na sua argumentação, disse S. Exa., contraditoriamente
ainda(lendo):
“Outra grave conseqüência que, segundo prevejo, resultará da
adoção do projeto é a necessidade de elevarem-se as taxas de
transmissão causa mortis para os casos não abrangidos pelo
projeto. Relevadas do imposto as pequenas heranças, decrescerá
necessariamente a renda da taxa de heranças e legados, ficando a
sua arrecadação aquém da verba de 650 contos consignada no
orçamento da receita... e, como consequência da conversão desse
projeto em lei, é óbvio que, como natural corolário da insuficiência
de renda, o governo ver-se á obrigado a pedir à Assembléia a
elevação das taxas de sucessão.”

Contraditório, para sanar este suposto inconveniente, isto é, para
preencher o vácuo decorrente da medida consignada no projeto, apresenta S. Exa. um
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substitutivo, cuja adoção redundaria, indubitavelmente, numa maior diminuição de
renda.
Efetivamente, como sabe a Assembléia, a taxa judiciária, além de ser o
dobro da de heranças e legados, é cobrada sobre o acervo inventariado, inclusive as
dividas. Num inventário de 10 contos, por exemplo, no qual haja, embora, dívidas na
importância de 4 contos de réis, cobra-se a taxa de 2% sobre a soma total, isto é, sobre
10 contos, ao passo que a de heranças e legados – 1% – é cobrada apenas sobre o líquido
de 6 contos de réis.
Como vê a Assembléia, os fundamentos aduzidos pelo nosso ilustre colega
Sr. João Benício não resistem à análise; são razões fúteis, contraditórias entre si, e admira
que S. Exa., espírito esclarecido como é, tivesse se animado a enunciá-las!...
Por último, a tecla da sua argumentação, o estribilho predileto do seu
discurso, é que existe uma conspiração na Assembléia, uma combinação sobretícia,
visando uma modificação na taxa de heranças e legados, sendo o seu projeto o ponto de
partida, o centro donde hão de irradiar as demais medidas complementares,
conspiração essa em que não foi iniciado.
Apresentante do projeto, cabe-me declarar que absolutamente não
combinei com quem quer que seja fazer modificações na taxa de heranças e legados,
creio que nenhum dos membros da Assembléia premedite fazê-lo.
Quanto à emenda apresentada por S. Exa. isentando da taxa judiciária os
inventários procedidos na conformidade do art. 601 do Cód. Proc. Civ. e Com. do
Estado, é de todo impertinente e desarrazoada.
Como sabe a Assembléia, a taxa judiciária foi estabelecida em substituição
às custas e, em conseqüência, desde que os funcionários do foro começaram a perceber
vencimentos fixos, entrou em vigência a taxa judiciária, que nada mais é do que uma
contribuição imposta às partes para custear esse serviço do Estado, medida essa que
veio diminuir em muito os ônus de que estavam as mesmas partes gravadas.
As custas até então eram, como não ignora a Assembléia, verdadeiros
sorvedouros!... Os escrivães de tal forma davam-lhe elasticidade que conseguiam,
muitas vezes, com duas palavras, preencher o espaço duma linha de papel!
Extinto o regime das custas e oposto assim um paradeiro aos abusos,
ficaram as partes muito menos oneradas. Se voltássemos ao regime das custas, os
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funcionários que as perceberiam não iriam desistir das mesmas pela circunstância dos
inventários serem de pequena monta.
Não há razão, portanto, para extinguir-se a taxa judiciária, que, como já
disse, é uma contribuição criada para subvencionar despesas do Estado.
São estas, Sr. Presidente, as razões que tinha a expender.
Não tive, repito, com a apresentação do projeto, como não teve nenhum
dos meus ilustres colegas que o subscreveram, intenções reservadas e,
conseqüentemente, nenhuma conspiração existe, como se afigura ao ilustre autor da
emenda, estabelecendo até um dilema, dentro do qual temos de ficar circunscritos,
quando diz que ou aceitamos o seu substitutivo ou, então, rejeitamo-lo e, neste caso,
confessamos que existe a conspiração a que aludiu S. Exa., que se apresenta investido
do papel de ganso do Capitólio a dar o brado de alarma contra o assalto que se
pretende levar à cidadela das idéias feitas e à muralha dos princípios consolidados. (Muito
bem, muito bem)
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Sessão Solene em 25 de janeiro de 1913
Sessão solene de posse do Presidente eleito do Estado e encerramento dos
trabalhos da reunião extraordinária da Assembléia dos Representantes.
Presidência do Sr. Dr. Barreto Vianna
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 1913, na sala das sessões da Assembléia
dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, às quatro horas da tarde,
presentes os Srs. Deputados Barreto Vianna, Marcos de Andrade, Alcides Cruz, Penna de Moraes,
Firmino Paim, Ildefonso Pinto, Soares de Barcellos, Arno Philipp, Luiz Englert, Waldomiro Lima,
Pereira Parobé, Gonçalves de Almeida, Cunha Ramos, Galdino Santiago, Nicolau Vergueiro, Getúlio
Vargas, Salvador Pinheiro, João Simplicio, Virgilino Porciuncula, João Benicio, Soares de Barros,
Freitas Valle, Arlindo Leal, Sergio de Oliveira e Joaquim Osorio, é aberta a sessão, faltando
com causa participada o Sr. Deputado Octávio Rocha.
São lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores.
No expediente é lido um ofício do Dr. Gustavo Vauthier, representante da
Compagnie Auxiliaire de Chemins de Fer ao Brésil, exprimindo seu pesar por não poder, por motivo
de moléstia, assistir ao ato da posse.
Pelo Sr. Presidente é, em seguida, suspensa a sessão até a chegada do Exmo. Sr. .Dr
Antonio Augusto Borges de Medeiros, eleito para o cargo de Presidente do Rio Grande do Sul;
nomeando para acompanhar S. Exa. uma comissão composta dos Srs. Deputados Freitas Valle,
Virgilino Porciuncula e Marcos de Andrade.
Momentos após, aberta novamente a sessão, dá entrada no recinto o Exmo. Sr. Dr.
Antonio Augusto Borges de Medeiros, que, tomando assento à direita do Presidente da Assembléia, presta
o compromisso estatuído pelo art. 18 da Constituição do Estado.
O Sr. Getúlio Vargas – Cumprindo o dever de desempenhar-me da
honrosa missão que me foi cometida pela Assembléia dos Representantes, sinto-me
satisfeito porque às exigências da imposição correspondem as solicitações do coração.
A palavra desfibrada do vosso intérprete será, em parte, compensada pela
grandeza do assunto e pela satisfação que este lhe inspira.
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Quando se enfrenta com uma grande vida que se salienta por atos de
benemerência, os motivos de inspiração brilham no espírito como miríades de
fosforescências picando a obscuridade das noites tranqüilas.
Uma vida assim é como a vara santa do profeta, fazendo jorrar, mesmo da
rocha, a água límpida para dessedentar as almas.
E se, como disse alguém, o ideal de uma grande vida é um sonho da
mocidade realizado na idade madura, pode-se dizer que o Exmo. Sr. Dr. Borges de
Medeiros realizou os dois grandes ideais que lhe coruscaram no espírito juvenil numa
época agitada e tumultuária da sociedade brasileira.
Proclamada a emancipação política do País, pode-se afirmar que, depois
disto, o povo brasileiro só se agitou em torno a dois grandes ideais coletivos, que
encerraram, com uma epopéia de bronze, a segunda metade do século XIX.
Esses ideais eram 13 de maio e 15 de novembro – a abolição dos escravos
e a Proclamação da República.
Antes da Independência e logo depois desta, todos os movimentos
revolucionários, desde o Pará ao Rio Grande do Sul, tinham a eiva das tendências
separatistas, procurando fragmentar a unidade da Pátria, o que prova a falta de um
sentimento nacional e da consciência de um destino comum a realizar.
Eram, como disse Euclydes da Cunha, “movimentos centrífugos partindo da
nebulosa difusa”.
Decaído o prestígio imperial, pela vulgarização das novas idéias filosóficas
que, esclarecendo os espíritos, arrancaram à coroa a auréola da divindade, estava
desempenhado o papel histórico da monarquia, que fora, por um férreo regime unitário,
evitar a desagregação do País em pequenas pátrias.
Uma vez, porém, que necessidades crescentes do organismo social
exigiram uma maior complexidade das normas administrativas, o Brasil houve por bem
retalhar o seu seio em 20 estados autônomos, para que estes não se separassem por
uma revolução que o dividisse em países hostis, justificando o lema – federação, unidade,
centralização, desmembramento.
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Afirma Carlyle ter todo homem uma tendência irresistível para
desenvolver-se segundo a grandeza com que a natureza o dotou e a exprimir,
exteriormente, tudo que a natureza colocou dentro dele.
É desdobramento do eu sumariando a própria significação da vida e dando
a tudo que pratica a expressão do seu gesto e a coloração do seu sangue.
E o surto de S. Exa. na atividade social foi o tríplice desdobramento de
uma personalidade levada pela corrente irresistível do seu temperamento a pugnar
pela vitória da justiça.
Como advogado, iniciou a sua vida pleiteando a prática da justiça,
pugnando pela vitória do melhor direito; como abolicionista, pleiteou a justiça social,
pugnando pela igualdade de todos os direitos e o uso comum da liberdade; como
propagandista da República, queria a justiça política, pela abolição de todos os
privilégios e o estabelecimento de um sistema em que a recompensa coroasse a aptidão
e o esforço e não resultasse do acaso do nascimento.
Advogado, abolicionista e propagandista, o exercício simultâneo dessa
tríplice atividade fez com que o espírito de V. Exa. lançasse profundas raízes no campo
do direito.
Daí, logicamente, o envergar a toga honrosa e invejável de jurisconsulto
como magistrado e como legislador.
Na qualidade de distribuidor da justiça, incumbido de dar a cada um o que
é seu, no velho conceito latino, deixou votos luminosos dignos de ser imitados.
Como jurisconsulto, simplificou e refundiu, em novos moldes, a velha
processualística e, abeberando-se das novas idéias sobre direito penal, que haviam
revolucionado o mundo científico com os livros de Lombroso, Ferri e Garofalo,
cristalizou na lei princípios que ainda pairavam no limbo doutrinário e na velha Europa
não haviam conseguido vencer o emperramento dos retrógrados, embora se
impusessem como necessidades iniludíveis.
Desse remanso trouxe o Dr. Borges de Medeiros o espírito previdente do
grande organizador, adivinhando nesse perfil de magistrado – lúcido, sincero e
incorruptível – o continuador da sua obra.

155

O ideal castilhista é o que se acha consubstanciado na Constituição de 14
de julho e na prática contínua da moral política que forma o nosso direito
consuetudinário – liberdade de ensino, liberdade profissional, função orçamentária das
assembléias, necessidade do referendum popular para a eficácia das leis – e, de par com
isso, o estímulo contínuo das forças produtoras do Estado, sem se abalançar em
arriscadas empresas financeiras nem fazer jogo de azar com a fortuna pública,
sobrecarregando as gerações futuras com ônus exagerados.
Na interpretação destes princípios tem V. Exa. se mantido, quer como
administrador do Estado, quer como chefe político, sereno e inflexível.
Sacrificou a saúde, tranqüilidade, repouso e a própria economia
privada mantendo-se nessa função sacerdotal de guerreiro de uma idéia, superiora
invectivas, pairando no alto, incorruptível como a brancura translúcida das grandes
montanhas nevadas.
Enquanto que, na Capital da República, o prestígio do nome rio-grandense
é mantido pela figura dominante de Pinheiro Machado, amura inexpugnável de encontro
à qual se esbate, espuma e recua a onda convulsa do ódio, do despeito e dos
interesses feridos, ele representa, nesta ocasião, o elemento conservador do regime
federativo contra as oposições de todos os matizes, quer sustentando o desmoralizado
regime parlamentarista, quer sejam sonhadores ilusos do sebastianismo
monárquico.
Vai, agora V. Exa. novamente assumir a gestão administrativa do Rio
Grande após brilhante e fecundo período do seu antecessor.
Já V. Exa., com preclara visão de estadista, destrinçou o problema do
nosso destino social lançando os fundamentos decisivos para a integração da alma
nacional - a instrução pública e o desenvolvimento dos meios de transporte.
O empenho de V. Exa. na realização desses dois problemas mostra a
dilatada visão de estadista.
A sociedade brasileira, composta de elementos díspares, resultantes de
cruzamentos diversificados, sem o padrão de um tipo étnico, atravessa uma crise
delicada, profunda e subterrânea na procura do seu tipo nacional.
É preciso que a comunidade da língua, das tradições, dos costumes, da
literatura com o auxílio da seleção histórica, não se interrompam, que a alma do futuro
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entenda a do passado; não que nos atemorize – o que seriam vãos receios – uma
invasão à mão armada, estadeando aos nossos olhos estonteados a flor rubra da
conquista, mas sim uma lenta infiltração absorvente, se não soubermos transformar essa
onda civilizadora numa força simpática.
Somos uma nação nova, recém-vinda da fase patriarcal da pastorícia e da
pequena agricultura, intestando com velhas e poderosas civilizações de profundo
instinto e desenvolvida cultura para a luta.
A instrução aperfeiçoada, alargando o âmbito da intelectualidade além do
estreito círculo visual pelo conhecimento pleno do País e das condições especiais do seu
meio, desenvolve o amor cívico pelas instituições.
É preciso plasmar na cera virgem que é a alma da criança a alma da
própria Pátria, estimular-lhe a vontade para o desenvolvimento do caráter e ensinar-lhe
esta bela língua portuguesa que anda inçada de barbarismos léxicos, língua que
imortalizou Camões e que, transplantada de além-mar, adquiriu tonalidades novas na
alma lírica e sonhadora do brasileiro, atingindo ao seu máximo de pureza ática na
pena castigada de um Machado de Assis.
A previsão do verdadeiro estadista ainda a demonstrou V. Exa. na rara
pertinácia e excepcional clarividência com que procurou defender a rede ferroviária do
Estado contra a invasão absorvente dos trustes e dos monopólios.
Não foi V. Exa. somente o defensor dos interesses do Estado mas o
estrategista notável estabelecendo planos de defesa contra essa invasão que procurava
estrangular a lei econômica da livre concorrência.
Em uma de suas mensagens dissera V. Exa., com rara intuição da verdade,
que o problema dos transportes era, de uma maneira simplificada, o verdadeiro e único
problema para o progresso do Rio Grande do Sul.
A natureza é um campo de batalha onde vencem os mais fortes, os mais
capazes, os mais aptos pelo seu melhor condicionamento ou particularidades do meio
ambiente.
Pelo desenvolvimento dos meios de transporte, estendendo-se por todo o
território como uma vasta rede arterial, iremos extinguir os exclusivismos, acabar com
os isolamentos, fundindo todos estes elementos díspares pelo entrelaçamento das
relações econômicas.
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É preciso, ao lado da civilização material, criar uma civilização intelectual
em que a contribuição de todos os elementos aprendam a estimar as nossas tradições, a
se interessar pela vida pública, a amar e defender o regime republicano.
Não há razão para desânimos nem para ceticismos. Os rio-grandenses são
ainda os descendentes dessa raça indômita pelleadores que passaram pela história com a
rapidez vertiginosa de um sonho e, mais eficazes do que as missões diplomáticas,
marcaram as fronteiras da Pátria até onde atingiam as pontas aguçadas de suas lanças
Eles são hoje, pela tradição oral, a memória viva de um passado épico
aparecendo em todos os grandes movimentos da nossa vida como a afirmação
incipiente da nacionalidade brasileira.
Esses antepassados, filhos mimados da vitória, são os semideuses da nossa
idade heróica, que ainda aguardam o surto de um Homero para cantar-lhes na lira a
narração das façanhas memoráveis. Representam a velha alma batalhadora do passado,
síntese das suas virtudes nativas.
E essas virtudes – lealdade, desinteresse e cavalheirismo – são ainda hoje
o que eram outrora, com a única diferença que esses rudes batalhadores de antanho,
impressionados pelos espetáculos da força, subsistem nos seus descendentes
humanizados pela civilização e sonhando, irmanados com esta, a aurora boreal do
mundo pacificado.
Há de surgir uma geração nova, robusta, vigorizada pela virtude e
enobrecida pela ciência que, enfeixando as energias do passado, as esperanças do
presente e as aspirações do futuro, há de amar e defender a República invocando nomes
como o de Borges de Medeiros.
Há, hoje, em todo o Brasil culto, uma curiosidade expectante voltada para
este momento único em que V. Exa. assumiu o Governo do Rio Grande do Sul.
É que o Brasil inteiro vê nesse fato não só o sacrifício do homem que
assume essa grande responsabilidade como põe, novamente, à prova a sua capacidade
numa fase em que a sociedade brasileira atravessa uma verdadeira transformação
econômica e social, porque, quando as gerações do futuro, voltando os olhos para o
passado, investigam a obra dos governos, não indagam o que eles disseram ou pensaram,
mas o que realizaram na ordem prática dos fenômenos. Não se indaga da produtividade
em palavras mas em atos.
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E os republicanos rio-grandenses, cheios de esperanças, voltam-se para
Borges de Medeiros, como vendo nele a estrela maga em marcha para a redenção da
República.
E eu, em nome da Assembléia dos Representantes do Estado, que exprime
a vontade política do Rio Grande do Sul, faço os mais sinceros votos para que o governo
de V. Exa. seja tão farto de benefícios que o seu nome, desafiando a interinidade das coisas
humanas, tenha, no dizer do poeta latino, a eternidade do bronze. (Aplausos)
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9ª Sessão em 6 de outubro de 1913
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, meus ilustres colegas. Esperei
assumir o compromisso inerente ao mandato que me foi confiado para vir, desta cadeira,
que é o meu plenário, explicar as razões de minha conduta.
Como sabeis, ao ferir-se o último pleito eleitoral que nos trouxe a este
recinto, deu-se, no Município de Cachoeira, devido a recentes animosidades entre dois
dos candidatos da chapa republicana, uma séria divergência, da qual resultou procurarem
os adeptos desses candidatos excluírem um ao outro, votando, contudo, nos
candidatos restantes.
Ora, uma vez que, como em Cachoeira, também na minha terra natal
alguns correligionários nossos votaram em chapa especial, sufragando unicamente o
meu nome, e tendo, por outro lado, o digno e ilustrado chefe do Partido Republicano,
Dr. Borges de Medeiros, adotado como critério em relação a esses dois candidatos o
alvitre de renunciarem eles ao seus mandatos, como medida disciplinar, que se impunha,
sinto-me compelido a renunciar, como ora renuncio, ao meu mandato, para que os meus
dignos colegas não julguem que eu pretendi ascender às escadarias deste recinto
praticando um ato de deslealdade política...
Diversos Srs. Representantes – Fazemos justiça a V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – ... posto que, votando em chapa especial,
houvessem- no feito aqueles correligionários na melhor das intenções.
Os Srs. M. de Andrade e A. Baptista – O caso é diferente.
Um Sr. Representante – Não há motivos para a renúncia do nobre
Deputado. (Apoiados gerais. Há diversas outras manifestações de protesto)
O Sr. Getúlio Vargas – Confundem-me imensamente as confortantes
manifestações dos meus ilustres colegas, mas preciso dizer-lhes, como ao Partido
Republicano inteiro, que não venho penitenciar-me, porque nenhum ato pratiquei de
que se me possa inculpar; quero apenas declarar que os votos a mais que recebi em São
Borja foram-me dados espontaneamente, sem que eu os solicitasse. (Apoiados)
Ao contrário, se alguma intervenção tive nesse incidente foi no sentido
de evitar que esses votos se fizessem da maneira por que o foram. Não os solicitei de
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ninguém, do mesmo modo que não solicitei este mandato, nem alguém o solicitou por
mim; não. Recebi-o como uma investidura de confiança política do chefe do meu
partido, mas, uma vez que a minha eleição infringiu as normas da disciplina implantada
entre nós, devolvo-o a esse mesmo chefe que mo confiou, para que este dele faça o uso
que lhe aprouver.
Cumprido este dever, resta-me agradecer aos meus distintos colegas as
honrosas relações que aqui tive ocasião de fazer, as manifestações de cavalheiresca
camaradagem que permutamos, as deferências, enfim, com que me distinguiram
durante os períodos orçamentários do quatriênio findo.
E, sendo irrevogável a minha resolução, retiro-me deste recinto com a
íntima convicção de que cumpri, tranqüilamente, o meu dever. (Muito bem, muito bem. O
orador, ao retirar-se do recinto, é acompanbado até a ante-sala por muitos dos seus colegas e por estes
abraçado).
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30ª Sessão em 27 de outubro de 1917
O Sr. Getúlio Vargas – Parece-me que a Assembléia dos Representantes
do Rio Grande do Sul não poderia ficar indiferente à atitude da nossa Pátria no momento
excepcional que atravessamos.
Deve partir também daqui um eco de solidariedade ao movimento da
opinião nacional.
O Brasil foi sempre uma nação pacífica, atestado pela sua história, pelas
suas tradições políticas, consagrando em sua lei básica a obrigatoriedade do
arbitramento para a solução dos conflitos internacionais.
Obrigados, ante a gravidade da ofensa recebida, a tomar uma atitude
compatível com os nossos brios, com as nossas tradições de povo livre, foram estas
bem interpretadas pelo Governo da República, assumindo uma posição defensiva, ao
pedir, como represália, a declaração do estado de guerra e apreendendo um navio da
esquadra alemã ancorado em nosso porto.
É preciso que não hajam mal-entendidos, que os rio-grandenses,
conforme o seu temperamento de altivez e de tolerância, se mantenham numa atitude
digna, não praticando atos incompatíveis com esses sentimentos nem fazendo sofrer os
inculpados pelos pecadores. (Apoiados)
O Brasil estremece vivendo a sua grande obra histórica, evocando a glória
de seus feitos e a tradição de seus heróis.
É como um gigante que desperta, ergue-se, experimenta a sua
musculatura e encara, sereno, o porvir, aguardando, confiante, tudo o que lhe possa
trazer a volubilidade dos sucessos. (Muito bem)
É interpretando esses sentimentos que venho apresentar esta moção de
solidariedade ao Presidente da República, esperando que seja aprovada por todos os
representantes do Estado: “A Assembléia dos Representantes, interpretando os sentimentos do
povo e do Governo do Rio Grande do Sul, resolve enviar ao Sr. Presidente da República a
manifestação de solidariedade na atitude assumida diante da agressão sofrida com o torpedeamento do
navio Macau de nossa Marinha Mercante. – Getúlio Vargas, Pelagio de Almeida, Carlos Penafiel,
Fredolino Prunes, Flores da Cunha.”
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Embora haja aqui representantes políticos divergentes, espero agora o que
tem acontecido nos outros países agitados pela grande crise, vendo-se os representantes
de todos os credos religiosos ou tendências filosóficas, ante o sentimento de perigo
comum, unirem-se sob a mesma bandeira. (Palmas no recinto e nas galerias)
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37ª Sessão em 9 de novembro de 1917
O Sr. Getúlio Vargas – Respeito a lei que estabelece o imposto de 15%
sobre a sucessão, causa mortis, entre colaterais, até 6° grau, há uma circunstância que me
parece não deve passar despercebida: é que com tal medida houve diminuição invés de
aumento de impostos. O regulamento vigente estabelece a cobrança pela transmissão
causa mortis, entre os colaterais até o 4° grau, o imposto de 15%; o Código Civil,
promulgado ultimamente, deferiu a sucessão abintestato, na falta de cônjuge
sobrevivente, como de ascendentes ou descendentes, aos colaterais até o 6° grau.
Antigamente, até o 4° grau se cobrava 15%; atualmente, os colaterais dos 5° e 6° graus,
que pagavam 20%, passam, pelo projeto, a pagar 15%. Houve, portanto, como se vê,
diminuição de 5% entre essa espécie de colaterais, continuando a mesma taxação quanto
aos outros colaterais.
(O Sr Gaspar Saldanha dá um aparte)
O intuito do projeto foi estabelecer um sistema tributário de acordo com
as prescrições do Código Civil, que trouxe essas inovações. De fato, há uma diferença
notável entre a sucessão entre colaterais e a sucessão direta entre herdeiros ascendentes
e descendentes, mas isso até certo ponto se explica, porque, quando falece uma pessoa
que deixa filhos, pais ou esposo, esses parentes, as mais das vezes, colaboram com o seu
esforço para o patrimônio que herdam, ao passo que os colaterais, sobrinhos, primos,
etc., não concorreram para a formação da fortuna que lhes vai dar às mãos. Foi
atendendo a tal circunstância que o Estado estabeleceu essa taxação. Tributa, por assim
dizer, um peso morto, uma herança que, inesperadamente, vai dar às mãos de estranhos,
o que é razoável. Não é tão elevado, entre nós, como se afigura ao nobre colega da
minoria, o imposto nas sucessões causa mortis. E digo-o, porque residindo nas
vizinhanças da República Argentina, sei que ali as sucessões são quase absorvidas pelas
despesas, constituindo-se assim, os juízes letrados, escrivães e demais funcionários do
foro em herdeiros forçados. Com o estabelecimento da taxa judiciária, em substituição
das custas percebidas pelos funcionários do foro, demos um grande passo para o
barateamento da justiça. A herança de um tio rico é, quase sempre, uma cartada de
azar jogada inesperadamente pela fortuna, sobre a qual o Estado, estabelecendo uma
taxação maior, cria uma espécie de substitutivo, passando o gravame às verdadeiras
forças produtoras da sociedade. Era o que tinha a dizer.
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40ª Sessão em 13 de novembro de 1917
O Sr. Getúlio Vargas – Não deveria ser eu quem tomasse a palavra neste
momento. Outros com mais competência e oportunidade poderiam fazê-lo.
Temperamento naturalmente retraído, desejaria quedar-me silencioso, ouvindo apenas
os brilhantes debates travados nesta Casa, onde, diga-se a verdade, a minoria federalista
tem valentemente discutido, colocando do ponto de vista particular de suas idéias e
normas partidárias. Sou, porém, levado por motivos íntimos, por uma força interior
ditada pela consciência, a manifestar ligeiramente o meu modo de pensar a respeito das
idéias expandidas pelo ilustre representante da minoria. É, porém, de esperar e desejar
que esses debates se travem num terreno elevado e digno, com considerações de
mútuo respeito, como no caso das opiniões, hoje, por S. Exa. emitidas, combatendoas dentro do domínio dos princípios e idéias que defendemos, opondo argumento
contra argumento, princípio contra princípio, mas guardando sempre,
inalteravelmente, sem jamais transpô-la, a linha da correção, da gentileza e do
cavalheirismo.
O Sr. Valença – Muito Bem.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é, porém, ocasião de nos determos diante
de feições, de controvérsias, de exigências partidárias, em face deste ou daquele
princípio divergente, e isso porque, neste momento, devem cessar todas as divergências,
devendo, todos nós, congregarmo-nos, como um só homem fôssemos, em torno do
Governo da República, que, nesta emergência, é o supremo coordenador de todas as
nossas energias, o expoente máximo das tendências de nossa nacionalidade. (Muito bem)
Se é verdade que, como disse o nobre colega, o nosso serviço de instrução não é
perfeito, ressente-se de faltas, de defeitos, o que não é de admirar porque nada é perfeito
na vida, basta para atenuar os senões apontados por S. Exa. o nosso esforço para eleválo àquele grau, mas não é menos verdade, igualmente, que, estabelecido o confronto,
feita a comparação entre o Rio Grande e outros estados, o nosso apresenta vantagens
reais. Quanto ao regime dos saldos, a que também se referiu S. Exa., devemos dizer-lhe
que não pode existir em equilíbrio essa equivalência perfeita entre a receita e despesa,
tão desejada e preconizada por S. Exa., não representando os saldos verificados outra
coisa mais que a grande expansibilidade das forças produtivas do nosso Estado, o seu
progresso, o seu grande desenvolvimento econômico, que, como é natural, redunda no
fato auspicioso das receitas arrecadadas irem além das previsões orçamentárias. Se a
força pública do Estado mereceu também a crítica que, de acordo com o seu ponto de
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vista, sobre ela fez o nosso ilustre colega, deve V. Exa. convir, no entanto, que no
momento é inoportuna essa crítica.
Demais, dividido o nosso País em 20 estados autonômos, pode cada um
deles, dentro dos limites de suas atribuições, ter a sua força pública, incumbida da
manutenção da ordem dentro de seus respectivos territórios.
Ao passo que ao Exército cabe, por sua organização, manter a paz interna
e a soberania nacional no exterior, as forças estaduais são destinadas, como disse, a manter
a segurança de cada uma das circunscrições a que pertencem, porque – é preciso
considerar-se uma circunstância – nem sempre as perturbações partem da periferia para
o centro, mas algumas vezes do centro para a periferia, devendo, para tais casos, estarem
os estados habilitados dos elementos precisos à manutenção de sua ordem interna e
para fazer respeitar a sua autonomia.
Já o disse um dos mais conspícuos presidentes da República, Campos
Salles, que, no tempo em que no governo do País dominava a centralização, o que
domina-se na Capital vencia sem resistência nas antigas províncias; mas, desde que se
estabeleceu a Federação, a autonomia dos estados, já o Rio de Janeiro não mais
representa o pensamento, o sentir unânime do País. É preciso considerar-se que a
opinião pública não se forma só na Capital, mas no conjunto das tendências
disseminadas por todo o nosso vasto território. A força pública do Estado, destinada à
manutenção da ordem, é um elemento que, por si mesmo, se faz valer, desde, porém,
que exorbite de suas atribuições, será o caso de apelar-se para o concurso do Governo
Federal, que reprimirá os seus desmandos, mas enquanto mantiver-se dentro da lei,
devemos respeitá-la. A organização das forças estaduais é perfeitamente legal e nada
existe na Constituição que a ela se oponha. E tanto é assim que o próprio Governo
Federal reconheceu-as expressamente, entrando em relações diretas com os governos
estaduais para o efeito de incluí-las como reservas do Exército Nacional. E amanhã, se
necessário for à defesa da Pátria, todas essas forças concorrerão com o seu esforço para
a desafronta de nossos brios, pagando, com o Exército, o seu tributo de sangue.
E bem compreenderam, Sr. Presidente, os ilustres representantes da
minoria a excepcionalidade do momento, pois que, oposicionistas mantendo, nesta
Casa, uma atitude condigna de suas responsabilidades partidárias, batendo-se com
galhardia e ardor pelas idéias professadas pelo seu partido, vieram, patrioticamente, ao
encontro do gesto da maioria, colaborar com esta para que não surgissem, no momento
que atravessamos, discussões internas dispersivas das energias nacionais e pouco
abonatórias do nosso patriotismo e da unidade do nosso pensamento diante do perigo.
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Faço justiça a esses sentimentos da minoria, acreditando que em ocasiões como estas o
verdadeiro patriota é o que sabe sofrer calado com pequenos sacrifícios do pensamento
individual, para que, na ocasião oportuna, possa, de braço leve e coração resoluto, prestar
ao seu País os serviços que este lhe exija, conforme as aptidões de cada um. É preciso
que todos nós aguardemos, confiantes, que o nosso País se erga ao brado do entusiasmo
cívico, em prol da grandeza dos nossos destinos e das nossas aspirações nacionais,
oferecendo em holocausto à Pátria o sacrifício do nosso sangue, pagando com ele a
honra de ter nascido brasileiro. (Muito bem, muito bem).
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41ª Sessão em 14 de novembro de 1917
O Sr. Flores da Cunha – Sr. Presidente, na Federação de ontem, vem
publicado um discurso do nosso colega Dr. Valença, do qual consta um aparte que aqui
foi pronunciado ou, se o foi, eu não o ouvi. Apelei para o testemunho dos meus dignos
colegas e para o do próprio taquígrafo, inquirindo-os se tinham ouvido tal aparte, os
quais responderam-me pela negativa, não devendo, por conseguinte, constar ele dos
nossos Anais.
Aproveito, no entretanto, a oportunidade para declarar que não o ouvi
pronunciar, repito, porque, no caso contrário, eu o repeliria imediatamente. Vivendo na
obscuridade em que me encontro a gosto, de todo entregue às modestas lides em que
exército minha atividade, escuso-me sempre, por hábito e por temperamento, de ocupar
a atenção desta Casa, limitando-me a prestar ao Rio Grande do Sul, com toda a
sinceridade, o meu voto consciente; abstendo-me, assim, de vir para aqui fazer
exibicionismo de falsos conhecimentos ou manifestações, mais ou menos
espalhafatosas, de dotes intelectuais que, sou o primeiro a reconhecer, não possuo, e,
daí, não permitir que sobre a minha pessoa incidam conceitos desairosos sem que lhes
ponha formal e condigna repulsa. Entendo, Sr. Presidente, que esse aparte, que não foi
proferido no intercorrer de nossas discussões, porque, se o tivesse sido, o repeliria
condignamente, não deve, pelo decoro desta Casa, constar dos Anais.
Faz uso da palavra o Sr Deputado Gaspar Saldanha, afirmando que os apartes
referidos haviam sido por ele proferidos e dos mesmos assumia inteira responsabilidade.
O Sr. Getúlio Vargas – Ao tomar a palavra, Sr. Presidente, não venho
trazer incitamentos às manifestações ardorosas que aqui se têm feito, mas fazer um
apelo aos meus nobres colegas em bem da harmonia que deve reinar entre nós, tanto
mais procedente quanto ainda ontem assistimos, nesta Casa, a uma belíssima
manifestação de solidariedade que mereceu os aplausos unânimes de quantos a
presenciaram, sendo justificável, portanto, ao mais obscuro dos membros desta
Assembléia, fazer um reparo ao que vem de se passar. Em todos os parlamentos, Sr.
Presidente, as exacerbações de momento levam os seus membros à troca de apartes
inconvenientes, alusões ofensivas, doestos, enfim, que se afastam dos hábitos seguidos
na boa sociedade e discrepantes dos princípios de boa educação, mas, por um acordo
tácito, esses apartes, essas alusões, esses doestos não são apanhados...
Um Sr. Deputado – São riscados.
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O Sr. Getúlio Vargas – ... e, quando o são, não aparecem nos Anais,
são omitidos, porque fatos dessa ordem não exprimem, por certo, o espírito de educação,
os hábitos de sociabilidade, as imposições da cultura que devem, no geral, ter os
representantes de uma nação; são, apenas, perturbações de momento, incidentes
desagradáveis que, passada a exaltação de ânimos, desaparecem, deixando de si, apenas,
dolorosa lembrança.
Assim, Sr. Presidente, faço um apelo aos dois nobres colegas
representantes da minoria, no sentido de concordarem que sejam retirados dos
discursos aqui pronunciados, de uma e outra parte, os apartes insólitos que foram
dados, devido ou à exacerbação do momento ou a dissensões anteriores. Eu espero
que, invocando as tradições de cavalheirismo dos rio-grandenses, a delicadeza e a
cortesia que nos são peculiares, concorramos todos, não só para que não mais se
reproduzam esses incidentes, como ainda para que sejam retirados dos Anais esses
apartes inconvenientes, que aí ficariam como fermentos de ódios e prevenções. (Muito
bem)
O Sr. Presidente – O discurso que motivou a reclamação do nobre
Deputado Coronel Flores da Cunha e os incidentes supervenientes foi publicado sem o
conhecimento da Mesa. A não ser essa circunstância, não constariam dele os apartes
inconvenientes ali inseridos, fato que não se reproduzirá, de acordo com o Regimento.
O Sr. Deputado Alves Valença vem à tribuna, concordando com o orador precedente na
indicação por este sugerida, sobre a supressão, nos Anais, das expressões inconvenientes e descorteses de
discursos proferidos.
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17ª Sessão em 20 de novembro de 1918
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, por motivos eventuais, de todos
nós conhecidos, é hoje o primeiro dia que se reúne a Assembléia depois do auspicioso
acontecimento que restabeleceu a paz no Universo.
Por injunções de momento a que me não posso furtar, venho, nesta
ocasião, trazer para o recinto desta Assembléia o eco glorioso das manifestações da
solidariedade universal, posto que, em obediência, embora, àquelas injunções, a que
não era lícito escusar-me, reconheça que outrem, melhor que eu, poderia
desempenhar-se desse nobre encargo.
O Sr. Marcos Andrade – Não apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – Neste momento, Sr. Presidente, como de muitos
dias antes, repercute pelo mundo o eco vibrante de hosanas e saudações, e braços se
erguem para o espaço azul, abençoando e glorificando os heróis que se sacrificaram, na
maior luta de que reza a História, para restabelecer a justiça desprezada, para resgatar a
liberdade oprimida pelo militarismo prussiano.
Vós bem o sabeis em que circunstâncias tétricas para a humanidade se
desencadeou a grande tragédia que dividiu o mundo em duas partes, em dois princípios
antagônicos: o império alemão, arrogante, dominado por uma compressora casta militar,
fazendo prevalecer a tirania coletiva sobre a autonomia individual, a força sobre o direito
e considerando os tratados internacionais como pedaços de papel.
A Alemanha, assim constituída, pelos professores nas suas cátedras, pelos
seus representantes políticos no Parlamento, pelos seus escritores na imprensa, pelos
seus doutrinadores de estratégia nas escolas de guerra, convenceu-se que descendia de
uma raça privilegiada, destinada a dominar o mundo.
Possuída dessa megalomania, convicta da sua invencibilidade,
desencadeou a guerra universal que, por ironia do destino, se solveu contra ela,
esmagando-a nos campos de batalha e fazendo-a sofrer as duras conseqüências de suas
atrocidades, de seu desrespeito à liberdade alheia.
De outro lado, achavam-se os países educados no regime democrático, no
respeito à liberdade individual, na garantia das pequenas nacionalidades. Povos que,
pela situação ou pela cultura, são, hoje, representantes das raças surgidas no Mar
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Mediterrâneo, onde se formou a civilização greco-latina que criou a arte e vulgarizou o
direito.
À frente destes a França gloriosa, a França heróica e mártir, a eterna
semeadora da liberdade, que, ao deflagrar a Revolução de 1789, não contente de
proclamar os seus direitos, proclamou os direitos do homem.
Ao seu lado, a poderosa Inglaterra, a força tranqüila e indomável a quem
Garret definiu no verso lapidar:
“Pátria da lei, senhora da justiça
Couto da foragida liberdade.”
A Itália vibrante, quebrados os vínculos de uma aliança antinatural,
ergueu-se num movimento espontâneo, impetuoso e irresistível e correu para os Alpes,
como se divisasse nos seus cimos escalvados a figura legendária de Garibaldi, o
cavaleiro errante da liberdade.
A poderosa nação norte-americana, a raça vigorosa e jovem, apodada de
puramente mercantil, empenhada na conquista do dólar, atira-se à luta, como
desinteressado campeão da humanidade, declarando previamente que não visa a um
palmo de território nem um dólar de indenização.
As pequenas nacionalidades, como a Bélgica, a Sérvia e o Montenegro,
agredidas sem culpa, combatendo sem esperança contra uma superioridade irresistível,
para defender a sua honra. Ao lado desses e de outros povos enfileirou-se a nossa
Pátria, concorrendo com o que de mais urgente se lhe pedia e com o seu grande apoio
moral colocando-se ao lado dos que combatiam pela liberdade, porque também fora
ofendida na sua soberania.
Dessa luta honrosa sabeis quais foram as primeiras conseqüências: a
Alemanha vencida, acordou da grande ilusão. E o seu povo, por tanto tempo
escravizado, sacudiu dos ombros a tirania do regime militar, vendo surgir do seu seio a
aurora da liberdade republicana.
Hoje, todos esses países que concorreram para o restabelecimento da paz
no Universo vibram de entusiasmo, jubilosos, por ver que não foram vãos os seus
esforços, que na terra pacífica vai restabelecer-se o ritmo da harmonia universal. E o
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resultado desta guerra veio, mais uma vez, confirmar: que toda a violência é inútil, toda
a opressão passageira, toda a tirania produtora de ódios.
Só há uma força permanente e capaz de construir, é o amor restabelecido
pela paz, resgatada, embora, pelo sangue dos que se sacrificaram para redimir a justiça,
manter a liberdade e garantir o direito.
Eu proponho, pois, Sr. Presidente, que, em homenagem a esse
acontecimento, se suspenda a sessão. (Muito bem, muito bem).
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16ª Sessão em 7 de novembro de 1919
Discussão única do Parecer da Comissão de Orçamento sobre o Projeto Jorge Pinto relativo à ereção de
uma estátua ao Conselheiro Gaspar Silveira Martins.

O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Não me
surpreendeu, absolutamente, o Parecer da Comissão de Orçamento, que ora entra em
discussão, sobre o projeto de lei relativo à ereção, numa das praças públicas desta capital,
de uma estátua em homenagem ao Conselheiro Gaspar da Silveira Martins; esperava-o,
precisamente, nesses termos, nessas evasivas, nesses subterfúgios calvos e
indefensáveis. Para assim pensar tinha dados seguros, bases sólidas e positivas. A
história mesmo, deste projeto, no seio desta Casa, oferecia-me margem para tal
conclusão.
Não tive eu, não teve o meu ilustrado companheiro de bancada, Dr.
Alves Valença, não teve o saudosíssimo Deputado Dr. Jorge Pinto a menor ilusão,
jamais, sobre o desfecho do projeto nesta Assembléia.
O que quis o inolvidável representante federalista Dr. Jorge Pinto, o que
quisemos nós, eu e o meu digno companheiro da oposição, foi pôr em prova, mais uma
vez a lamentável intolerância da situação política rio-grandense; foi, mais uma vez,
demonstrar aos olhos estarrecidos da República que aqui, nesta gleba infeliz, ainda não
foram implantados os costumes explendentes da tolerância, as manifestações
puríssimas da liberdade.
O Sr. E. Lustosa – Não apoiado.
O Sr. Gaspar Saldanha – E conseguimo-lo, Sr. Presidente – e sou feliz
em declarar, neste momento – porque, de modo eloqüente, de maneira irrefragável, mais
uma vez ficou demonstrada a intolerância, nunca desmentida, aliás, do situacionismo riograndense.
Em 1907, Sr. Presidente, ia acesa, no Estado, uma forte campanha eleitoral
em favor da candidatura do Dr. Fernando Abott à sucessão presidencial. O Partido
Federalista cindira-se em duas partes; uma que apoiava a dissidência “abottista” e
outra que pregava a abstenção.
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O Dr. Borges de Medeiros, chefe desta gleba, entendeu de boa artimanha,
de excelente política maquiavélica, que seria conveniente manter a intenção
abstencionista da facção que então se denominava “macielista”.
Em conseqüência, e com esse objetivo, lançou mão do já célebre projeto
do Panteão Rio-grandense e prometeu, solenemente, fazer transportar os restos
veneráveis, as cinzas sacratíssimas do grande brasileiro Gaspar da Silveira Martins para
o seio quente de sua terra natal, fazendo com que esta Assembléia, em votação unânime,
promulgasse, nesse sentido, uma lei, que é a que se rubrica com o nº 63, de 29 de
novembro de 1917. [Nota da Revisão:O Orador refere-se à Lei nº 42 de 29/11/07]
Doze anos são transcorridos e ainda hoje o bem-intencionado Governo do
Rio Grande não se lembrou de cumprir a promessa que tanto alvoroçou os corações
generosos e desprevenidos dos rio-grandenses.
Em 1913, ingressando nesta Câmara a figura lealíssima de Jorge Pinto,
apresentou à Assembléia um projeto que visava a ereção, numa das praças públicas desta
capital, de uma estátua em homenagem à memória do grande estadista rio-grandense
Gaspar da Silveira Martins.
Tal projeto, porém, feneceu, morreu sob a pressão de alegações
indefensáveis, como as que acabam de ser lidas, isto é, sob o pretexto calvíssimo,
futilíssimo, de que o Governo do Rio Grande pretendia fazer largas despesas com a
trasladação dos restos mortais do grande tribuno do pampa para o pitoresco Panteão
do Rio Grande e, pois, em conseqüência, que não se podia prestar a outra homenagem
proposta naquele projeto homenagem, aliás, à qual Silveira Martins, como nenhum
outro rio-grandense, fizera incontestável jus – e isso porque, em face das grandes
despesas a fazer-se da eterna promessa do Panteão Rio-grandense, seria demais que ele
tivesse a sua efígie leonina e dominadora esculpida no mármore imortalizador ou vazada
no bronze eterno.
Era, no entender do situacionismo rio-grandense, demasiada essa despesa
e, então, o “sábio” Governo do Rio Grande sob tal pretexto, julgou de bom aviso
resolver que era cedo para a glorificação do grande morto.
Morto, desta forma, em 1913, o projeto, o ilustre Deputado Jorge Pinto,
em 1915, voltou a este recinto e apresentou um novo projeto e isso muito de indústria,
porque dias antes, fora pela maioria apresentado outro mandando erigir uma estátua ao
ilustre Senador Pinheiro Machado e, digo muito de indústria, porquanto – supunha
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aquele saudoso colega – que, votando a Assembléia a ereção da estátua ao Senador
gaúcho, não lhe era lícito negar idêntica homenagem a Silveira Martins.
Ilusão! Pura ilusão!... A Assembléia, por sua Comissão de Orçamento,
resolveu inapelavelmente que tal projeto dormisse, desde aquela época até hoje, nos
arquivos da Casa, onde certo permaneceria ainda se o meu digno colega da oposição,
Dr. Alves Valença, num gesto dignificante, não o tirasse desse letargo em que jazia,
forçando-a, assim, a formular sobre ele o parecer ora sujeito à deliberação da Casa.
Já então, em 1915, Srs. Representantes, dizia o Deputado Jorge Pinto que
estava convencido que seu projeto daquele ano teria o mesmo sucesso, o mesmo destino
do que apresentara anteriormente em 1913 e não o enganou a sua previsão.
É curiosa a história pitoresca do célebre Panteão do Rio Grande. Em
primeiro lugar, ela traz enxertada em seu bojo uma idéia subterraneamente acariciada
pelos dominadores do Rio Grande, qual a da separação deste Estado do resto da União.
Por que Panteão Rio-grandense?
Panteão deve ser um só – nacional, o do Brasil – onde se devam recolher
os restos mortais dos seus grandes homens, dos maiores vultos de nossa história, dos
tipos mais representativos de nossa raça, dos exemplares mais legítimos, mais vivos da
nossa nacionalidade. Panteão do Rio Grande!... Tudo do Rio Grande!...
Mas esta idéia peregrina não medrará e não medrará porque o povo
gaúcho está alerta e não permitirá, por certo, este faccionismo, este regionalismo
criminoso, porque, repelindo a teoria das pequenas pátrias, tão preconizada pelo
comtismo, o que nós queremos é um Brasil grande, um Brasil forte, um Brasil que
cumpra os seus gloriosos destinos.
Ainda agora as lições irrecusáveis da grande conflagração nos demonstrou,
nitidamente a ruína das teorias comteanas, com a formação, que se operou, de grandes
nacionalidades; com a reconstrução de novos estados sob o sangue ainda quente de
velhas oligarquias, desaparecidas para todo o sempre da face do planeta.
Este curioso panteão já em 1907, foi sugerido com a idéia determinada,
preconcebida, de ligação com a trasladação dos restos mortais do grande Gaspar
Martins. Visando a sua augusta individualidade, em 1913, ressurgiu a idéia dessa
homenagem, pois o Executivo, ainda naquela data, não havia cumprido a lei da
Assembléia, con- forme expressamente lhe determinava o dispositivo do art. 49 da
Constituição do Estado, cujo texto, claro, preciso, taxativo, não lhe permitia, sequer, o
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direito de vetá- la; tendo voltado, de novo, à baila, em 1915, como ainda hoje, arrancado
dos arquivos desta Casa e, apesar do longo período de tempo transcorrido, vem a
Comissão de Orçamento, em seu parecer, invocar a Lei n° 63 [42], de 29 de novembro
de 1907, alegando a existência da mesma, com flagrante menosprezo à memória
sagrada de Gaspar Martins, para negar a ereção de uma estátua que a consagre. É
admirável!...
A Comissão de Orçamento, ainda hoje, no ano de 1919, transcorridos
doze anos da data da apresentação do primitivo projeto, vem alegar que o pitoresco
panteão veda o levantamento justíssimo da estátua, que, certo, traduziria, nesta gleba
humilhada por todos os despotismos, os reflexos verdadeiros das nossas melhores, das
nossas mais legítimas, das nossas mais genuínas tradições de povo livre!...
Não acredito – digo-o com esta franqueza rude em que me eduquei e
costumo falar sempre – não acredito na lealdade do Governo Rio-grandense, não
acredito na sua sinceridade, não acredito que a promessa formal que fez em 1907,
repetida em 1913 e reeditada em 1919, se transforme um dia em realidade, é uma
promessa falaz, que nada mais traduz do que um subterfúgio, um sofisma grosseiro, um
escárnio aviltante atirado à face do povo livre do Rio Grande do Sul.
O Parecer da Comissão de Orçamento, formulado sobre o referido
projeto, termina por estes dizeres: “Não estando nas atribuições da Assembléia modificar
tal iniciativa (do panteão) entende a Comissão prejudicado o pedido de verba para a ereção da estátua.”
Foi incoerente a Comissão de Orçamento assim se expressando,
incoerência essa que ressalta da contradição flagrante entre a sua opinião e a da
Comissão de Constituição e Poderes, que, em parecer anterior, de 1913, assinalou “que
é da competência da Assembléia conhecer do projeto do ilustre Deputado Jorge Pinto autorizando o
Governo do Estado a erguer uma estátua, em qualquer praça pública da capital, ao ilustre tribuno
Gaspar da Silveira Martins”.
Ela encontrou essa competência na interpretação lógica do art. 6º, § 1º,
do Regimento Interno desta Casa, de acordo como art. 46, § 1º, da Carta de 14 de julho.
Hoje, em face do parecer ora em debate e de acordo com as suas
conclusões, nem mesmo das atribuições que eram privativas da Assembléia pode esta
usar, visto que, consoante os dizeres, desse parecer, “a Assembléia não é poder competente
para deliberar a respeito!”...
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“Não é competente para deliberar a respeito”, diz a Comissão de Orçamento; no
entanto, foi competente para julgar do pedido referente ao levantamento de uma estátua
em homenagem à memória do Dr. Júlio de Castilhos; foi competente para tomar
conhecimento e deliberar sobre projeto idêntico em relação ao Senador Pinheiro
Machado; foi competente, ainda, para resolver sobre a aquisição, em 1915, pela quantia
de 6:650$000 réis, de um busto em bronze, sob pedestal de granito, do Dr. Júlio de
Castilhos, obra do escultor Pinto do Couto.
E assim, consecutivamente, tem tido esta Casa atribuições bastantes para
tomar conhecimento dessas iniciativas, desses projetos, mas não as tem mais para julgar
do levantamento ou não de uma estátua que perpetue a memória do maior dos riograndenses! ...
Não tenho ilusões, Sr. Presidente, e estou, até certo ponto, de parabéns,
porque, mais uma vez, com testemunhos rigorosos, inconfundíveis, provamos à face do
Rio Grande do Sul que ainda se não abrandaram os nossos costumes políticos, que
ainda os exemplos de concórdia e fraternidade, que deviam baixar das altas regiões
governamentais, não nos são dados por quem tinha o estrito dever de dá-los.
Certo, porém – tenho fé – esta situação se modificará. Meditando sobre
as lições da história da civilização; meditando sobre as lutas do absolutismo com o
liberalismo; atentando bem na história das tiranias, presumo que não estará longe o dia
da justiça para o povo desta terra, pois vejo-o, em minha ardente fantasia de revoltado,
como leão cativo que dormita sonhando com a livre floresta perdida, que um dia se
ergue, juba revolta, e se lança na tumultuaria reconquista da plaga longínqua. Nesse dia,
sob as carícias de um céu brilhante ouviríamos ressonâncias vibrantes por essas planuras
intérminas, pelo côncavo dessas quebradas tranqüilas e do tablado dessas ampliações,
esmaltadas de esmeraldas, dos píncaros sobranceiros desses relevos e do recôncavo
sombrio dessas depressões, o que ouviríamos seria o eco potente de uma voz profética
que se não cansou nunca de anunciar a redenção de sua gleba, a reconquista da perdida
liberdade, a realização de legítimos direitos conculcados, de velhos ideais perseguidos
com fé ardente, dedicação lealíssima e entranhado amor aos luminosos destinos da sua
Pátria.
E de quem seria essa voz? Seria a voz irresistível, arrebatadora, de Gaspar
da Silveira Mastins.
Não vos estou falando, neste momento, rio-grandenses, com a palavra
irrefletida dos visionários; não. Estou a repetir a lição segura, coerente, conhecida, da
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filosofia da História, em cujos fastos se sucedem os exemplos dos fatais destinos de
todos os despotismos, como ainda agora acaba de o confirmar a sangrenta conflagração
européia, fazendo ruir por terra velhas e arcaicas tiranias, que tinham em seu bojo os
germes nefastos do absolutismo.
No mesmo tablado onde resvalam todos os governos despóticos,
exorbitantes, rolará também este que nos prostra e nos tiraniza.
O Sr. Getúlio Vargas (Movimento de atenção) – Sr. Presidente, ninguém mais
do que eu é tolerante para com os homens e mais respeita as opiniões alheias.
E este feitio especial do meu temperamento leva-me, naturalmente, a
acreditar, quando convencido de uma verdade ou daquilo que se me afigura ser
verdade, que o meu antagonista deve estar em erro. Nunca, porém, atribuo a opinião
contrária a minha à maleabilidade de caráter, a uma depressão moral ou à hipocrisia de
sentimento. E, Sr. Presidente, assim como sou sincero nas minhas convicções, devo
também acreditar que o meu adversário é sincero no seu erro.
Não existe, absolutamente, intolerância da parte do Governo do Rio
Grande, nem dos membros desta Casa.
Contestando essa afirmativa do nobre colega representante da oposição
eu poderia, invertendo os dados do problema, dizer que, se intolerância existe, é da paste
dos ilustres representantes da minoria.
Quais são as nossas funções, as da maioria e as da minoria? A nós,
como representantes da maioria, cabe, de acordo com o governo, a direção da política
econômica do Estado; a vós outros, membros da minoria, a fiscalização e a crítica dos
nossos atos. Não invertamos, pois os papéis.
Se o Governo do Estado planeou o levantamento de um panteão e a
maioria da Assembléia votou a verba para a sua execução, como quer a minoria, em nome
de um princípio político, vir impôr a sua opinião?
Se, afastando-se de sua função fiscalizadora, pretende dirigir as votações
da Assembléia, a intolerância vem da parte da minoria e não da nossa.
Demais, não pode pretender a minoria que lhe pertença o monopólio das
idéias e muito menos o da altivez.
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Vozes – Muito bem.
O Sr. Getúlio Vargas – Todos nós somos filhos desta mesma terra. O
Partido Republicano, que hoje se apresenta com a sua poderosa organização, cimentada
na solidariedade das idéias, já foi minoria e amargou na penúria da oposição.
A característica das democracias é a transitoriedade dos governos. Os que
hoje estão em oposição poderão amanhã estar governando.
E aqui, neste recinto, existem muitas cabeças, onde alvejam as cãs, que
vieram da gloriosa época da propaganda, em número exíguo e desprezível, enquanto
Gaspar Martins, dominando por completo a política do Rio Grande, trovejava, com a
sua voz retumbante, a célebre frase: “O poder é o poder.”
E esses homens, que então o defrontaram, só porque hoje pertencem ao
partido dominante na política rio-grandense perderam, por isso, a sua altivez?
O ilustre representante da minoria, exatamente por estar em oposição, não
assistindo à aplicação prática do seu programa, tem a seu dispor o vasto campo das
idealizações. Se tivesse, porém, de assistir a um governo organizado pelo seu partido,
talvez repetisse a frase pessimista de alguns sonhadores vindos da propaganda: “Não era
esta a República que eu sonhava.”
É que fatalmente a realidade é diferente do sonho. O ideal, quando
atingido, por isso mesmo deixa de ser ideal. Porque a felicidade, no verso do poeta, “é
uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida” ou mais ainda:
“Essa felicidade que supomos
Árvore milagrosa que sonhamos
Toda armada de dourados pomos
Existe, sim, mas nós não a encontramos,
Porque está sempre apenas onde a pomos
E nunca a pomos onde nós estamos.”

O ideal é a perfeição que não cabe na relatividade das coisas,
desesperando- nos, quando não corresponde ao que apenas na nossa imaginação existe
como realidade.
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O ilustre representante da oposição, na sua evocação profética a Gaspar
Martins, parece saudar o passado, transparecendo o desejo sebastianista de uma
restauração monárquica ou transluzindo no olhar a úmida saudade pelo adereço
heráldico dos “papos de tucano.”
Sei que o digno representante da minoria é tão republicano como nós,
com a diferença que para ele a República deve ter uma organização diferente da que lhe
foi dada. Atribuo essa atitude antes a um rapto de eloqüência tão natural no seu
temperamento, que facilmente se apaixona pelo debate, fugindo da realidade para o
sonho.
Pode crer o ilustre colega que a criação do panteão não será um ludibrio
às esperanças da minoria.
A palavra do governo está empenhada; no próximo exercício financeiro
será aberta a concorrência. Foi um movimento espontâneo do ilustre Presidente do
Esta- do, levado por um nobre espírito de justiça. Não o induziu a isso uma idéia
separatista. É absurdo acreditá-la. Se não podemos erguer um panteão para homenagear
os filhos ilustres desta terra, como manifestação de idéia separatista, porque tais
homenagens só devem ser prestadas pela União, também não poderíamos erguer, aqui,
uma estátua a Gaspar Martins, porque tanto a estátua como o panteão só poderiam ser
levantadas na Capital da República. A conclusão impõe-se.
Na ereção do panteão prevaleceu um sentimento de justiça histórica;
homenagear os grandes vultos que prestaram serviços ao Rio Grande do Sul.
Sem remontarmos às épocas afastadas da história colonial em que surgiram
os semideuses da nossa idade heróica, demarcando as fronteiras de nossa Pátria com os
ferros de suas lanças, nem a esses gloriosos revolucionários de 35 que primeiro tentaram
realizar a idéia republicana, temos, em tempos mais recentes, grandes homens que se
salientaram na literatura, na ciência, na política ou nas armas. O Rio Grande ainda não
prestou homenagem a um nome que é dos seus tipos mais representativos.
Alma de leão, feita de valor e de bondade; soldado-cidadão, pela
democracia dos seus gestos e pelo seu amor à paz, no fragor da peleja; cidadãosoldado pela obediência à lei e pela disciplina da vontade aos altos interesses da Pátria
e que foi Manoel Luiz Osório.
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Ainda não teve a sua homenagem esse vulto que passou como uma legenda
de bravura e morreu longe da Pátria, ordenando, no ardor da febre, a última carga contra
o inimigo e se chamou Andrade Neves.
Vozes – Muito bem.
O Sr. Getúlio Vargas – Não consagramos ainda essa figura empolgante
de poeta, orador, jornalista e político e fundador do Partido Liberal histórico e que se
chamou Félix da Cunha.
E para não ir adiante, não consagramos ainda esses nobres vultos, cuja
ronda sugestiva parece desfilar ante os meus olhos vindos de pontos longínquos,
exaltados pela fé, com as cabeças povoadas de esperanças, pregando, ensinando,
lutando, deixando pelas asperezas dos caminhos pedaços sangrentos da própria carne
transformados em verbo redentor para o evangelho da idéia nova – que foram os
propagandistas da República.
E à memória de todos esses heróis que têm presidido a nossa evolução
histórica que o Governo Rio-grandense consagrará o panteão. Não há sentimento algum
de menosprezo para com a pessoa, as idéias e os serviços de Gaspar Martins, aliás
reconhecidos pelo próprio governo na eloqüente mensagem dirigida a esta Assembléia,
serviços que também nós reconhecemos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Foram reconhecidos com restrições.
O Sr. Getúlio Vargas – Sim, temos o direito de fazê-las. Diz ainda o
ilustre representante da oposição que há uma contradição flagrante entre o Parecer
da Comissão de Orçamento negando competência à Assembléia para a verba e
pareceres de comissões anteriores, que afirmam essa competência. O nobre colega está
equivocado. Não há contradição alguma.
O Parecer da Comissão de Orçamento não afirmou que a Assembléia era
incompetente para votar a verba pedida para a ereção da estátua e sim que o
Presidente do Estado é quem cria o serviço solicitando à Assembléia a verba
necessária para executálo, cabendo a essa corporação o direito de conceder ou
negar. Ora, se a Assembléia vota verba para um serviço que não foi criado pelo
governo, não há, da parte deste, obrigação alguma de executá-lo.
A Assembléia não é incompetente, mas sim solidária com o Governo do
Estado, só votando as verbas por ele pedidas para a execução de serviços por ele criados.
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Como tachar-nos de intolerantes quando o panteão, que o governo,
espontaneamente, resolveu construir, é uma homenagem a Gaspar Martins?
Se, erigido o monumento, ele for, como consagração, inferior aos méritos
do homenageado, isso não estorva que se possa depois repetir o pedido de verba para
a estátua.
E quem nos garante que, levantada a estátua, os srs. da minoria não
voltariam, reclamando o panteão, a alegar que a estátua era uma concepção artística
mesquinha, destituída de valor?
A tão batida tecla de intolerância ou tirania do Governo Rio-grandense é
desmentida pela própria representação da minoria nesta Casa, em virtude de uma lei
eleitoral libérrima, promulgada por iniciativa desse mesmo governo e por ele elaborada.
Filhos dessa lei, podem hoje os srs. representantes da minoria ocupar os
lugares conquistados pelos votos de seus correligionários, pois a liberdade nada mais é
do que o gozo dos direitos garantidos pela lei.
Não há razão para esse amargurado pessimismo. O Panteão Riograndense será, em breve, uma realidade e, no seu augusto recinto, prestar-se-á
homenagem não só a Gaspar Martins como a todos esses nobres vultos que
contribuíram para a grandeza, prosperidade e prestígio do Rio Grande do Sul.
O Sr. Gaspar Saldanha – O nobre Deputado da maioria fugiu do debate
nas asas rufladoras de sua eloqüência e, librando-se bem alto, nada mais fez do que a
apologia dos grandes vultos de nossa História; sem, contudo, rebater um só dos
argumentos por mim aduzidos desta tribuna, argumentos esses que provaram, de
maneira irrespondível, patente e inconfundível, a intolerância do Governo do Rio
Grande do Sul e a falta de sinceridade de suas promessas.
Contestando a minha afirmativa, disse o ilustre colega da maioria que tal
intolerância não existe, baseando-se, como documentação desse seu asserto, justamente
na eterna promessa da criação do panteão.
Longamente expendi, historiei e demonstrei que tal promessa já tivera
oportunidade, no largo período que tem transcorrido, de transformar-se em realidade,
sem que, no entanto, o tenha sido; pelo contrário, sempre adiada, por motivos fúteis,
sob a alegação de subterfúgios indefensáveis, sem que jamais uma razão séria fosse
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aduzida no sentido de convencer ao povo do Rio Grande que o Governo do Estado,
efetiva- mente, pretendeu dar cumprimento à sua falaz promessa.
Penso ser desnecessário voltar a fazer neste recinto a enumeração dos
incidentes, das fases por que tem passado este projeto; entretanto, deles farei um breve
resumo.
Em 1907 – direi em súmula rápida – foi feita pelo Governo do Estado a
promessa visando determinadamente, especialmente, a figura de Silveira Martins, posto
que, sob a pressão de interesses inconfessáveis, como deixei evidenciado; em 1913, veio
o projeto de estátua à discussão, servindo, então, de recurso protelatório o panteão, que
foi a evasiva para a retirada do governo; nova promessa foi feita, em seguida, declarando
o governo a sua intenção de torná-la efetiva no exercício seguinte, para o que já tinha a
necessária licença da família do morto para a trasladação de suas cinzas, que ainda hoje
repousam à sombra amiga da bandeira do Uruguai.
Transcorrera já dilatado período e em 1915, pela primeira vez, em face da
insistência do nobre representante da minoria, que, então, apresentou novo projeto, o
Governo do Estado não se serviu do pretexto do panteão; disse-se, aqui, que a estátua
era justa e seria levantada e, em consequência, a Comissão de Poderes elaborou e
submeteu à deliberação da Casa um projeto de lei autorizando o Governo do Estado a
tornar efetiva a sua ereção. Por várias vezes o ilustre Deputado federalista Dr. Jorge
Pinto tentou levar por diante a marcha do seu projeto, encontrando sempre os maiores
obstáculos.
O Sr. Possidonio – O próprio Dr. Jorge Pinto retirou o projeto.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não é exato. Examinei, meticulosamente, os
Anais e nenhuma indicação aí encontrei a respeito.
O Sr. Possidonio – Retirou, pois não, em 12 de dezembro. Consta dos
Anais, à pág. 246. É fácil verificar.
O Sr. Gaspar Saldanha – V. Exa. se refere ao projeto de 1913 e eu já me
estou ocupando com o de 1915. Mas, como dizia, em 1915, o representante federalista
apresentou o projeto e desde essa data até hoje aguardava ele o parecer que ora se
discute.
Um Sr. Deputado – Aguardando oportunidade.
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O Sr. Gaspar Saldanha – O Senador Pinheiro Machado já tem um
túmulo no cemitério desta capital e em todo o Estado, como no recinto desta
Assembléia, várias homenagens lhe têm sido prestadas: na sala próxima, dois quadros
e um medalhão em bronze e, de par com essas homenagens, não se esquecerá o
governo da estátua, como não esqueceu mandar erigir um mausoléu no cemitério
público desta capital. Só é esquecida, por ele, a memória de Gaspar da Silveira Martins,
que tantos, tão eficazes e relevantes serviços, de ordem moral como material, prestou,
por largo tempo, a esta terra.
O panteão tem sido sempre a desculpa, a resposta descozida do Governo
do Rio Grande para a solução dos projetos referentes à estátua de Silveira Martins; no
entanto, está cansado de saber que a família do ilustre varão já retirou o consentimento
que lhe dera para a trasladação dos despojos do seu ilustre chefe; convencida, como
está, de que as promessas do governo não serão jamais cumpridas. O consentimento foi
dado, agora, ao Partido Federalista, cujo diretório central, em reunião efetuada a 17 de
julho, na cidade de Santa Maria, reunião à qual compareci, tratou da trasladação dos
restos mortais de seu digno chefe para um túmulo a ser levantado na cidade de Bagé,
berço do eminente estadista.
Como também não deve ignorar o Governo do Rio Grande, nas últimas
sessões da Câmara dos Deputados, no ano atrasado, o então Deputado federalista Dr.
Maciel Júnior conseguiu da mesma Câmara um auxílio pecuniário para esse fim,
constando, até, do projeto a determinação de serem as cinzas do venerando patrício
trasladadas para o Brasil num navio de guerra.
O Governo do Rio Grande está cansado de saber tudo isso; entretanto,
ainda, em 1919, insiste na questão da trasladação como substitutiva da ereção da
estátua glorificadora do grande morto, servindo-se, assim, dessa evasiva, desse sofisma
fútil, desse subterfúgio grosseiro para fugir ao cumprimento de seu dever. De resto,
quando mesmo alguma coisa valesse esse argumento, falta-lhe o essencial para a sua
realização: o consentimento da família do morto, que o Governo do Rio Grande está
cansado de saber foi-lhe retirado.
Tão pueril como este de que se vem servindo o Governo do Estado é o
argumento aduzido pela Comissão de Orçamento, cuja contradição firmei há pouco.
De fato, a Comissão de Constituição e Poderes, em parecer anterior,
afirmou que era da competência da Assembléia tratar do assunto do projeto apresentado
pelo Deputado Jorge Pinto; tanto assim que sobre ele formulou parecer favorável. A
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atual Comissão de Orçamento, por outro lado, declara hoje que não está nas atribuições
desta Assembléia modificar a iniciativa do governo e, por conseqüência, julga
prejudicado o pedido de verba para a ereção da estátua; opinião esta que, a prevalecer,
como prevalecerá, estou convencido, importa no cerceamento da atribuição privativa da
Assembléia sobre matéria orçamentária, atribuição essa, segundo a Constituição de 14
de julho, específica da Assembléia. O governo, a respeito do orçamento, apenas tem a
incumbência de mandar para esta Casa a proposta respectiva, proposta sobre a qual
deve ser calcado o trabalho da Assembléia. A iniciativa é da Assembléia e não dele.
De acordo com o texto claro, preciso, taxativo, da Constituição do Estado,
essa função é de nossa exclusiva competência privativa, específica e em nada,
absolutamente, invade a esfera do Executivo a ação da Assembléia aprovando a
homenagem proposta no projeto do Deputado Jorge Pinto e votando a verba necessária
para a sua execução, como tem feito em relação a homenagens idênticas.
O governo, aprovado qualquer projeto por esta Casa, não lhe cabe, sequer,
o direito de vetá-lo. De acordo com o art. 49 da Constituição, cabe-lhe, unicamente,
executá-lo. Logo, não há, absolutamente, invasão de atribuições, conflito de jurisdição
no caso em debate; a prevalecer a opinião em contrário, ficaríamos reduzidos a deliberar
somente sobre os projetos propostos pelo governo em mensagens enviadas a esta Casa,
o que seria absurdo.
No desenvolvimento de sua argumentação, disse o nobre Deputado Dr.
Getúlio Vargas que a prova da tolerância do Governo Rio-grandense estava no fato da
presença de três representantes da oposição federalista nesta Casa, representação, aliás,
exígua, acrescento eu, em relação ao valor numérico do Partido Federalista, em relação
ao grande, ao vultuoso número de prosélitos de Silveira Martins.
Essa desproporção é devida a vários fatores. Em primeiro lugar, é fato
sabido que um grande êxodo de oposicionistas, quer para as repúblicas Oriental e
Argentina, quer para o Estado de Mato Grosso, se tem realçado depois da pacificação
do Rio Grande.
Sob a pressão tirânica do Governo Rio-grandense, grande tem sido esse
êxodo de perseguidos. Outros se mantêm afastados das urnas por não acreditarem na
efetividade do voto, que sempre é fraudado, quer por funcionários do Estado, quer pelo
próprio governo.
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Tudo é difícil para os adversários no processo do alistamento; e quando,
a despeito de tudo, a oposição alcança maioria de votos em qualquer localidade, é
anulada a eleição. Tudo é difícil para nós e eu posso afirmar porque pertenço ao número
daqueles que ainda se não entibiaram e trabalho continuadamente em alistamento para
que não arrefeçam as aspirações do povo rio-grandense, os ardores cívicos dos meus
correligionários e para que, com a nossa pertinácia, com a nossa tenacidade, possa, um
dia, o governo do centro avaliar e convencer-se de que, realmente, nós, a oposição,
somos uma força ponderável no Estado do Rio Grande do Sul, que merecemos alguma
coisa, que devemos ter, no seio das agremiações deliberativas, uma representação
proporcional aos elementos de que dispomos e não aquela que, se representa, é certo,
um gesto inicial, um movimento de compreensão dos direitos da oposição, em todo o
caso aparente, do Governo Rio-grandense, não assinala, contudo, como que acentuar o
nobre Deputado, a tolerância desse governo, porque, nos verdadeiros governos
democráticos, representativos, nos governos que traduzem os sentimentos da opinião
pública, respeita-se o direito dos adversários, ao invés de espezinhá-los, de asfixiá-los,
servindo-se do aparelho da opressão, alimentado com os dinheiros do povo.
Tolerante o Governo Rio-grandense, disse o nobre Deputado!...
Tolerância é o que, infelizmente, não existe no Rio Grande do Sul. Contraditórias e
sofísticas são as opiniões emitidas pelas diversas comissões que têm falado sobre o
assunto. Por outro lado, é uma evasiva, uma fuga a conclusão do parecer. O Governo
Rio-grandense, por intermédio da Comissão de Orçamento, faz praça em declarar que
não reconhece, ainda hoje, os grandes, os inestimáveis serviços prestados ao Rio Grande
do Sul por Gaspar da Silveira Martins.
Num desses pareceres que têm sido formulados sobre o projeto do
Deputado Jorge Pinto, numa linguagem cheia de restrições, chegou-se até a increpar
que Silveira Martins era monarquista e a dizer-se que só ao Império prestara ele serviços,
como se porventura a vultuosa série de melhoramentos de ordem material que ainda
hoje servem ao progresso da terra, cujos frutos ótimos desfrutamos, tivessem deixado
de existir só porque uma sedição de quartéis revolveu o cenário político deste País! ....
Aí estão, entre outros muitos, as estradas de ferro que cortam o nosso
Estado, a colonização e a obra de que tanto se desvanece o governo de hoje – a abertura
da barra – e, sobretudo, nos fastos de ordem moral, nos anais da liberdade, esculpidos
indelevelmente, os trabalhos esforçados, os frutos sazonados dos prélios renhidos
sustentados na elevada arena do Parlamento Nacional pelo grande tribuno, quando,
com cinco companheiros, fez valer os legítimos direitos desta ex-província, até então
postergados a ponto de não ter ali, como representante, um rio-grandense nato.
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Ingressando no Parlamento, o grande tribuno fez sentir, de logo, as suas
intenções, que levou por diante, dando combate ao gabinete presidido pelo Visconde
de Rio Branco: criticando e pugnando pelas amordaçadas manifestações da opinião
pública, fazendo com que começássemos a pesar na balança da política nacional e que
tivéssemos no Parlamento representantes rio-grandenses, e depois, num crescendo
ininterrupto, elevou o prestígio do Rio Grande do Sul a tal ponto que nada se deliberava,
na política central, sem que a palavra desta Província fosse ouvida através da pessoa do
seu ilustre representante Gaspar da Silveira Martins.
Certo, Srs. Representantes, não se deve ter perdido de todo os frutos por
ele deixados, com honra para a sua pessoa e testemunhos de sua ação dominadora no
cenário da política nacional. E no entanto, fala-se, nesses pareceres que têm vindo à luz
do debate, numa linguagem fria, cheia de restrições calculadas, quase com menosprezo
sobre essa grande figura representativa de nossa Pátria!...
É que esquecem que o mesmo punho que assinara a lei da liberdade do
ventre escravo, escrevera no grande órgão da imprensa nacional, o Jornal do Comércio:
“Ouvi Gambetta, ouvi os maiores oradores da França e nenhum é superior ao nosso Silveira Martins”;
é que esquecem também que Renan afirmara “que Silveira Martins era uma mentalidade tão
grande que honraria a melhor civilização da Europa e que o povo que o expulsara ou era um povo de
sábios ou um povo de bárbaros”.
Certo a Comissão de Orçamento optou pela ponta do segundo dilema.
Está claro, positivamente exteriorizado nesse parecer, que o Rio Grande do Sul oficial
entende que Silveira Martins não merece uma estátua, que o dia de sua justiça ainda não
chegou. Que dizer a isso?
Já chegou a vez de Júlio de Castilhos, que agiu em época muito posterior;
já chegou para Pinheiro Machado e chegará para muitos outros, menos para Gaspar
Martins, enquanto imperar no Rio Grande esta triste situação. Mas um dia virá em que
o povo do Brasil, folheando os seus mais sagrados anais, há de encontrar nas projeções
dessa imensa personalidade, dessa figura realmente representativa, os predicados que
lhe nega o oficialismo do Rio Grande e, então, serão reconhecidos e justiça lhe há de
ser feita.
Como já disse, não estou aqui a me empenhar pela passagem do projeto
sobre que versa o parecer em discussão; pelo contrário, estou me regozijando com a
prova palpável, mais uma vez por ele oferecida, da intolerância do situacionismo rio-
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grandense; intolerância que chega ao extremo de querer, à viva força, fazer crer que o
Partido Federalista é sebastianista e que Silveira Martins era monarquista.
Ainda hoje, lendo um estudo histórico do Barão Homem de Mello sobre
a personalidade de Silveira Martins, encontrei referências a uma declaração, feita perante
o Gabinete Cotegipe, no Senado, pelo grande tribuno, declaração essa em que ele
acentuava que “se tivesse de dar a um povo qualquer uma forma de governo, dar lhe-ia a forma
republicana, por entender ser essa a mais azada para traduzir a sua opinião e fazer a sua felicidade”.
O programa escrito do Partido Federalista não será, certamente,
desconhecido do ilustre Deputado da maioria. Lá está escrito que o Partido Federalista
é republica- no.
Somos republicanos, mas queremos uma república parlamentar, a
república que faz a felicidade da França, a forma de governo elástica, de fiscalização
efetiva, maleável, tradutora, sempre, da opinião pública, por meio de um mecanismo
simples e com êxito provado na Inglaterra libérrima, cuja felicidade fez, apesar de regido
este país pelo regime monárquico, provado ainda na França, durante os dias sombrios
da conflagração.
Nós, porém, não nos envergonhamos e, como brasileiros, temos, pelo
contrário, orgulho da extinta monarquia brasileira, pois que ela nos deu a liberdade de
pensar e de agir, o direito de reunião e do voto, como o da livre manifestação de todas
as propagandas.
Nos Anais do Segundo Império – ninguém poderá contestar – ressaltam
as maiores figuras representativas nas armas, como na tribuna e na administração.
Não sou, portanto, sebastianista, embora incorra nessa pecha assim me
manifestando: pelo contrário, estou convencido de que, na América, jamais será
implantada a forma monárquica. É esta a minha convicção, mas não me cansarei
também de proclamar que isto que existe no Brasil não é uma república e, especialmente
no Rio Grande do Sul, não passa de uma ditadura.
E, Srs. Representantes, feita a demonstração cabal, nítida, irrefutável,
irrefragável, da intolerância do Governo do Rio Grande do Sul, claro ficando que ele
nega-se a traduzir em realidade uma legítima aspiração do nosso povo, nada mais
tenho a dizer desta tribuna.
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O Sr. Getúlio Vargas – Vou opor uma breve contestação à palavra incisiva
do ilustre representante da minoria sobre os quatro pontos principais do seu discurso:
a sinceridade da promessa do governo em relação ao panteão, a competência da
Assembléia, a representação desproporcionada da minoria e os serviços do Conselheiro
Gaspar Martins.
Sobre a sinceridade do governo não é lícito duvidar, não só pelo valor
moral da pessoa que falou, como chefe desse governo, o Dr. Borges de Medeiros, como
por ter sido um ato de iniciativa sua, sem outro intuito que o de relembrar num
monumento cívico os nomes de vultos ilustres do nosso Estado. Demais, o governo
não havia determinado a época, a oportunidade para a execução dessa obra. Depois da
promulgação da lei, em 1907, o Estado atravessou períodos de crise, gravados,
posteriormente, pela repercussão que teve, aqui, a conflagração européia...
O Sr. Gaspar Saldanha – Entretanto, nesse período de crise foi erigida a
estátua de Júlio de Castilhos.
O Sr. Getúlio Vargas – ... não permitindo atender à despesas suntuárias.
A estátua a Júlio de Castilhos foi iniciada antes desse período, acrescentando que, quando
se iniciaram os trabalhos para esse monumento, não estava ainda promulgada a lei que
criava o Panteão Rio-grandense.
Se não bastassem esses argumentos, poderia acrescentar que Júlio de
Castilhos foi o organizador constitucional do Rio Grande do Sul republicano; foi para
nós, o mestre querido, como para o nobre Deputado foi o Conselheiro Gaspar Martins,
e nós, cultuando a memória de Júlio de Castilhos, no monumento que lhe mandamos
erigir, consagramos, na sua pessoa, a república vitoriosa. (Muito bem)
Ora, se só agora o Governo do Estado declarou que no próximo exercício
financeiro será aberta a concorrência para ereção do panteão, se só agora foi designada
época para sua efetivação, não é lícito descrer da sinceridade da palavra
governamental, pondo em dúvida um ato espontâneo, de sua iniciativa.
O Sr. Gaspar Saldanha – A família do Conselheiro Gaspar Martins,
descrente da promessa do governo, retirou o consentimento que dera para a trasladação
dos restos mortais do grande tribuno.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é razão plausível, porquanto o Governo do
Estado não precisa, para homenagear a memória de Gaspar Martins, do assentimento
da família para a trasladação desses despojos. Poderá prestar-lhe a homenagem
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merecida, independentemente desse assentimento, erigindo-lhe um cenotáfio, uma
estátua, um busto ou outro preito qualquer, no próprio panteão, assinalando assim de
modo perene, os serviços do ilustre rio-grandense. Pode perfeitamente ser
homenageado o vulto varonil de Gaspar Martins no projetado panteão sem que aí sejam
colocados os seus restos.
Voltou, de novo, o ilustre representante da minoria a tratar da competência
da Assembléia.
Nesse ponto houve, talvez, um pouco de sofisma de advogado, porque a
Comissão não afirmou, como se lhe afigura, que a Assembléia era incompetente. O que
eu disse, e ora repito, foi que o Governo do Estado não era obrigado a executar um
serviço para o qual a Assembléia votara verba, para um serviço que não fora por ele
criado.
Se, amanhã, a Assembléia votar, por exemplo, a verba para a criação de
uma Secretaria de Agricultura, o Presidente do Estado não é obrigado a dar execução à
lei da Assembléia e isso porque o mesmo Presidente não criara este serviço no Estado.
(O Sr. Gaspar Saldanha dá um aparte)
Não Sr.; porque só ao Governo do Estado compete a criação de serviços,
ficando como competência da Assembléia a votação das verbas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Qual é, então, a função, a competência da
Assembléia?
O Sr. Getúlio Vargas – A função primacial da Assembléia é orçar a
receita e votar a despesa do Estado, criar ou suprimir impostos.
O Sr. Gaspar Saldanha – E a iniciativa?
O Sr. Getúlio Vargas – A iniciativa de serviços cabe ao governo. O que
a Assembléia faz, o que é da sua competência, é votar as verbas para os serviços criados
pelo governo do Estado; se porventura, vota verba para um serviço insubsistente, não
criado pelo governo, o Presidente do Estado não é obrigado a executar.
Se o plano do governo é a criação de um panteão, se o pretende executar,
é inútil votar-se uma verba para outro fim que não esse. Solidária a Assembléia com o
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governo, só vota verbas para serviços por este reclamados, não porque seja
incompetente para votar tal verba, mas porque seria uma inutilidade.
Disse mais o ilustre representante da minoria que, embora esta esteja
representada na Assembléia, não está, contudo, na proporção numérica de suas forças,
alegando que existe pressão no alistamento, que existe, da parte do governo, falta de
liberdade e de tolerância, mas, como não houvesse trazido demonstrações positivas,
categóricas, dessas afirmações, tenho o direito de contestar, negando-lhes todo o crédito,
principalmente comparando as eleições estaduais com as federais, nas quais o Governo
do Estado não tem intervenção direta. Evidencia-se que se nesta Assembléia o Partido
Federalista tem três representantes, não conseguiu eleger um só representante ao
Congresso Federal. Por quê? A lei federal é feita pelo Congresso Nacional, as mesas
organizadas por autoridades federais e compostas de eleitores das localidades.
O Sr. Gaspar Saldanha – E os escrivães?
O Sr. Getúlio Vargas – Não têm intervenção direta, são simples máquinas,
que apenas têm de executar os despachos dados pelos magistrados; sendo, além disso,
que, dentro da lei, há meios repressores, aos quais podem os eleitores recorrer sempre
que julgarem fraudados os seus direitos.
O Sr. Gaspar Martins – De que serve isso? Os de Uruguaiana recorreram
e o seu recurso até hoje não teve solução.
O Sr. Getúlio Vargas – Estou me referindo às eleições federais, cujo
processo V. Exa. não pode dizer que está debaixo da prepotência do Governo Riograndense. Depois, a eleição de Uruguaiana, a que aludiu o nobre colega, é um fato da
economia interna do partido, em que os federalistas não são interessados.
O Sr. Gaspar Martins – Mas era o povo de Uruguaiana.
O Sr. Getúlio Vargas – Que também não reclamou e aqui está um
representante desse povo que o pode confirmar.
Logo, se a representação da minoria nesta Casa é desproporcionada às
forças do Partido Federalista, não cabe culpa ao governo, mas à falta de entusiasmo, ao
não- comparecimento de eleitores à urna, desiludidos, quiçá, de suas idéias.
A emigração para Mato Grosso, a que fez referência o nobre Deputado, é
uma conseqüência fatal das revoluções.
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Sempre que passa esse sopro de devastação pela superfície do solo, ficam
ao desamparo famílias de relativa abastança anterior, que não querem iniciar, no mesmo
lugar, uma nova vida de privações e vão, por isso, procurar outros pontos onde exercer
a sua atividade. Outros vão continuar a vida de aventuras a que os habituara a
revolução.
Mas nem só federalistas têm emigrado para Mato Grosso, muitos dos
nossos correligionários o têm feito, também, em busca de remuneração mais fácil e
profícua para os seus capitais.
Nós vemos na própria Europa, depois do vento devastador da guerra, o
que se está passando. Grande parte de sua população prepara-se para vir procurar na
América do Sul meios mais fáceis de ganhar a vida e não é, de certo, munida por
perseguições dos seus governos.
Disse mais o ilustre representante da minoria que o humilde intérprete
desta Assembléia neste momento, como os seus companheiros, como ainda o próprio
Presidente do Estado, só reconheciam os serviços de Gaspar Martins prestados ao
Império.
Há restrição a fazer: não afirmei que esses serviços foram prestados ao
Império, mas na fase do Império, que foi a fase áurea do ilustre tribuno.
Não quero entrar na discussão da atividade de Gaspar Martins após o
advento da República e isso porque as nossas idéias são tão radicalmente opostas que,
após a discussão, ficaríamos sempre separados.
Demais, não é meu intuito atacar a memória de Gaspar Martins,
quando reconhecemo-la merecedora de homenagem.
Disse S. Exa. que não tinha inspirações sebastianistas, que não adorava a
monarquia, mas apenas pleiteava a mudança do regime presidencialista para o
parlamentar, ao qual atribui as vitórias da Grande Guerra.
Não vou, agora, discutir este ponto, que está fora dos moldes do debate,
mas poderia contestar-lhe, de passagem, que exatamente a guerra européia demonstra
a inépcia dos parlamentos para solucionar os conflitos.
Na época das grandes crises, os homens superiores conseguem imprimir a
sua direção, dominando a anarquia dos parlamentos, e não sendo dirigidos por eles.
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Assim aconteceu na França com Clemenceau, a quem os próprios soldados chamavam
“le pere de la victoire”; com Lloyd George, na Inglaterra.
Eu não ignoro que haja repúblicas parlamentares, por apontar vislumbres
de sebastianismo, mas há um frase de V. Exa. que me causou verdadeiro pesar e
surpresa, pelo efeito produzido em meu espírito – que a república no Brasil fora uma
sedição de quartéis. A República Brasileira não foi uma sedição de quartéis. Ela é a
explosão vitoriosa do sentimento nacional, longamente trabalhado pelos
propagandistas, surgindo em todo o País educando o povo, avolumando essa onda
contra a qual não houve barreiras que se pudesse opor. Só quem desconhece esse longo
e glorioso trabalho pode fazer tal afirmativa.
E o alto espírito do historiador e de crítico que foi o malogrado Euclides
da Cunha bem o interpretou em uma dessas obras dizendo “que a alvorada de 15 de
novembro fora apenas uma bela parada militar removendo um trono que encontrara, pois a revolução já
estava feita”.
V. Exa., que, como representante de um partido que está na oposição,
deve crer, tem de crer na evolução natural das idéias em marcha para o triunfo, não
pode, absolutamente, acreditar em uma sedição de quartéis que desse em resultado
esta organização poderosa que tem suportado, intangível, o peso de todos os desvarios.
E o Rio Grande do Sul, parte saliente na Federação Brasileira, é um viveiro
de liberdades demonstrado por este extraordinário progresso material, moral e
intelectual, e pela própria maneira por que a minoria se manifesta, nos comícios ou
nas assembléias, sem que ninguém entrave a livre manifestação do seu pensamento.
Ao contrário, da concorrência de todas as opiniões livremente
manifestadas e garantidas pela lei, pode-se afirmar que o Rio Grande do Sul não decaiu
de sua altivez, nem esmoreceu no seu ardor cívico. (Muito bem, muito bem. O orador é
vivamente felicitado por seus companheiros de bancada).
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23ª Sessão em 18 de novembro de 1919
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Estamos já
nos últimos dias da presente sessão anual e, no entanto, ainda não veio ao plenário o
projeto principal desta Casa, isto é, o projeto de orçamento da receita e despesa do
Estado!
De dois meses é, segundo a Constituição do Estado, a duração dos
nossos trabalhos; não obstante, estamos, desde o início dos mesmos, quase que só a
ouvir a leitura das atas, como já ponderei, para, somente nos últimos dias de sessão,
ocuparmo-nos da nossa função primacial: a discussão e votação do orçamento, assunto
este que, conforme determina a Constituição de 14 de julho, deveria ser tratado no
primeiro mês de sessão.
O Sr. Possidonio da Cunha – Tanto quanto possível.
O Sr. Gaspar Saldanha – Assim, a Assembléia, descurando dessa sua
atribuição específica, cifra-se a votar nos últimos dias de nossos trabalhos,
atabalhoadamente, quase sem modificações, a proposta orçamentária remetida pelo
Executivo, que, destarte, arrebata-nos das mãos, para enfeixar nas suas, essa nossa
atribuição de confeccionar o orçamento, do mesmo modo que tem anulado a autonomia
dos municípios, pedra angular do regime federativo, nomeando intendentes provisórios
e, segundo já se propala e está anunciado em documentos oficiais, pretende ir cerceando,
cada vez mais, essa autonomia até dar-lhe o golpe de misericórdia com a extinção,
premeditada, de todas as atribuições que lhes são inerentes, para delas investir-se.
Quanto ao Poder Legislativo, que, segundo os melhores modelos de
regimes representativos, reside sempre nas assembléias, nos parlamentos, restrita a nossa
ação, como é, penso poder dizer, com mais propriedade, quiçá, que esta Assembléia
nem mesmo orçamentária é, mas meramente tributária.
Com efeito, que função orçamentária é a nossa se os orçamentos que a
Assembléia vota são calcados na proposta remetida pelo Executivo?
Desde o meu ingresso nesta Casa, o que tenho observado é que nos
limitamos a homologar a proposta governamental e, assim sendo, é fora de dúvida que
diminuiu ainda mais a nossa já acanhadíssima esfera de ação, cabendo disso culpa à
própria Assembléia, a quem cabe imediata responsabilidade por essa contínua, por essa
constante, diminuição de atribuições que vai sancionando.
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São correntes as lutas entre os diversos poderes públicos, mas o que se
observa é que a origem dessas lutas é o zelo com que cada um deles procura defender
as atribuições que lhe são privativas, o que, infelizmente, não sucede entre nós, pois a
Assembléia timbra em desapossar-se das suas em benefício do Executivo do Estado.
E, como se isto não bastasse, surge aqui uma pequena oligarquia, que é a
Comissão de Orçamento.
Essa comissão, ao que me parece, julga demasiada exigência que nós
outros, representantes desta Casa, como o são os seus membros, tomemos parte no
debate, discutamos os seus projetos, o que se infere do descaso com que, apesar de
insistentemente solicitada para a observância de um dispositivo constitucional, faz
timbre em trazer ao plenário, cada vez mais tarde, o seu parecer sobre o orçamento.
Como representante da oposição, dessa oposição que, apesar do temerário
conceito do ilustre representante de São Borja, a terra gloriosa da moção plebiscitária e
das laranjas saborosas, tem aqui apenas a restrita atribuição de fiscalizar os atos da
maioria, carecendo de toda a iniciativa, não podendo mesmo, exercer as atribuições que
lhe são assinaladas pela Constituição do Estado, não passando, portanto, no pensar de
S. Exa., de meros espectadores, não posso permanecer em silêncio, e apesar dessa
restrição extralegal, extraconstitucional, insisto, mais uma vez, no gozo do mandato que
me foi outorgado pelo povo rio-grandense, em lavrar o meu protesto veemente contra
o procedimento da Comissão de Orçamento sonegando o seu parecer dentro do prazo
constitucional, para só apresentá-lo nos últimos dias de sessão e assim furtar-se à
fiscalização, à qual, por dever e por direito, tem de sujeitá-lo.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a demora na apresentação do
Parecer da Comissão de Orçamento é a prova mais cabal e irrefutável de que a
Assembléia dos Representantes não é simplesmente um órgão que tem por função,
como disse o ilustre representante da minoria, tão-somente homologar os projetos de
orçamento enviados a esta Casa pelo Sr. Presidente do Estado. Precisamente porque tem
de examinar, rever, todas as verbas propostas para, depois, formular o seu parecer e
projeto de lei orçamentária, ao invés de, apenas, batizar a proposta governamental;
precisamente por isso, dizia, não podia apresentar o seu trabalho com a pressa
pretendida pelo ilustre representante da oposição.
Acresce a essa circunstância, de si ponderável, que a Assembléia começou
os seus trabalhos um tanto tardiamente, do que não cabe culpa à Comissão de
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Orçamento; tendo esta, por outro lado, de atender além da revisão das diversas somas,
aos vários assuntos de relevância, novos alguns, de que tratava a proposta orçamentária.
Sem embargo, o parecer está pronto, está sendo passado a limpo e
amanhã será apresentado à Casa.
Eram essas as explicações que tinha a dar ao ilustre representante da
oposição, que não perdeu o ensejo para, em desfilada, dar algumas bicadas na
organização constitucional do Rio Grande do Sul.
A Assembléia dos Representantes, não o ignora S. Exa., não tem, de forma
alguma, despido-se de suas atribuições de natureza orçamentária; tem-nas exercido
ininterruptamente, como função primordial, que é, de todos os parlamentos, porque –
não o contestará o nobre Deputado – o governo a que se negue o orçamento, a lei de
meios, está, ipso facto, impossibilitado de governar, pois não poderá movimentar as
rendas públicas para satisfazer às despesas da administração, ao passo que nos
congressos parlamentares vê-se, muitas vezes, darem estes ao Poder Executivo a
faculdade de fazer as leis. Isto prova, em grande parte, a incapacidade dos parlamentos,
das organizações coletivas para produzirem uma obra inteiriça, homogênea, que deve
ser produto de um só cérebro; vindo confirmar, por outro lado, o velho ditado “panela
que muitos mexem não pode ser bem temperada”.
Já vê, portanto, o nobre Deputado que, se a organização rio-grandense
atribui funções legislativas ao Presidente do Estado, apenas consagra como princípio
aquilo que os parlamentos de outros países fazem-no ilegalmente, tirando de si essa
atribuição para cometê-la ao governo quando, pela nossa organização, o Presidente do
Estado está naturalmente investido dela.
Todavia, o que é certo é que o Governo do Estado apresenta a proposta
à Assembléia, proposta essa que é aqui corrigida, debatida e não homologada sem
modificações, como disse o ilustre Deputado; foi isso o que fez a Comissão de
Orçamento, como poderá verificar S. Exa.
Quanto à escassez de tempo, alegada pelo nobre Deputado, é outro
argumento tão improcedente quanto os outros aduzidos por S. Exa., porquanto é
perfeitamente remediável, visto como os nossos trabalhos podem ser prorrogados e,
então, terá a discussão do projeto de orçamento a amplitude que aprouver dar-lhe o
nobre Deputado, demonstrando, com isso, o seu preparo e deliciando-nos com a sua
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palavra fácil e eloqüente, contando, de antemão, com a nossa tolerância que é uma das
características do regime rio-grandense.
O Sr. Gaspar Saldanha – A prorrogação, a que aludiu o nobre Deputado
não é fundamento que possa ser invocado, nem dele precisa a Assembléia. Ao passo
que, em toda a parte, ao Poder Legislativo cabe o direito de prorrogar os seus trabalhos,
quando o julgue conveniente, na organização eminentemente ditatória do Rio Grande
do Sul essa função é cometida ao Presidente do Estado e, em conseqüência, está nas
mãos do Chefe do Executivo prorrogar ou não os trabalhos desta Assembléia.
Um Sr. Deputado – Logo que o Presidente do Estado receba
comunicação da Mesa que a Assembléia não pode concluir os seus trabalhos no período
constitucional, tem de prorrogá-los.
O Sr. Gaspar Saldanha – Prorrogará ou não; depende de sua vontade.
O Sr. Euribiades – Fá-lo por um simples decreto. É da Constituição.
O Sr. Gaspar Saldanha – Enfeixado em suas mãos o poder discricionário
de prorrogar ou não as sessões da Assembléia, pode o governo, em dado momento, a
aprazimento seu, prorrogar o orçamento do ano anterior ou, mesmo, estabelecer a
ditadura financeira.
Um Sr. Deputado – Não o fará. Tem, por vezes, prorrogado os trabalhos
da Assembléia.
O Sr. Gaspar Saldanha – Se a Assembléia esgotou o período do seu
funcionamento sem ter chegado ao termo do seus trabalhos, pela faculdade que lhe
confere a Constituição, o Presidente do Estado pode ou não prorrogar as sessões...
Vozes – Tem de prorrogar.
O Sr. Gaspar Saldanha – ... inconveniente este que vem demonstrar,
ainda uma vez, o quanto é censurável a falta de atividade desta corporação, não curando
dos assuntos que lhe são afetos dentro do espaço de tempo que para tal lhe limita a
Constituição do Estado e, principalmente, do orçamento, no primeiro mês de sessão.
O Sr. Possidonio – Não imperativamente, mas tanto quanto possível.
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Um Sr. Deputado – A Comissão de Orçamento teve de atender este ano
a múltiplos assuntos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Qual o embaraço? Não me consta que
houvessem surgido obstáculos de natureza a impedir à Assembléia o cumprimento do
dever constitucional de tratar do orçamento dentro do primeiro mês de sessão.
Quanto à promulgação das leis, a doutrina ditatorial da Constituição Riograndense afasta-se das demais. Nenhuma outra Constituição, nenhum outro corpo
deliberativo, delega tal poder ao Executivo, nem mesmo em se tratando de códigos,
como foi invocado.
(O Sr. Getúlio Vargas dá um aparte)
Não, Sr. Ainda a propósito da lei do ensino, conhecida por Lei Rivadávia,
ficou constatado esse asserto; houve uma reação enorme no Congresso, contra a mesma
porque invadia atribuições privativas do Legislativo.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas não pelo Congresso.
O Sr. Gaspar Saldanha – Como esse, outros muitos fatos vêm em abono
do meu asserto. Se V. Exa. compulsar, por exemplo, o Código Civil, verá por quantas
transformações passou ele na Cárnara e no Senado. Não é esse, porém, o meu ponto
de vista. (Apartes simultâneos dos Srs. Sérgio, Getúlio e Euribiades) Isso é outra coisa, a que
me referi acidentalmente. O que eu quero assinalar é que, pela Constituição, não cabe à
Assembléia, mas ao Presidente do Estado, a promulgação das leis, o que anula, por
assim dizer, a ação do Poder Legislativo.
Um Sr. Deputado – As leis, antes de promulgadas, têm ampla
publicidade, são submetidas à apreciação do povo.
O Sr. Sérgio – E nenhuma há sido promulgada sem que tenha sofrido
alterações, por meio de emendas apresentadas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Todavia, a Constituição confere ao Presidente
do Estado a faculdade de aceitá-las ou não, devendo, neste caso, justificar os motivos de
sua rejeição. De modo que essa atribuição que, como em todos os regimes
representativos, deveria caber à Assembléia dos Representantes, cabe, pela Constituição
de 14 de julho, ao Presidente do Estado. (Continuam os apartes)
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Ao povo cabe a promulgação das leis, mas, como seria materialmente
impossível a este reunir-se para tal fim, como se fazia na velha Grécia, é esse poder
cometido a corporações que exercem esse direito em nome da soberania popular; nunca,
porém, ao Presidente do Estado como se dá entre nós, que tem enfeixado em suas mãos
os poderes de um ditador. A função específica de todas as assembléias é da
promulgação das leis.
O Sr. Getúlio Vargas – Quem representa o Município de Alegrete? V.
Exa. ou o Conselho Municipal?
O Sr. Gaspar Saldanha – Não posso responder consoante à pergunta de
V. Exa., porque não sou, aqui, representante de Alegrete, mas do Rio Grande do Sul. O
colégio eleitoral é, como sabe o nobre Deputado, constituído por todo o Estado e não
subdividido em círculos. Assim, posto tenha recebido votação naquela circunscrição,
represento o Rio Grande do Sul inteiro, defendo os seus interesses e por eles me devo
bater. Mas, como dizia, se ao Executivo e não à Assembléia cabe a função específica da
promulgação das leis, a que fica reduzido o poder legislativo entre nós?
O Sr. Getúlio Vargas – O Presidente do Estado promulga as leis, mas
essa promulgação depende dos conselhos municipais.
O Sr. Gaspar Saldanha – Cabe-me, agora, invocar, por minha vez, a
“praxe” sempre invocada pela maioria. Qual é a praxe, neste caso?
O Sr. Euribiades – A mesma. O Presidente do Estado dá-lhes ampla
publicidade durante três meses e os conselhos municipais pronunciam-se a respeito.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não têm a publicidade que deviam ter. Não
há município onde se não publiquem dois ou três jornais; entretanto, não são, ali,
publicados esses projetos, mas, apenas, afixados às portas das municipalidades; a
publicação só se faz na capital.
Como se tudo isso não bastasse, cada vez mais nos despimos das nossas
atribuições; parecendo, até, que a única aspiração da Assembléia é transformar-se numa
corporação honorífica.
O mesmo que com o orçamento sucede com a comissão de Exame de
Despesas: é nula, por assim dizer, a ação da Assembléia.
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No primeiro ano que tomei assento nesta Casa, fiz parte dessa comissão.
Esta fez a sua visita ao Tesouro do Estado e eu cometi a imprudência de fazer duas ou
três perguntas pertinentes ao desempenho de nossa missão, perguntas essas que foram
recebidas com ar carrancudo, o que me resolveu a não mais prosseguir.
O que faz essa Comissão? Procede ao exame da despesa pública, como
lhe cumpre?
Cifra-se a assinar uma velha fórmula, como a que foi lida há pouco,
aprovando as despesas feitas no exercício anterior pelo Sr. Presidente do Estado. A isso,
simplesmente a isso, resume-se o tal exame de despesas.
De sorte que, Sr. Presidente, até mesmo a função primacial da Assembléia
a função orçamentaria – não mais existe ou, se porventura existe, é nas condições que
venho assinalando, isto é, apresentando a Comissão de Orçamento o seu trabalho nos
últimos dias de sessão, sendo ligeiramente discutido, quando o é sofrendo a proposta
governamental, durante a sua longa gestação, ligeiras modificações, em regra sugeridas em
mensagem do próprio governo!...
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26ª Sessão em 22 de novembro de 1919
Entram em discussão única o Parecer da Comissão e em primeira os projetos de leis, que
o acompanham, orçando a receita e a despesa ordinária, extraordinária e especial do Estado para o
vindouro exercício financeiro de 1920; sendo dispensada a leitura do primeiro, a requerimento do Sr
Deputado Emilio Guilayn.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, na sessão de ontem designou
V. Exa., para a ordem do dia da de hoje, o projeto de orçamento, se viesse impresso.
Mas foi distribuído, com as respectivas tabelas, há poucos instantes; não é
possível, por isso, fazer-se, de momento, um exame detalhado de todas as suas
disposições.
Assim entendendo, sou de parecer que deva ser invertida a ordem do dia
e, nesse sentido, peço a V. Exa. consulte a Casa.
O Sr. Possidonio da Cunha – Sem me opor de todo à proposta do ilustre
representante da minoria, Sr. Saldanha, parece-me que não há vantagem alguma na
inversão da ordem dos nossos trabalhos, tanto mais quanto a primeira discussão é feita
em globo, não permitindo o Regimento Interno a apresentação de emendas nessa
ocasião.
Submetido a consideração da Assembléia, é rejeitado o requerimento, iniciando-se a
discussão do parecer e projeto da receita e despesa ordinárias.
O Sr. Gaspar Saldanha – Acho condenável, Sr. Presidente, a intervenção
do Poder Público em assuntos que não sejam de sua competência exclusiva, na
administração de serviços que podem ser feitos por particulares ou companhias de
particulares.
A boa orientação, nesta matéria, é justamente a que pretende restringir as
atribuições desse poder. É essa a opinião, a doutrina pregada pelos mais autorizados
filósofos.
Spencer, registrando a luta contínua entre o indivíduo e o Estado, prevê,
até, que do progresso constante, crescente, que se opera em matéria da associação
constituindo hoje sociedades e companhias verdadeiros estados dentro do Estado
decorrerá a restrição da esfera do Poder Público, cujas funções essenciais são a
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manutenção da ordem externa, a distribuição da justiça, o policiamento interno, a
instrução pública, a saúde pública e a direção das finanças, como conseqüência geral da
necessidade desses serviços fundamentais.
Sempre que se tem afastado dessas atribuições, tomando a si direção de
serviços que os particulares ou empresas, com os seus vultosos capitais, podem
incrementar, a intervenção do Poder Público tem sido de péssimos resultados,
verdadeiramente desastrosa.
Compulsando, para orientar e fundamentar o meu voto, compêndios de
economia política, verifiquei que todos eles condenam, de forma categórica, essa
intervenção; condenam-na e justificam largamente a sua opinião.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, todo o serviço dessa natureza, feito pelo
Estado, é defeituoso e mau. Depois, a sua criação determina, por sua vez, a de um
quadro de funcionários, cercados de todas as garantias, que não podem ser destituídos
quando não cumprem com o seu dever senão mediante demorados processos, que
redundam, as mais das vezes, em largas indenizações a que é condenado o erário
público; por isso que, dirigidos esses processos por funcionários que vêem suspensa
sobre as suas cabeças essa mesma espada de Dâmocles que feriu os seus colegas, é
natural que ajam com parcialidade, e [sic] serem reintegrados e receberem largas
indenizações esses funcionários destituídos.
Nos Estados Unidos, por exemplo, há serviços de telégrafos e correios
feitos por empresas particulares.
A moderna orientação condena a intervenção do Poder Público em
serviços que possam ser feitos por particulares. O serviço público, além de caro, é
sempre mal feito... Explica-se. O funcionário público que ganha o seu ordenado mensal,
que está cercado de todas as garantias, não tem esse constante estímulo de servir bem
como o empregado de uma empresa qualquer, que pode ser despedido de um momento
para outro e, em conseqüência, aquele serve mal e de má-vontade.
Tudo custa mais caro ao Poder Público, é um preconceito que já assumiu
foros de axioma, esse do governo dever pagar mais caro.
Pela tributação que exerce sobre os indivíduos, estes supõem o Estado um
ladrão, que os rouba, um pródigo, que esbanja, criminosamente, os dinheiros do povo
e, por isso, são levados a avançar nos cofres públicos.
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E, como o funcionário público produz menos do que qualquer empregado
de empresa particular, também por este aspecto econômico mais caro se torna o serviço
que produz.
Não acredito que o Estado possa, com vantagem, explorar o serviço do
Porto do Rio Grande, que, certo, uma companhia ou empresa nacional faria em
melhores condições...
O Sr. Getúlio Vargas – A companhia construtora provou o contrário.
O Sr. Gaspar Saldanha – ... porque não resta dúvida que os encargos do
governo, sendo maiores que os da companhia, o obrigaram, talvez, a elevar as taxas
atualmente cobradas.
O Sr. Getúlio Vargas – Pelo contrário, vai modificar para menos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Poderá modificar de momento, mas ver-se-á
na contingência de alterá-las para mais.
(O Sr. Possidonio dá um aparte)
Estou, apenas, tirando conclusões de premissas não minhas, mas dos
mestres da ciência econômica.
Será sempre um serviço mau e caríssimo, repito, além de redundar na
criação de um viveiro de empregados sem os requisitos necessários para o bom
desempenho de suas funções, pelo menos em vésperas de eleição. Aí serão colocados
todos os companheiros, todos os eleitores que, não podendo vencer na vida, equilibrarse em determinada profissão, recorrerão a esse meio. Vem, depois, o peso de encargos
ao governo, porque, além das aposentadorias, que lhes são garantidas por lei, há, a par dos
funcionários efetivos, a longa série de “encostados”, os quais, a seu tempo, constituirão
um verdadeiro polvo, do qual se não poderá ele ver livre. (Há diversos apartes)
Depois, ainda, fracassada a empresa, se a experiência não der resultado e
se quiser voltar atrás, ficaremos com um pesadíssimo ônus sobre os ombros.
O Sr. Possidonio – Depois de três anos, o governo pode rescindir o
contrato. Tem faculdade para isso.
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O Sr. Gaspar Saldanha – Temos o exemplo em casa, e exemplo bem
frisante, o Lloyd Brasileiro, como empresa de viação. Os homens mais honestos, os
administradores de maior nomeada têm sido colocados à testa dessa empresa e não têm
conseguido endireitá-la. Ainda agora, quando, por motivo da conflagração européia,
todas as empresas de navegação ganharam rios de dinheiro, a do Lloyd acusou déficits.
Como o Lloyd, a imprensa nacional, que resvalou até nas chamas de um incêndio, a
Estrada de Ferro Central, que arrecada uma renda enormíssima e não se livra nunca do
regime dos déficits.
Sou contrário, por doutrina, à encampação das obras da Barra e do Porto
do Rio Grande. Devido aos encargos que a manutenção desse vultoso serviço acarretará
aos cofres públicos, acrescendo que, ainda não estando terminados os respectivos
trabalhos, vai o Governo do Estado suportar ônus daí decorrentes.
Um Sr. Deputado – A profundidade da barra está definitivamente
provada e isso é o essencial.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não está tal, definitivamente provada, essa
profundidade, pois, muitas vezes, não dá acesso a navios de determinado calado.
O Sr. Possidonio – Não depois das obras realizadas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Pois não. Vindo, há tempos, de Montevidéu
para Porto Alegre, estive um dia na barra sem poder entrar e isso depois das muralhas
prontas.
O Sr. Possidonio – Absolutamente não. O nobre colega está equivocado.
O Sr. Gaspar Saldanha – O nobre Deputado não me poderá garantir a
perfeita praticabilidade da barra. Lisonjeia até esse asserto o meu amor próprio e eu
desejaria crê-lo real porque já o meu mestre, tão negado hoje, com aquela eloqüência
demostênica, profetizara: a barra não tem querer.
Um dia – creio-o firmemente – se verificará essa praticabilidade, há de
ficar acessível a todos os navios, porque o engenho humano é poderoso e outras obras
de grande vulto tem a engenharia realizado. (Continuam os apartes)
Dessa encampação ressalta ainda uma contradição do Governo do Estado,
pois o seu gesto vai de encontro à doutrina positivista.
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O Governo Rio-grandense tem demonstrado as suas simpatias por essa
doutrina, claramente traduzidas em mensagens dirigidas a esta Casa; tem grandes
tendências para o positivismo; é, mesmo, um dos seus maiores propagandistas, como o
revela a Constituição de 14 de julho, vazada nos moldes estreitíssimos dessa filosofia;
entretanto, promovendo a encampação das obras da Barra e do Porto do Rio Grande,
pôs de parte os postulados comtistas, esqueceu-se de que o positivismo é contrário à
intervenção do Poder Público em semelhante matéria. Bem assim na exploração das
indústrias e do comércio, como pretende o governo, pois direi, de passagem, que ele,
segundo estou informado, vai continuar a fornecer gêneros de consumo ao operariado,
como o fazia a Compagnie Française, o que, incontestavelmente, constitui flagrante de
princípios doutrinários, largamente defendidos, aliás, pelo próprio detentor do Poder
Público.
Isso, porém, não admira, porque noto na sua ação outras contradições,
todas elas dos princípios pregados pelo filósofo de Montpellier, já patrocinando,
açodadamente, o cooperativismo, já protegendo e pugnando praticamente pelo
socialismo nas suas constantes manifestações de ódio à terra.
Não me admira, portanto, repito, essa mudança de orientação filosófica,
mas faço votos para que o Governo do Estado acariciando esse empreendimento,
recorde, ao menos, um nome hoje tão discutido e negado, propulsor, que foi, desse
melhoramento – o grande tribuno Gaspar da Silveira Martins – e mais, que o seu
otimismo seja real, produza larga messe de frutos em benefício da indústria, do
comércio, do desenvolvimento, enfim, do Rio Grande do Sul. A Comissão de
Orçamento, porém, propõe já açodadas felicitações ao governo – das quais ainda não
posso participar.
O Sr. Getúlio Vargas – O ilustre representante da oposição, para
justificar o seu ponto de vista, foi recorrer a um livro de Spencer, quando o genial
filosofo britânico, no dizer dos críticos, já descambava para o declínio mental colocando
o indivíduo numa posição de eterna luta com o Estado, esquecia-se que o Estado é uma
resultante da organização da soberania popular, o seu órgão legítimo, formado pela lenta
evolução de um povo, a floração política de uma nacionalidade.
Em vez de luta, o que deve existir é a harmonia entre os indivíduos e o
Estado.
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Não podemos, pois, Sr. Presidente, encarar o serviço da encampação das
obras da Barra e Porto do Rio Grande pelo aspecto pessimista e desarrazoado do digno
representante da oposição.
A iniciativa do Governo Rio-grandense resultou da imperiosa necessidade
de salvaguardar o interesse do comércio sacrificado pela ganância da companhia
concessionária.
Abstraindo de outros motivos, já claramente debatidos na imprensa e
externados em mensagens, em publicações oficiais, há um, de ordem capital, que deve
prevalecer sobre todos os outros: é que o Governo Rio-grandense não vem, com essa
encampação fazer mercantilismo, explorar uma indústria rendosa, mas, simplesmente,
realizar a abertura de um porto livre ao comércio do Rio Grande do Sul, sem estabelecer
nenhum monopólio, mas, ao contrário, derrocar o monopólio existente.
Disse S. Exa. que, de preferência ao Governo do Estado, devia uma
companhia ou empresa particular encampar esse serviço; esquecendo-se de que
qualquer empresa que se abalançasse a fazê-lo seria com intuitos comerciais de
exploração lucrativa e que foi precisamente o propósito de evitar semelhante exploração
o motivo primordial da resolução patriótica e benfeitora do Governo Rio-grandense.
Como ninguém ignora, as exigências da empresa concessionária eram tais
que já estavam determinando o desvio dos negócios para Pelotas, para assim eximiremse ao pagamento das exorbitantes taxas que sobre eles pesavam, preferindo destarte os
comerciantes do Rio Grande pagar fretes à estrada de ferro pelo transporte das
mercadorias daquela a esta cidade.
Foi exatamente a sobrecarga de pesadas taxas incidindo sobre o comércio,
criando-lhe dificuldades, embaraçando o seu incremento, que moveu o Governo do
Estado a solucionar o problema, usando de sua influência junto ao Governo da União e
à Compagnie no sentido de conseguir a encampação das obras.
Esse ato, digno, por sem dúvida, de todos os louvores, de todos os
aplausos, (Apoiados) não importa num desvio na orientação filosófica que tanto tem
concorrido para o engrandecimento da nossa terra (apoiados); serve, pelo contrário,
para testemunhar, mais uma vez, que o Governo Rio-grandense não é esse governo
intolerante, fechado nas quatro paredes de um sectarismo asfixiante, (apoiados, muito bem)
mas, ao contrário, inspirado pelos interesses do bem público. (apoiados)
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A verdade, porém, é que a circunstância de efetuarem-se tais serviços por
administração em nada contraria isso a orientação positivista.
Exatamente porque o governo tem em alta conta os interesses da nossa
sociedade, o bem-estar dos nossos concidadãos, o desenvolvimento da riqueza pública,
enfim, foi que resolveu e realizou essa grande obra. E o pessimismo do ilustre
representante da oposição cairá, quando, dentro de breve espaço de tempo, apreciar o
surto que terá tomado o progresso do Rio Grande com a encampação das obras da
Barra e Porto do Rio Grande.
O Sr. Gaspar Saldanha – Que não é obra do Governo Rio-grandense.
O Sr. Getúlio Vargas – Como não é? Sem dúvida que o são tanto a
encampação como a conclusão das obras.
O Sr. Gaspar Saldanha – Esse desenvolvimento será conseqüência lógica
da abertura da barra, devido aos esforços do grande tribuno Gaspar Martins e não da
encampação.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas em conseqüência da encampação é que
esse desenvolvimento se fará sentir, pois a permanência do serviço do porto nas mãos
da Compagnie Française constituía um entrave para o progresso econômico do Estado,
entrave que desapareceu com a encampação. Quem realizou esse melhoramento?
O Sr. Gaspar Saldanha – V. Exa. está baralhando as coisas. O que eu
contestei foi a afirmativa de V. Exa. quanto à abertura da barra. V. Exa. disse que esta
tinha sido feita pelo Governo Rio-grandense, que a barra estava aberta; contestei e
continuo a contestar.
O Sr. Getúlio Vargas – A encampação, que torna uma realidade a
utilização prática desse serviço, é obra exclusiva do Governo Rio-grandense.
Quanto ao receio, manifestado pelo nobre colega, em relação aos encargos
e conseqüências que trarão ao Estado os funcionários encarregados desse serviço, não
há razão para ele, visto como vão servir numa espécie de comissão, exercer esses
cargos interinamente e neles só serão conservados enquanto bem servirem, cabendo à
fiscalização, que exercerá o governo, prover no sentido de evitar os males que V. Exa.
antevê.
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E, assim, a abertura da barra e encampação das obras do Porto do Rio
Grande serão de resultados inestimáveis para a nossa terra e, quando disso se convencer
o ilustre representante da oposição, movido por um legítimo sentimento de justiça, há
de, como nós, bater palmas ao esforço do Governo Rio-grandense na realização desse
ingente trabalho. (Muito bem, muito bem)
O Sr. Gaspar Saldanha – Nego, Sr. Presidente, e nego convencidamente,
que seja frutuosa a intervenção do Poder Público em serviços que podem ser
desempenhados pelos particulares. É esse o meu ponto de vista, isto em primeiro lugar.
Em segundo, devo restabelecer a verdade histórica, tão deturpada, sobre a abertura da
barra.
Pelo fato da abertura da barra não se deve, absolutamente, ao Governo
Rio- grandense os parabéns que a este se pretende dar...
O Sr. Possidonio – Por motivo da encampação.
O Sr. Gaspar Saldanha – ... antes, muito antes no hoje tão malsinado
regime da monarquia, foi o assunto debatido ininterruptamente e a Gaspar da Silveira
Martins, seu iniciador, o primeiro rio-grandense que ideou e promoveu,
incansavelmente, no seio do Parlamento Nacional, esse grande passo no progresso do
Rio Grande, deveriam caber, neste recinto, como fora dele, todas as palmas, todas as
felicitações. Os próprios representantes da maioria são os primeiros a declarar que a
barra já está aberta e, como conseqüência lógica, que o desenvolvimento do Rio Grande
do Sul decorrerá dessa abertura e não da encampação. Este fato constitui aspecto lateral,
secundário, da questão e é preciso distinguir o que é principal do que é secundário.
Precisamos discutir, preliminarmente, e convencer-mo-nos de que as promessas do
governo, relativamente a tarifas baixas e outras vantagens, não se tornarão realidade.
O Sr. Possidonio – Não é licito duvidar.
O Sr. Gaspar Saldanha – É esse o aspecto, é esse o estalão pelo qual
se poderá julgar das intenções do governo, o meio indicador de julgar da boa ou má
administração do Estado.
Como disse, fundamentando, longamente, o meu voto contrário, não
acredito que o Poder Público, tomando a si um serviço que deverá estar a cargo de um
particular, possa colher resultados frutuosos; no entanto, capacito-me que se procura,
premeditadamente, inverter os dados do problema: atirar flores sobre o Sr. Borges
de Medeiros, endeusar a sua ação neste particular, quando o que é exato é que ele nada
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mais fez do que atacar uma face secundária do problema que tanto esforço, hercúleo,
titânico, custou àquele a quem se deve esse passo largo dado em prol do progresso do
Rio Grande do Sul – Gaspar da Silveira Martins. É sobre o Sr. Borges de Medeiros que
se quer fazer com que caiam todas as glórias, chovam todos os victores, quando ele foi,
apenas, não o iniciador dessa obra portentosa, não o realizador, mas simples executor
de serviço secundário, o que não deslustra, por certo, quando, em homenagem à
História, devíamos, antes de mais nada, prestar o nosso preito e a nossa gratidão àquele
grande benfeitor do Rio Grande.
O que vemos, no entanto, hoje, é que todas as glórias, todos os aplausos,
todas as bençãos são para os republicanos ad hoc. Aos homens que amaram
estremecidamente este torrão, que lhe dedicaram todas as suas energias, pelo simples fato
de terem exercido a sua ação profícua antes de 15 de novembro e não tiveram,
posteriormente, a fortuna de exercer qualquer parcela de poder, nega-se tudo!...
Não, Srs. Representantes. É preciso diferenciar estes dois aspectos, que
vêm baralhados até mesmo no parecer, que conclui pedindo felicitações ao Dr. Borges
de Medeiros, assinalando que a tão proclamada encampação concorrerá em muito para
o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vejo, ainda, neste ato do Governo Riograndense, a idéia separatista que transparece através dos textos da Carta de 14 de
julho, no projeto do Panteão Rio-grandense e noutros testemunhos desse propósito.
Mas eu não vejo, Srs. Representantes, porque, logicamente, se deva
apresentar felicitações a uma pessoa, a um governo que se propõe, apenas, a efetivar
serviços discutíveis, serviços problemáticos, serviços que ainda não se tornaram eficazes
e, o que é mais e isso diz respeito, diretamente, aos srs. representantes da maioria –
serviços que se afastam do ponto doutrinário observado e recomendado por esse
próprio governo, que entende que todos devem seguir a mesma orientação filosófica e
à qual se pretende atribuir tudo quanto existe no Rio Grande do Sul, até mesmo os
melhoramentos realizados a expensas dos cofres federais.
Feitas estas considerações, sinto-me, Sr. Presidente, desejando que
semelhante, que tão perniciosa orientação seja causa um dia de se cobrirem de cores
sombrias os panoramas róseos e perspectivas doiradas entrevistas em o seu otimismo
pela ilustre Comissão de Orçamento.
Encerrada a discussão e em votação, são aprovados parecer e projeto. É aprovado o projeto
orçando a despesa extraordinária e especial.
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Entra em discussão única o Parecer da Comissão de Orçamento sobre o projeto do Sr.
Deputado Gaspar Saldanha relativo ao auxílio para a Casa de Caridade do Rosário.
O Sr. Gaspar Saldanha – Apresentei o projeto sobre o qual versa o
parecer ora em debate sabendo, antecipadamente, que à Assembléia cabia competência
para julgá-lo e isso porque é de sua atribuição privativa votar a verba nele solicitada. A
Comissão de Orçamento entende o contrário e delega ao Executivo essa função
privativa da Assembléia, como disse.
O Sr. Possidonio – O critério do nobre colega é contrário à Constituição.
Esta não permite o que pretende o projeto de V. Exa., pois só pode votar as verbas
solicitadas pelo Executivo.
O Sr. Gaspar Saldanha – É uma questão líquida, solvida claramente na
Constituição. O que se encontra determinado na Constituição de 14 de julho em relação
às atribuições do Presidente do Estado em matéria orçamentária é a função de enviar a
esta Casa o projeto de orçamento, sobre o qual a Assembléia calca o trabalho da
comissão. Tudo o mais, em matéria orçamentária, é da competência desta Casa.
De acordo, portanto, com a Constituição, sustento que podia ter
apresentado o projeto e a Assembléia podia tê-lo votado. Agora, se a Comissão achou
de melhor aviso aumentar a verba destinada a instituições pias, para assim poder o
Governo do Estado atender à solicitada no projeto, nada mais tenho a dizer, fazendo
votos para que a promessa de S. Exa. se torne efetiva e fique a vila do Rosário dotada
de um estabelecimento de caridade; atendendo, quando menos, que até uma companhia
estrangeira, a Swift, concorre com 16.000$000 para esse fim.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a Comissão de Orçamento não
negou a verba solicitada pelo ilustre representante da oposição como auxílio à Casa de
Caridade do Rosário...
O Sr. Gaspar Saldanha – Apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e se é verdade, como acentuou S. Exa., que é
competência privativa da Assembléia a votação da despesa do Estado, não menos
verdade é, igualmente, que ao Governo do Estado compete a distribuição das
verbas votadas.
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Em relação a subvenções a estabelecimentos pios, a Comissão de
Orçamento consigna no seu projeto a verba global de 200:000$000, cabendo ao
Presidente do Estado sua distribuição de acordo com a lei.
O Sr. Gaspar Saldanha – Lei cerceadora das atribuições da Assembléia.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é cerceadora e não o é porque V. Exa., em
boa fé, não pode negar que cabe ao Presidente do Estado a distribuição de todas as
verbas votadas pela Assembléia de acordo com as exigências dos serviços por ele
criados. O governo cria os serviços e, em seguida, pede à Assembléia as verbas
respectivas.
Ora, se o nobre representante da oposição pede, em seu projeto, auxílio
de 20:000$000 para a Casa de Caridade do Rosário e a Comissão de Orçamento
consigna para os estabelecimentos pios do Estado a quantia de 200:000$000, a
Assembléia, consoante aquele critério da distribuição, é de opinião que a interessada se
dirija ao Presidente do Estado. Este serviço está regulamentado pelo Decreto nº 2253,
de 20 de março de 1917; havendo para isso uma razão poderosa: V. Exa. não fiscaliza
a exata aplicação da verba votada.
Ao passo que o governo, exercendo a sua ação administrativa, não só
verifica se os autores do pedido estão legalmente habilitados a fazê-lo, como fiscaliza o
justo emprego dos dinheiros públicos na aplicação do fim a que se destina, se atende a
uma necessidade, se merece o auxílio solicitado.
(O Sr Gaspar Saldanha dá um aparte)
Não é assim. A comissão apenas julgou desnecessário votar uma verba
para um serviço que já tem verba votada. Dispondo desta, o governo faz a distribuição
a critério seu, donde a sua inutilidade.
Assim entendendo, foi de parecer que os interessados se dirijam,
oportunamente, ao Governo do Estado, apresentando dados comprobatórios da justiça
do auxílio solicitado e de que lhe dará exata aplicação. Não negou a verba, já existe.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, acho justo o meu projeto e
vazado nos moldes estreitíssimos da Constituição do Estado, de cujas atribuições
conferidas à Assembléia ele não exorbita.
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Em matéria orçamentária cabe, apenas, ao Presidente do Estado, nos
termos restritos da mesma Constituição, enviar a esta Casa o projeto da receita e despesa
do Estado para sobre ele ser decalcado o orçamento. É uma função privativa nossa
conceder ou não auxílios como o de que trata o meu projeto.
Assim entendendo, Sr. Presidente, voto contra o parecer em discussão e
penso que o meu referido projeto deve ser aceito pela Casa.
Encerrada a discussão e em votação, é o parecer aprovado.
São aprovados em discussão única o Parecer da Comissão de Orçamento e em primeira
o projeto que interpreta a Lei nº 206, de 25 de novembro de 1916.
Entram em discussão única o parecer da mesma comissão e em primeira o projeto que
revoga a tabela XX do Regimento de Custas Judiciais aprovado pela Lei nº 15, de 14 de dezembro de
1896.
O Sr. Gaspar Saldanha – Reputo anacrônico o antigo Regimento de
Custas, o qual, segundo a minha opinião, muito deixa a desejar no atinente às
remunerações que estipula; não sendo, portanto, desarrazoado estranhar que,
percebendo o Estado, para uma renda vultosa, como a que decorre da taxa sobre
heranças e legados, selos, etc., destine uma verba tão parcimoniosa, tão exígua, aos
esforçados funcionários que são os oficiais de justiça, estabelecendo-lhes vencimentos
verdadeiramente ridículos.
V. Exa. não é advogado, Sr. Presidente, e não pode, por isso, fazer idéia
dos penosos trabalhos que estão afetos a esses modestos funcionários da Justiça, os
obstáculos com que enfrentam, palmilhando as estradas, fazendo diligências longínquas
a qualquer hora.
Até aqui percebiam custas, mas, modificado agora esse regime, eu
prevejo, como conseqüência do exigüo ordenado que se lhes assinala, maus dias para o
serviço de distribuição da justiça.
Como nada posso fazer em benefício desses funcionários, limito-me a
estas observações e isso por entender que a modificação do regime das custas pode
redundar, como disse, em prejuízo da justiça.
O Sr. Possidonio – Se a prática demonstrar que a modificação dá maus
resultados, poder-se-á restabelecer o regime das custas.
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O Sr. Gaspar Saldanha – Sou partidário do regime do ordenado, porém
este deve ser compensador.
Encerrada a discussão e em votação, são aprovados parecer e projeto.
Entram em discussão única o parecer da mesma comissão e em primeira o projeto
aprovando o acordo firmado pelos Governos da União e do Estado e a companhia Francesa do Porto do
Rio Grande.
O Sr. Deputado Gaspar Saldanha justifica seu voto contrário.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o nobre representante da oposição,
fazendo um rápido exame da receita e despesa geral do Estado, saiu, afastou-se, algumas
vezes, das estreitas normas orçamentárias desta Assembléia...
O Sr. Gaspar Saldanha – Não apoiado. O Regimento permite, na
primeira discussão dos projetos, considerações de ordem geral, pois versa sobre a
constitucionalidade do assunto submetido ao debate.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e, fazendo uma apreciação genérica sobre o
projeto do orçamento, carregou as tintas, em vários pontos, criticando, acerbadamente,
algumas das verbas do mesmo projeto.
Disse S. Exa., entre outras considerações, que não era função do Estado
o equilíbrio financeiro...
O Sr. Gaspar Saldanha – Os saldos.
O Sr. Getúlio Vargas – ... a boa distribuição das rendas públicas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não apoiado. Condenei, critiquei o excesso
de umas e a exigüidade de outras verbas, bem como os saldos, em detrimento de
serviços que bem poderiam ser atendidos com eles.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. disse que não era essa - o equilíbrio
orçamentário – a boa distribuição das verbas da receita, a função primacial da
administração pública. Eu sustento o contrário. O problema econômico é que deve
predominar, como predomina, na orientação do Govemo Rio-grandense.
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Exatamente porque, examinanda a situação financeira de um país,
atendendo ao seu progresso econômico, é que se pode ter uma boa administração, que
é filha da boa política, como a boa política é aquela que, ao lado dos exemplos de
inteireza moral, de honestidade, de integridade, torna-se um agente propulsor do
progresso econômico, não direi criando indústrias fictícias, mas protegendo,
amparando aqueles que contribuem para o desenvolvimento da riqueza pública.
E nessa crítica atingiu o limite do seu rigorismo, querendo que todos os
serviços fossem perfeitos. Desse ponto de vista é sempre fácil fazer reparos, esquecendo
o labor fecundo e profícuo, o contínuo esforço para a melhoria dos serviços públicos.
Evidentemente, a instrução pública não é perfeita, entre nós, mas não se
pode, de boa-fé, negar o esforço do Governo do Estado no sentido de que esse ramo
do serviço público vá aos poucos, nos limites de nossas forças orçamentárias, de acordo,
mesmo, com o critério econômico do Governo do Estado, que é o progresso sem
sobressaltos, mas sem receios não se abalançando, jamais, a inovações determinantes de
compromissos que possam acarretar onerosos encargos para as gerações futuras.
A instrução pública não é lamentável, como disse S. Exa., é, apenas
deficiente em alguns pontos, exatamente porque não é possível atingirmos a perfeição.
Criticando a verba consignada para esse serviço, o nobre colega não
entendeu, entretanto, que só com ele gasta o Estado a quinta parte da verba da despesa
ordinária; sendo o problema fundamental da nossa instrução formar bons professores.
É este o objetivo dos colégios complementares, que, se ainda não fornecem o número
necessário, hão de fazê-lo em breve. Pode-se dizer, sem receio de contestação, que
não há município algum onde se deixe de aprender a ler por falta de colégios.
Ainda agora, V. Exa., pode ver, nas imediações desta Assembléia, erguerse um edifício alteroso, destinado a mais um colégio elementar.
S. Exa., pois, nesse ponto, tocou uma música a dois compassos,
comparando o nosso Estado com o de São Paulo. Salienta este no que reputa melhor,
esquecendo o Rio Grande no que ele também tem de melhor, segundo o seu próprio
ponto de vista.
Não conheço por inspeção pessoal, senão por leituras de jornais e
outras informações, mas sei que a instrução primária em São Paulo é, de fato,
adiantada; mas deve-se levar em conta, o que, aliás, não fez o ilustre Deputado
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oposicionista, que São Paulo tem uma renda muitas vezes superior a nossa e pode,
conseqüentemente, destinar a esse serviço uma verba também maior.
Entende, porém, o ilustre Deputado que o Governo do Rio Grande,
descurando da instrução, gasta uma grande parte da sua renda com a manutenção da, no
seu dizer, inútil Brigada Militar; esquecendo, no entanto, que essa “formidável” Brigada
tem o efetivo de dois mil e poucos homens, ao passo que São Paulo tem um exército de
oito mil. Esta circunstância devia ser salientada, em abono do Rio Grande, que, sendo
um estado fronteiriço, de vastas zonas a entestar com países estrangeiros, necessita maior
policiamento, de uma força mais poderosa ainda, força essa que é escassamente
remunerada em nosso Estado.
Além disso, como não o ignora o ilustre representante da oposição, a
Brigada Militar fornece contingentes a diversos municípios do interior, que, além de
prestarem valiosos serviços em prol da manutenção da ordem, concorrem para a
economia das rendas desses municípios, dispensando-os da organização e manutenção
das respectivas forças.
A Brigada Militar do Estado é uma garantia da ordem e da segurança
públicas, impondo-se ao respeito, pela convicção geral de que ante qualquer movimento
subversivo ela estaria apta a reprimi-lo, mantendo a lei.
Só esta consideração é suficiente para que a ordem não se perturbe e certas
veleidades não se exteriorizem.
S. Exa., em seus discursos, tem atirado sobre nós a ameaça velada de uma
revolução. Não creio que o distinto colega tenha o intuito de fazer uma revolução ou
de auxiliá-la.
O Sr. Gaspar Saldanha – Se for necessário, por que não?
O Sr. Getúlio Vargas – No entanto, se tal acontecesse, a tão mal sinada
Brigada seria uma garantia da ordem interna, um dique oposto a tal veleidade, como
seria um prestimoso auxiliar do Exército, na defesa da Pátria.
Não tem ela, como afirmou S. Exa., uma organização luxuosa, nem lhe é
destinada uma verba tão vultosa que possa determinar desequilíbrios no nosso
orçamento.
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Um dos pontos feridos pelo nobre Deputado foi a orientação do governo
no tocante ao imposto territorial, que S. Exa. condena, isto é, a de ir, gradativamente,
diminuindo a taxação sobre outros impostos à proporção que for ampliando o territorial.
Denominou S. Exa. critério socialista e revolucionário esse que procurava
tirar da terra, da fonte da nossa maior riqueza, a maior fonte de nossa renda.
Tanto esse imposto não tem esgotado a capacidade tributária dos
proprietários territoriais, que vemos, todos os anos, aumento crescente, cada vez maior,
na valorização dos campos e dos gados.
Exatamente sobre a classe que aufere maiores proveitos é que deve recair
o maior ônus na contribuição para a despesa pública.
Ainda há muito o que fazer. O critério do imposto único não se executará
de chofre, mas, como se tem até aqui, gradativamente, acompanhando o aumento
contínuo de valorização da terra. Quanto maior for essa valorização e, em conseqüência,
maior o produto da arrecadação respectiva, irão diminuindo, até desaparecerem de todo,
as tributações sobre gêneros de exportação; ao mesmo tempo que se fragmentarão as
grandes propriedades territoriais, os latifúndios incultos, dando lugar à difusão de
pequenas propriedades, substituindo a cultura extensiva pela intensiva, procurando
melhorar em quantidade.
Se o Estado não recorrer, de preferência, ao imposto territorial, de que
outro entende o nobre Deputado deva ele lançar mão? Acaso, do de exportação?
(O Sr. Gaspar Saldanha dá um aparte)
V. Exa. mesmo, concorda que é uma política previdente a extinção, aos
poucos, dos impostos de exportação. O objetivo dessa extinção, sabe-o o nobre
Deputado, é para que possam os nossos produtos concorrer com os similares
estrangeiros e, assim amparados, vencer na luta comercial.
(O Sr. Gaspar Saldanha dá um aparte)
Não é, então, favorável à extinção, nem mesmo à redução desses
impostos? (Apartes simultâneos dos Srs. G. Saldanha, Possidonio, Sérgio e Euribiades). Permita
que eu note o atraso de sua orientação econômica, pois, como disse, é a extinção do
imposto de exportação, facilitando a concorrência dos nossos produtos com os
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similares estrangeiros, que impulsionará o desenvolvimento econômico da nossa terra,
contribuindo para o aumento da riqueza pública.
É opinião unânime dos financistas que o imposto de exportação
é antiprogressista, porque ampara o produtor estrangeiro em detrimento do produto
nacional.
É verdade que o imposto de transmissão de propriedade ainda pesa sobre
o contribuinte, mas não é menos verdade também que já foi maior do que é atualmente:
foi de 7% e hoje está reduzido a 5½% e, à proporção que outras fontes de renda, como
o imposto territorial, possam ir suprindo a deficiência que acarretaria a sua extinção,
irá ele baixando também, como tem baixado o de exportação, até que possamos, de
todo, dispensá-lo, na contribuição geral do Estado.
Disse mais S. Exa., que é um critério pernicioso ou, quando menos,
demonstra mais um desejo de reclamo, os contínuos saldos orçamentários apresentados,
todos os anos, nos balanços financeiros do Estado, e atribui, S. Exa., esse fato ao
gravame excessivo do contribuinte com impostos desnecessários, indo além das
exigências da despesa pública. Não é como se lhe afigura.
Como V. Exa. sabe, o orçamento do Estado é dividido em ordinário e
extraordinário. A receita ordinária é calculada de maneira a estar em contínuo equilíbrio
com a despesa ordinária, mas a despesa extraordinária, a despesa proveniente de serviços
aleatórios, a respeito dos quais não se pode ter um critério definitivo, exato, porque não
se sabe, de antemão, a quanto ela alcançará, existe da parte do governo e da Assembléia
o propósito deliberado de deixar, todos os anos, um saldo, não para que esse saldo
fique, improdutivamente, recolhido aos cofres do Estado ou rendendo juros nos bancos,
mas para com ele atender às despesas extraordinárias, que, por sua natureza, não se pode
prever e provêm de serviços transitórios, em contraposição aos da despesa ordinária,
que são permanentes.
É, pois, para atender a esses serviços extraordinários, eminentemente
reprodutivos, que ficam, todos os anos, esses saldos, com os quais o governo atende a
melhoramentos notáveis, como os que empreendeu, de construção de estradas de ferro,
desobstrução de baixios, cais de Porto Alegre e, sobrelevando a todos, a encampação do
Porto do Rio Grande e tantos outros, dos quais uns já estão produzindo renda
notável e outros a produzirão dentro de pouco tempo. É semente que estamos
espalhando para colher no futuro.
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Ainda há pouco, no Congresso Federal, o nosso sistema orçamentário foi
trazido à baila, foi discutido longamente e elogiada a segurança com que o Governo
Rio-grandense organiza os seus orçamentos, ao mesmo tempo que, como V. Exa. não
ignora, nos orçamentos da União há um déficit de 200.000:000$000. O contraste é
frisante, tanto mais quanto os saldos dos orçamentos rio-grandenses não ficam nas arcas
do Tesouro; são empregados, invariavelmente, em serviços extraordinários, de caráter
reprodutivo.
Se V. Exa. se rebela contra essa auspiciosa situação, o que dizer se, em vez
de saldos, os nossos orçamentos acusassem déficits, esse lamentável sistema em que,
numa verdadeira vertigem, se tem lançado o Governo da União, sem que até agora se
tenha encontrado remédio para tão grande mal?
E ainda no relatório da receita, apresentado pelo Deputado Antônio
Carlos, se alvitra, como medida apta para restabelecer o equilíbrio financeiro, o aumento
dos impostos de consumo, que vêm onerar as classes pobres, já tão sugadas; alvitre
lamentável, porque, como V. Exa. não ignora, os impostos indiretos são precisamente
aqueles que vem recair sobre o menos favorecido, que é o consumidor, impostos esses
que são, na União o de consumo e nos estados o de exportação.
Já vê, portanto, o nobre representante da oposição que o Governo
Rio-grandense, estabelecendo, de preferência, o imposto sobre a terra, para poder
diminuir, até extinguir de todo o imposto de exportação, propugna pela boa política
econômica, que tem por fim principal amparar as classes pobres, ao passo que a
orientação contrária viria, como conseqüência, sobrecarregar o consumidor, deixando
as vastas extensões territoriais incultas, improdutivas, constituindo pontos de recreio
para os capitalistas, para os grandes proprietários territoriais, como vemos na Inglaterra,
onde, durante a conflagração européia, foi mister alterar esse estado de coisas, fazendo
com que os grandes proprietários destinassem suas terras à cultura dos produtos
necessários, a fim de que a população pudesse mais facilmente suportar os rigores do
bloqueio submarino. E esse monopólio improdutivo da terra pelas classes privilegiadas
foi, como sabe V. Exa., uma das causas da Revolução Francesa.
Mas, como ia dizendo, o ilustre representante da oposição quer que o
imposto territorial não seja a fonte de renda preponderante do nosso orçamento; mas,
se assim é, a que outro imposto recorrer?
Qual o que, de preferência, devia satisfazer as necessidades financeiras
do Estado?
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Se diminuíssemos a tributação desse imposto, ficaria o Rio Grande,
Estado rico, próspero, em sérias dificuldades para ocorrer as suas necessidades e, pois, a
meu ver, de nenhum outro poderemos lançar mão.
Efetivamente, se não fizéssemos do imposto territorial a nossa principal
fonte de renda, ficaria o Estado inibido de atender às despesas indispensáveis ao custeio
de sua própria administração.
O outro ponto que V. Exa. atacou foi o atinente à Justiça.
Efetivamente os funcionários da Justiça, no Rio Grande do Sul, são
modestamente retribuidos; no entanto, a sua situação vai sendo, pouco a pouco,
melhorada, pois ainda recentemente foram aumentados os seus vencimentos.
Uma coisa há, porém, que V. Exa. não pode negar, que é um exemplo
para o resto do País e um orgulho para o Rio Grande: temos uma magistratura digna, à
altura de sua nobre missão. E possível que tenha havido uma que outra falta, mas a
verdade é que a razoabilidade do seu estipêndio ressalta do fato de poder ela, com toda
a independência e altivez, atender ao serviço de distribuição da justiça.
O Sr. Gaspar Saldanha – Investindo nos cargos de juízes distritais
indivíduos leigos, movidos à vontade dos chefes locais.
O Sr. Getúlio Vargas – Apesar de leigos, exercem, com independência,
as suas funções...
O Sr. Gaspar Saldanha – São modos de apreciar. É uma questão de
ordem moral.
O Sr. Getúlio Vargas – ... pois os juizados distritais, em sua grande
maioria, são exercidos por pessoas que têm conhecimentos jurídicos, como não o ignora
o nobre Deputado; apenas em lugarejos, onde ninguém quer parar, são esses lugares
exercidos por leigos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Em Alegrete, por exemplo.
O Sr. Getúlio Vargas – Atualmente não tem juiz distrital togado?
O Sr. Gaspar Saldanha – Atualmente tem, mas foram convidados três e
nenhum deles aceitou.
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O Sr. Getúlio Vargas – Além disso, há um grande pendor, no Rio Grande
do Sul, para a advocacia.
Esses juízes distritais aceitam as nomeações, muitas vezes, como
aprendizagem, para depois exercerem a advocacia, que é mais remuneradora, oferece
maiores probabilidades de vitória e de fortuna.
São estas, Sr. Presidente, as ligeiras ponderações que, sem ter tido tempo
de compulsar dados oficiais, que me permitiriam dar resposta mais categórica ao ilustre
representante da oposição, tenho, no momento, a opor às considerações que com
tanta acrimônia vem de fazer S. Exa. ao projeto de orçamento apresentado à
consideração da Casa pela comissão respectiva.
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27ª Sessão em 24 de novembro de 1919
Entra em segunda discussão o projeto de orçamento da receita e despesa ordinárias do
Estado para o vindouro exercício financeiro de 1920.
O Sr. Deputado Gaspar Saldanha observa que, sem dúvida por erro de impressão, o nº
1 da tabela da receita contém imposto sobre produtos importados quando devem ser exportados.
Em seguida, faz considerações gerais sobre as taxas do orçamento da receita.
O Sr. Possidonio da Cunha – Sr. Presidente. O nobre Deputado Sr.
Saldanha fez algumas considerações sobre diversas verbas do orçamento da receita,
aduzindo argumentos que não me parecem procedentes.
Em primeiro lugar, deve-se considerar que o governo ou antes, o aparelho
administrativo, tendo múltiplos compromissos a atender, não poderá desempenhar-se
de sua missão senão mediante a cobrança de impostos.
Para manter e desenvolver os diversos serviços, o Poder Público não pode
prescindir do numerário necessário, que só lhe é ministrado pelos impostos.
De modo que, se pretendemos, como deseja S. Exa., e todos nós,
incrementar e melhorar os departamentos da administração pública, como diminuir
tributos? Seria um contrasenso.
Referiu-se S. Exa., em primeiro lugar, ao imposto sobre o gado abatido,
que considera dever ser eliminado, como oneroso e prejudicial ao produtor. Não
partilhamos dessa opinião.
Esse imposto é cobrado unicamente sobre o gado abatido para o consumo
e, portanto, é claro que quem o paga é o consumidor e não o produtor, porque o
vendedor da carne estabelece o preço respectivo incluindo o imposto que paga.
O Sr. Gaspar Saldanha – Recai sobre todos.
O Sr. Possidonio da Cunha – Não, Sr., não recai sobre o produtor, mas
unicamente sobre o consumidor. Além disso, é um imposto antiquíssimo, que vem do
tempo da monarquia.
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O Sr. G. Saldanha – Mas, eu não sou Deputado do tempo da monarquia.
O Sr. Possidonio da Cunha – Isso não impede que o imposto seja
anterior à República. O outro imposto a que fez referência o ilustre representante da
minoria é o sobre loterias. Efetivamente, a Constituição do Estado não as admite...
O Sr. G. Saldanha – Mas, a despeito disso, o Estado faz delas fonte de
renda.
O Sr. Possidonio da Cunha – Mas as loterias que se tem extraído, na
vigência do regime republicano, mediante contratos feitos pelo Estado, foram
concedidas há muitíssimos anos, pela antiga Assembléia Provincial, em cujas reuniões
davam-se como auxílio loterias para instituições diversas. Elas são inúmeras, como
verificará o nobre Deputado se quiser dar-se ao trabalho de recorrer aos Anais daquele
tempo.
Foi em virtude dessas concessões que o governo tem feito contratos para
a extração dessas loterias, contratos esses de cujos benefícios vai aproveitar também a
terra do nobre Deputado com os 20:000$000 consignados no seu projeto para a Casa
de Caridade do Rosário, uma vez que o produto dessa origem é destinado aos
estabelecimentos pios do Estado.
E como, Sr. Presidente, acabar com as loterias do Estado, quando há uma
loteria federal que vende-se de norte ao sul do Brasil e, portanto, também no Rio
Grande do Sul?
Se não mantivéssemos a loteria do Estado, muito nos prejudicaríamos,
porque drenaríamos o dinheiro daqui para fora dificultando ao mesmo tempo a vida das
nossas instituições pias. Como esse, o de heranças na linha colateral, que mereceu
reparos do nobre Deputado, é também antiquíssimo.
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas pesadíssimo.
O Sr. Possidonio da Cunha – Esse imposto já existia no antigo regime,
tendo vindo, depois, para a República tal como era.
A única modificação que sofreu foi nas heranças diretas, que outrora no
Rio Grande do Sul nada pagavam, mas que depois foram gravadas com o imposto de
um por cento, como se dava no tempo da monarquia, no Rio de Janeiro. Foi essa a única
alteração que sofreu o imposto de heranças e legados.
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É, pois, imposto velho e os financistas apontam como uma das qualidades
do imposto que ele seja antigo, porque é facilmente suportado e facilmente recebido.
As outras observações feitas por S. Exa. versaram sobre a taxa judiciária,
que foi criada para manter os diversos serviços de justiça.
Ponderou o ilustre Deputado que os juízes, entre nós, são mal
remunerados; que deviam ter melhor estipêndio.
Não contesto esse ponto e seria isso para desejar; mas, naturalmente, a
mudança que aspira S. Exa. não pode ser feita de um momento para outro, mas
paulatinamente, como temos feito, à medida que os recursos permitam.
Já há quantos anos foi criada a taxa judiciária com o intuito de melhorar a
organização do serviço forense?
Há pouco tempo, no entanto, tem o governo por vezes aumentado os
vencimentos da magistratura e do demais pessoal do foro. Acresce e convém notar que a
arrecadação da taxa judiciária produz, anualmente, 500:000$000; ao passo que a tabela
orçamentária consigna para o serviço de justiça 2.400:000$000.
O Sr. Gaspar Saldanha – E a taxa de heranças e legados não concorre
também para esse serviço?
O Sr. Possidonio da Cunha – Certamente, como todas as verbas do
orçamento. S. Exa. entende, talvez, que devem-se aumentar os vencimentos dos
funcionários da Justiça na proporção do produto arrecadado. Não discordo de S.
Exa., quanto ao aumento, mas entendo, por minha vez, que ele deve ser feito aos
poucos, porquanto a taxa judiciária, que é um imposto criado especialmente para ser
aplicado a serviço de justiça, é ainda muito inferior à soma anualmente despendida com
tal serviço.
Por esses fundamentos, Sr. Presidente, parece-me que não devem ser
tomadas em consideração as observações do ilustre representante da minoria.
O Sr. Gaspar Saldanha – O imposto sobre gado abatido pode ser
antigo, como alegou o ilustre presidente da Comissão de Orçamento, mas daí não se
pode concluir que seja bom.
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O que eu frisei, há pouco, quando ocupei a tribuna, foi que esse imposto
vai recair sobre o produtor e não sobre o consumidor, como diz S. Exa.
A incidência dos impostos indiretos – é fato constatado – recai sempre
sobre o produtor e, sendo a orientação do Estado tirar fontes de renda exclusivamente
da terra, aumentando, de ano para ano, as lotações e tornando, por conseqüência, mais
pesado o imposto, esgota os proprietários de terras, privados, por assim dizer, de as
explorar, sobrecarregados, como já se acham, de impostos municipais pesadíssimos,
como o pecuário, o de exportação, apesar de inconstitucional. Parece, até, que existe
uma conspiração contra os proprietários de terras, como se fosse essa a mais feliz na
obtenção de lucros. Admitindo, mesmo, que fosse real a prosperidade do criador, que
não contesto que o seja atualmente, ainda assim não se a poderia comparar com a dos
comerciantes, com a dos industriais, porque estes, ao menos, não têm suspensas sobre
as suas cabeças a ameaça do imposto sobre a terra, mas, ao contrário, promessas de
grandes abatimentos no imposto de exportação.
Agora mesmo, apesar dos lucros compensadores que ultimamente têm
auferido, estão a braços com despesas enormíssimas.
O Sr. Sérgio de Oliveira – Mas remuneradoras.
O Sr. Gaspar Saldanha – Remuneradoras, não há dúvida, porém de
futuro quando a indústria do frio elevar os preços; mas, se apesar de altos estes,
continuar o estado de coisas que entorpece a ação dos criadores, essa alta não
corresponderá às lutas que eles têm enfrentado, os encargos que sobre eles pesam,
como o pagamento dos impostos territorial, pecuniário, o de exportação, o que
sobrecarrega a despesa do criador. Tudo isso, Sr. Presidente, concorre para as
dificuldades com que luta o proprietário de terra, não há negar.
Quanto ao imposto de taxa judiciária, já na sessão passada ataquei,
acidentalmente, este ponto; é obtido pelo Estado para custear a distribuição da justiça,
assim como os impostos de heranças e legados, inventários, etc., e nada tenho a
acrescentar às considerações que então aduzi e muito menos retificá-las.
Quanto à renda sobre loterias, não importa que essa renda venha do
regime passado, mesmo porque, apesar do baldão dos escribas do governo, não sou
sebastianista, mas republicano parlamentarista; mas, que viesse, que importa? A
Monarquia não batia no peito, dizendo-se comtista, nem inscrevia na sua Constituição
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que era vedado ao poder transformar um vício em fonte de renda, donde a
improcedência do argumento de que se serviu S. Exa.
O que quis frisar com a minha opugnação a esse imposto foi a contradição
entre a proclamada intangibilidade da Constituição e o constante esquecimento de
textos claros, precisos, taxativos, dessa mesma Constituição. (Cruzam-se apartes)
Então, se assim é, o constituinte rio-grandense errou na concepção de sua
orientação doutrinária, a melhor, a mais sábia, no dizer de seus adeptos, e, infringindo,
constantemente, as suas disposições, transformando um vício em fonte de renda, melhor
fôra que o Governo do Estado pusesse de parte os seus supostos escrúpulos e, como já
disse, tributasse o jogo em todas as suas modalidades, uma vez que, na prática, o
considera admissível.
Eram as considerações que tinha a fazer.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, não me parece procedente a crítica
do ilustre representante da oposição a respeito de alguns impostos que constituem a
maior receita do nosso orçamento. Opina S. Exa. que é excessiva a taxação que recai,
direta ou indiretamente, sobre os proprietários territoriais, cuja capacidade tributária
está esgotada. No entanto, a indústria pecuária prospera continuamente, sendo ainda a
mais remunerada do Estado.
Quanto às loterias, foi, efetivamente, intuito do legislador rio-grandense
extingui-las, terminando a complacência com que era amparada aos tempos do Império.
No entanto, o Governo da União criou a loteria federal, circulando em
todo o País; suspendendo, de fato, a aplicação do nosso preceito constitucional.
O Governo do Rio Grande, como medida de defesa econômica, pois,
como disse em aparte o meu ilustre colega Dr. Possidonio, a extinção das loterias
estaduais significa o escoamento do nosso dinheiro para fora do Estado, drenado pelas
loterias federais.
E tanto é justa a medida de defesa adotada pelo Governo do Estado
que o Supremo Tribunal lhe deu ganho de causa na questão promovida contra ele pela
loteria federal.
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Não há uma infração de princípios doutrinários, nem necessidade de
revogar o artigo da nossa Constituição, porque a medida tomada pelo Governo do
Estado é de natureza provisória.
Existe uma lei federal estabelecendo prazo findo no qual ficarão extintas
as loterias. Se o Governo Federal cumprir a promessa contida nessa lei, o rio-grandense
fará o mesmo; entrando, assim, em vigor, desde logo, o dispositivo constitucional a
respeito.
Sua Exa., como advogado, impressionou-se com a dotação da taxa sobre
heranças e legados, mas essa taxa não é exagerada, como afirmou S. Exa., iguais e maiores
cobram outros estados...
O Sr. Gaspar Saldanha – Não a considero prejudicial mas, apenas,
exagerada
O Sr. Getúlio Vargas – ... e, se assim é, porque havemos nós de
estabelecer taxas menores, máxime quando o produto é aplicado aos serviços
indispensáveis à administração pública? De resto, a taxa judiciária, como poderá
verificar o ilustre colega, é muito inferior à despesa que se faz como serviço de
distribuição da justiça.
O Sr. G. Saldanha – Cujos serventuários são parcamente remunerados.
O Sr. Getúlio Vargas – Nem tanto, pois ainda agora foi aumentada a
verba respectiva para o pagamento de vencimentos dos oficiais de justiça; não sendo
justo que, precisamente no momento em que aumentarmos essa verba de despesa,
cortemos na da receita.
O Sr. G. Saldanha – V. Exa. não apreendeu o meu pensamento.
Reputo-a exagerada, desproporcionada à exigilidade dos vencimentos dos funcionários
de justiça, que são tão parcamente remunerados. É este o meu ponto de vista.
O Sr. Getúlio Vargas – Pois, apesar de V. Exa. a achar exagerada, não é
suficiente, não cobre a despesa que faz o Estado com o serviço de justiça.
O Sr. G. Saldanha – Mas a Justiça não é paga somente com o produto
dessa verba da receita, todas as outras concorrem para isso, como para as demais verbas
da despesa.
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O Sr. Getúlio Vargas – Perfeitamente. Mas, se a sua arrecadação não
produz, sequer, a quarta parte da despesa feita com esse serviço, segue-se, como
conseqüência lógica, que não é exagerado o cálculo feito para a sua arrecadação.
(Cruzam-se diversos apartes) Há a taxa judiciária criada como substitutivo das custas,
que antes percebiam os funcionários da justiça, e há a taxa de herança e legados, cobrada
sobre transmissão causa mortis. As duas juntas não cobram a despesa feita com a Justiça.
À opinião de V. Exa. eu contraponho a de economistas que opinam ser a
taxa de heranças matéria eminentemente tributável, recaindo sobre um peso morto,
sobre uma fortuna que vem, muitas vezes, cair na mão de estranhos que não
contribuíram com o trabalho para a sua aquisição.
Há um outro argumento valiosíssimo a aduzir sobre a taxação da herança
– é que a justiça, com a sua organização, garante ao herdeiro a transmissão da
propriedade e garante a manutenção da mesma.
O Sr. G. Saldanha – Com esse intuito cobre o Estado o eqüitativo e não
o excessivo.
O Sr. Getúlio Vargas – São pontos de vista diferente os nossos. V. Exa.
acha exagerada a taxa e eu acho-a justa e tanto é justa que, pelo próprio critério da
analogia, é empregada em todos os estados, entre os quais São Paulo, tão citado sempre
para confronto.
Quanto aos outros pontos abordados pelo nobre colega, já foram, com
vantagem rebatidos pela contestação feita pelo ilustre Presidente da Comissão de
Orçamento e por apartes dos demais colegas, durante a discussão; dispensando o
alongar-me.
Deixando a tribuna, penso ter justificado a atitude da Comissão de
Orçamento; não, porém, sem abordar um ponto, que olvidara, também criticado por S.
Exa., o referente à Casa de Correção.
Acha exagerada o ilustre colega, mas ainda assim fica muito além da
despesa que decorre do gasto com o pessoal e o material da referida correção.
Como não deve ignorar o nobre colega, os modernos criminalistas
aconselham o estabelecimento de oficinas nessas casas para ensinar uma profissão aos
reclusos, evitando, assim, que fiquem encerrados nas celas, sofrendo as consequências
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de uma vida de isolamento, privados de todos os movimentos, num alheiamento que
podem, até, inclinar-se-lhes os espíritos para a reincidência.
O Sr. G. Saldanha – Tanto não ignoro que já a isso me referi no meu
discurso.
O Sr. Getúlio Vargas – Estabelecido esse regime, os reclusos, ao
deixarem a Casa de Correção, levam um pecúlio...
O Sr. G. Saldanha – Que seria maior se não fosse sugado o fruto.
O Sr. Getúlio Vargas – ... que lhes garanta a subsistência, durante os
primeiros tempos, aptos a iniciarem nova vida.
O Sr. G. Saldanha – De acordo. Acho, porém, exagerados os lucros que
absorve o Estado e ridícula, mesquinha, a remuneração que auferem os presos.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa., que tem estudado as doutrinas da escola
penal moderna, sabe que a nossa Casa de Correção é organizada de acordo com as
teorias dos mestres.
Por todos estes fundamentos, Sr. Presidente, considero improcedentes as
considerações aduzidas pelo ilustre representante da oposição e refutei-os para que S.
Exa. não pensasse que os deixaríamos passar em branca nuvem.
Encerrada a discussão e em votação, fica aprovado o projeto de orçamento da receita e
despesa ordinárias.
Entra em segunda discussão o projeto da despesa extraordinária e especial.
O Sr. Gaspar Saldanha – Noto, com estranheza, incluída no orçamento
da despesa extraordinária, uma verba de 50:000$000 destinada ao monumento ao
Senador Pinheiro Machado.
Estranho essa verba porque, pretendendo o Governo do Estado realizar,
dentro em breve, como se afirmou nesta Casa, ainda há poucos dias, a construção do
Panteão Rio-grandense, para nele recolher os restos dos rio-grandenses ilustres, não se
justifica esta exceção em relação à memória do ilustre Senador gaúcho, o que me
proporciona ensejo para mais uma vez declarar, como declaro, que tal exceção importa
numa prova positiva da insinceridade do Governo Rio-grandense quanto àquela
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promessa, pois não quero crer que o atual governo não considere o Senador Pinheiro
Machado um rio-grandense ilustre, negando-lhe um lugar naquele panteão, ou, então,
que o considere o mais ilustre, afastando-o da companhia dos restos de Osório, Gaspar
Martins e tantos outros que já passaram para a História.
Se é real, se é verdadeira, se é sincera a promessa do Governo Riograndense de erigir, brevemente, o panteão, para que criar, com esse monumento, para
o qual vem consignada a verba a que aludo, uma exceção odiosa, deprimente para os
outros grandes vultos desta terra? Que significa isso senão o propósito de dar mais uma
prova cabal, palpável, de que ele só cuida de prestar homenagens àqueles que, por sua
orientação política, lhe são simpáticos; não cogitando de prestar idênticas homenagens
a outros vultos de nossa Pátria, aos serviços por outros prestados a esta terra e que o
Governo Rio-grandense em sua habitual intolerância obstina-se em não reconhecer,
deixando-lhes o panteão como vala comum!?...
Nada teria a opor à consignação dessa verba se ela não significasse, como
acentuei, uma exceção odiosa, um menosprezo à memória de outros rio-grandenses
ilustres, entre os quais Gaspar Martins, cujos serviços inestimáveis e cujo amor a esta
terra o governo não quer reconhecer, motivo pelo qual não pude silenciar.
O Sr. Getúlio Vargas – Penso que o juízo do digno representante da
oposição é um tanto precipitado julgando da insinceridade do governo no tocante à
ereção do panteão antes do prazo designado pelo mesmo governo para dar execução
a essa obra.
O Governo do Estado declarou que no próximo exercício financeiro será
aberta concorrência pública para a construção do panteão; ora, não tendo ainda se
iniciado esse exercício, é prematuro o juízo do nobre colega a respeito do assunto.
O Sr. Gaspar Saldanha (Com ironia) – A conclusão é o que há de mais
lógico.
O Sr. Getúlio Vargas – Para que ele fosse procedente, era preciso que
estivéssemos no ano de 1921, que houvesse terminado o período designado pelo
governo sem que ele tivesse dado efetividade a sua promessa; daí, o eu dizer que foi
prematura, que foi extemporânea a crítica do representante da oposição.
Quanto à verba consignada para o mausoléu do Senador Pinheiro
Machado, não foi criada no presente projeto; vem de orçamentos anteriores, sem que
até agora o Governo do Estado se tenha utilizado dela, e quem a manteve foi a
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Assembléia; não havendo, por conseguinte, censura a fazer ao Governo Rio-grandense.
Antes de apurar-se, em 1921, se ele desobrigou-se ou não do compromisso que assumiu,
não tem razão de ser os seus reparos.
Era quanto me cumpria dizer.
O Sr. Gaspar Saldanha – A verba é governamental e tem a sua clara
expressão no fato da incondicionalidade dos representantes da maioria aos atos do atual
detentor do Poder Público; foi homologada pela Comissão de Orçamento e, certo,
conseguirá a aprovação da maioria dos srs. representantes. O que eu estranho é a
exceção odiosa que o fato envolve, como se porventura eu me deixasse embalar pelas
promessas do ilustre líder da maioria, pois sei que o monumento já está concluído; tive,
mesmo, ocasião, há, pouco tempo, de ver a sua fotografia numa revista do Rio de Janeiro.
De modo que, Sr. Presidente, a verba consignada no orçamento é para o
pronto pagamento dessa obra de arte. Foi já batizada pela Comissão de Orçamento e
terá imediata aplicação.
Quanto ao fato do governo efetuar, no próximo exercício financeiro, a
construção do célebre panteão, não merece fé, é descabido; porquanto essa promessa
vem desde 1907 e, transcorridos doze anos, ainda não se realizou. Não merece fé, repito,
porque, se, no dizer do detentor do poder, pretende fazer vultosas despesas com esse
panteão, para que, então, erigir um mausoléu ao Senador Pinheiro Machado, ficando o
panteão para vala comum dos demais rio-grandense ilustres?
Castilhos já tem o seu monumento, o Senador Pinheiro já o tem também
concluído, esperando, apenas, oportunidade para ser erigido; outros o terão, de modo
que, por qualquer aspecto que se encare a questão, chegar-se-á ao ponto central: a
intolerância do Governo Rio-grandense.
Encerrada a discussão e em votação, é aprovado o art. 1º do projeto.
Entra em discussão o art. 2°.
O Sr. Gaspar Saldanha – Figura no projeto de orçamento uma ampla
autorização ao Presidente do Estado para abrir créditos extraordinários a fim de atender
os casos de epidemia.
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No ano passado, eu e o meu ilustre companheiro da oposição, Dr. Alves
Valença, por ocasião da gripe, tivemos oportunidade de formular um projeto estipulando
certa quantia para que o governo auxiliasse a debelação dessa epidemia.
Esse projeto caiu no plenário e o Poder Executivo cifrou a sua atividade a
atender à capital, o que, no tumultuar daquele pânico, fê-lo convenientemente, força é
confessar, merecendo louvores pelas diligências postas em prática, pela generosidade
despendida, pelo espírito humanitário que revelou nessa triste emergência.
Esqueceu-se, porém, que o Estado tem setenta municípios, que
concorrem com elevadas somas para os cofres públicos, e limitou a sua ação protetora
à capital, cometendo o grave erro, o grande pecado de deixar ao abandono o resto do
Estado numa emergência em que estava ameaçado, quiçá, o futuro da nossa raça;
atendendo assim, provavelmente, às injunções do seu excessivo amor aos saldos
depositados nas arcas do tesouro público.
O Sr. Dutra Villa – O governo autorizou todos os intendentes a
providenciarem por conta do Estado.
O Sr. Gaspar Saldanha – E os intendentes, por sua vez, não atenderam
a coisa alguma. O Governo do Estado limitou-se a mandar médicos para Rio Grande e
Pelotas com funções de inspetores de higiene, mas sem disporem do aparelhamento
necessário, dos recursos precisos para debelar o mal.
Alegrete, por exemplo, tendo em vista as dificuldades do momento,
recorreu ao Estado, solicitando recursos, e só lhe foram remetidas alguns gramas de
quinino.
Um Sr. Deputado – Faltava no mercado.
O Sr. Gaspar Saldanha – Ali, como nas demais localidades do Estado,
foi a iniciativa particular que salvou a situação, que enfrentou a epidemia, pois, como
disse, o Governo do Estado cifrou-se a atender somente a Porto Alegre.
Vozes – Não é exato.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não é exato, dizem os nobres deputados. Pois
bem, eu os repto a que apresentem uma cifra expressiva desses socorros, que
proclamam, foram distribuídos pelo interior, e espero que, diante de tão grave acusação,
S. Exas., venham confundir-me, apresentando documentação em contrário.
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Além de Porto Alegre, a sua ação estendeu-se, apenas, e tardiamente, a
Pelotas e ao Rio Grande, deixando à mercê dos seus recursos próprios os demais
municípios que, por meio do imposto territorial e outros, largamente contribuem para
os cofres públicos.
Um Sr. Deputado – Atendendo à densidade de sua população. Foram em
maior escala os casos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não é motivo, porque população, mais ou
menos densa, têm igualmente os outros municípios, merecedoras, tanto quanto a da
capital, da solicitude do governo.
Quanto ao Poder Público Municipal do Alegrete, nada mais fez do que
perturbar a ação particular com medidas ridículas, vexatórias. Foi ao ponto de cobrar
uma espécie de imposto às pessoas que fossem à estação da estrada de ferro; criou um
hospital, retirado do centro da cidade e, localizado num velho pardieiro, uma verdadeira
cocheira, sem nenhuma condição de habitabilidade e para onde os doentes, até mesmo
os mais pobres, se recusavam ir, preferindo ficar em seus ranchos.
Quem valeu àquela população foi a Cruz Branca, associação formada por
um grupo de rapazes da melhor sociedade de Alegrete, que enfrentou, altruisticamente,
os horrores da epidemia, angariando dinheiro daquela população, sempre pronta a
atender aos apelos humanitários e generosos; foi a esse aparelho particular que se deveu,
logo que irrompeu a epidemia, fossem tomadas todas as medidas aconselha-das pela
ciência; foi a ele, ainda, que os indigentes deveram a sua manutenção. O Poder Público
Municipal, nada fez de eficaz e que merecesse elogios. Quando lá cheguei, de regresso
desta capital, estava a Cruz Branca em atritos com o intendente, por motivo da mudança
do hospital.
O Sr. Getúlio Vargas – É um caso particular.
O Sr. Gaspar Saldanha – Não é tal, uma vez que está em foco a sua ação
que é preciso esmiuçar.
Entre outros muitos casos, mencionarei o seguinte: cogitando-se do
estabelecimento de um hospital no edifício da Escola Elementar, que fica situado
numa rua central da cidade e que, por isso mesmo, estaria em condições de bem
atender às necessidades, o intendente, dentre as suas idéias pitorescas, lembrou-se de
destacar a de consultar a uma junta médica, que assumisse a responsabilidade do caso,
se era ou não conveniente trazer para a cidade um hospital, que a podia contaminar!...
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O Sr. Intendente queria que o hospital fosse instalado numa zona distante
para que a cidade não fosse contaminada!...
Todas as medidas por ele tomadas foram inócuas: as que não eram
ridículas, eram perturbadoras. Esta é a verdade.
O Sr. Fredolino Prunes – Pedi a palavra, Sr. Presidente, para contestar,
tão somente na parte referente a Alegrete, as afirmações que vem de fazer o sr.
representante da oposição. Devo declarar que, também em minha terra, o Governo do
Estado tomou medidas preventivas, lançando mão de meios ao seu alcance para auxiliar
a debelação da epidemia.
O Sr. Gaspar Saldanha – Quais foram elas?
O Sr. Fredolino Prunes – O oferecimento, entre outras, do edifício da
Escola Elementar, para que ali fosse instalado um hospital de isolamento e recolhidos
os doentes.
O Sr. Gaspar Saldanha – Nessa ocasião eu já estava lá. A autorização
foi dada quando já a moléstia havia desaparecido.
O Sr. Fredolino Prunes – O hospital foi instalado na Escola Elementar,
ali tendo funcionado a expensas da municipalidade. Foi, pois, aproveitando o
oferecimento do Governo do Estado, que além disso, pelo que se sabe, autorizou uma
verba para socorros, que não foi aproveitada, como em outras localidades, porque as
despesas foram atendidas pela população de Alegrete com o produto de uma subscrição
e pelos cofres do município.
O Sr. Gaspar Saldanha – Porque foi dado tardiamente e, portanto,
ineficazmente.
O Sr. Fredolino Prunes – Quanto ao Poder Público Municipal de minha
terra, parece haver feito o quanto era possível, dados os elementos de que dispunha na
ocasião.
Efetivamente, teve dificuldades a vencer, não só no atinente à falta de
médicos, como de medicamentos e pessoal.
A iniciativa particular, não resta dúvida, concorreu, num gesto nobre, para
superar as dificuldades que não podiam ser vencidas pelo governo municipal.
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O Sr. Gaspar Saldanha – Este nada fez. Tudo se deve à iniciativa
particular.
O Sr. Fredolino Prunes – Fez quanto lhe era possível. O jornal que tenho
a honra de dirigir aconselhou as medidas que deviam ser tomadas e que foram coroadas
de perfeito êxito. Era o que me cabia dizer.
O Sr. Gaspar Saldanha – O Poder Público do Estado, repito, não fez
coisa alguma valiosa para debelar a gripe em Alegrete durante o período da epidemia,
como também não fez em nenhuma localidade do interior, em nenhum dos outros
municípios da fronteira ou da serra; limitou, como disse, a sua ação à capital do Estado.
Nenhum dos srs. representantes será capaz de apresentar uma cifra expressiva
correspondente a essa despesa.
Vozes – Fez quanto era possível fazer.
O Sr. Gaspar Saldanha – Em relação a Alegrete, as mais severas críticas
foram feitas, pela imprensa, sobre a ação do Poder Municipal, nessa emergência.
O Sr. Fredolino Prunes – Atendeu às exigências do momento nos limites
do possível.
O Sr. Gaspar Saldanha – Estabelecendo um hospital retirado da cidade,
numa cocheira, sem as menores, mais superficiais condições de higiene, hospital de tal
ordem que os próprios doentes se recusavam a serem ali recolhidos.
Foi a iniciativa particular que enfrentou a epidemia, como é sabido.
Na cidade de Quaraí, pior foi a situação, mais comprometedora, se
possível, dessa proclamada benemerência do Governo Estadual, pois foram os poderes
públicos do Uruguai que forneceram medicamentos e todos os demais recursos, não
só à população civil, como às forças do Exército Brasileiro ali aquarteladas!...
Meses depois da epidemia ter cessado em Porto Alegre, atacava diversos
núcleos no interior do Estado e o governo assistiu a isso impassivelmente, de braços
cruzados.
Os ilustres representantes da maioria não poderão apresentar cifras que
signifiquem, que traduzam a intervenção do Governo Rio-grandense fora da capital;
reptos a fazerem-no.
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O Sr. Getúlio Vargas – Não podemos fazê-lo de momento.
O Sr. Gaspar Saldanha – Dispomos de tempo, pois temos ainda a
terceira discussão, e uma censura grave como esta deve ser levantada por S. Exas.
Por tais fundamentos, Sr. Presidente, não me parece justo que a Assembléia
dê ao Governo do Estado a autorização ampla que vem consignada no projeto e isso
porque, em momentos graves como aquele a que tenho feito referência, demonstrou
que não pode ou não sabe desempenhar, como lhe cumpria, essa elevada missão.
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29ª Sessão em 26 de novembro de 1919
Entra em discussão o projeto orçando a despesa extraordinária e a especial do Estado
para 1920.
O Sr. Gaspar Saldanha – Consta do orçamento da despesa uma verba
de 1.260:000$000 destinada a explorações de minas carboníferas. Esta exploração
industrial que o Governo do Estado pretende iniciar merece, sem dúvida, a mesma
crítica que fiz em relação à encampação das obras da Barra e Porto do rio Grande. Os
mesmos fundamentos, os mesmos motivos econômicos por mim então ventilados, a
mesma orientação que esposei, aplicam-se, a calhar, ao caso em debate. Penso, mesmo,
que o Governo do Estado fracassará na exploração desse serviço e lamento que verba
tão vultosa gasta em pura perda, no meu entender, não seja invertida em melhoramentos
materiais reprodutivos, de preferência a ser desviada para uma empresa de êxito
duvidoso. Sr. Presidente, a exploração de carvão, que o Governo do Estado pretende
fazer, certo que com maiores seguranças com mais probabilidades de êxito seria
realizada por particulares, podendo, na melhor hipótese, auxiliá-los o mesmo governo.
De modo que, ainda neste ponto, o Governo Rio-grandense segue o rumo
errôneo, uma orientação condenada qual é a da intervenção do Poder Público em
matéria industrial.
Aproveitada na instrução pública, aplicada na melhor remuneração dos
funcionários de justiça, empregada em estradas de rodagem e outros meios de
transporte, tão reclamados pelo povo do Rio Grande, melhor destino lhe teria dado o
Governo Rio-grandense contribuindo, ao mesmo tempo, para o nosso progresso.
A propósito da verba destinada à instrução pública, tenho uma retificação
a fazer. Disse o ilustre relator da Comissão de Orçamento ser essa a mais vultosa do
mesmo. Devo corrigir esse asserto, dizendo que a mais vultosa não é essa, mas a
destinada à Brigada Militar, que lhe é superior em 2:457$500 réis. Faço esta retificação
porque convém frisar que, no Estado do Rio Grande do Sul, a verba mais dotada, mais
vultosa, é a destinada à manutenção da força pública, verba, aliás, improdutiva, como
tive ocasião de demonstrar pela discussão deste projeto, o que nos convence de que
ainda no exercício vindouro a administração rio-grandense não enveredará pela trilha
dos melhoramentos, tão exigidos e dos quais se lembra, com saudade o povo dessa terra,
para elogiar a orientação imprimida aos negócios públicos pelo ilustre varão, o
respeitável Dr. Carlos Barbosa, durante o qüinqüênio do seu governo honesto e
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profícuo. Destina, de preferência, a maior dotação de seu orçamento a uma verba
improdutiva, como disse, à Brigada Militar, um verdadeiro exército, dispondo de todo
o aparelhamento bélico, inclusive metralhadoras.
Aquele ilustre administrador, cuja ação louvo, preteriu os interesses da
politicagem curando, com desvelo, do desenvolvimento do Rio Grande, ao passo que o
atual detentor do Poder Público não lhe segue os passos, não secunda aquela
administração de tolerância e esforço profícuo, paradigma de um bom governo, mas,
pelo contrário, continua esbanjando prodigamente os dinheiros públicos com a
manutenção da Brigada Militar, de todo em todo desnecessária, pois em documentos
oficiais e pelas trombetas do órgáo oficial não se cansa de dizer que conta com a
unanimidade da opinião e que a ordem pública continua inalterável.
Se assim é, desnecessária se torna a manutenção de tão avultada verba e,
como conseqüência, ressalta a sua incoerência.
Como disse, já não apresentarei emendas; limito-me a estas ligeiras
observações, que, moderadas, como são, não justificam as diatribes com que o órgão
oficial faz alvo aos que com ele não comungam.
Outro ponto a abordar é o referente ao aumento da verba destinada ao
serviço de publicação dos trabalhos da Assembléia para 20:000$000.
Julgo de desarozada a verba consignada no orçamento, porquanto ainda
ontem dei-me ao trabalho de procurar saber em duas livrarias desta capital, as mais
importantes, se o papel de impressão havia encarecido e tive em resposta que quer o
papel, quer os demais elementos indispensáveis a esse serviço, haviam baixado de 25%
nas cotações até há pouco mantidas, em vista do que considero exageradíssima a verba
destinada a um serviço que, em anos anteriores à conflagração européia, uma empresa
gráfica fazia pela quantia de 2:000$000.
Demais, não me parece de boa orientação republicana o fato de se entregar
o monopólio das publicações da Assembléia a uma determinada empresa.
Se me não falha a memória, diziam os arautos da propaganda republicana
que para a realização de todos os serviços públicos devia presidir o critério da
concorrência pública, bem acertada orientação que, entretanto, na prática, não tem sido
observada.
O Sr. Getúlio Vargas – Como não. Tem sido sempre.
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O Sr. Gaspar Saldanha – Não há tal; tem sido preterida muitas vezes,
como o evidencia, irretorquivelmente, o monopólio a que venho me referindo.
Posso afirmar, baseado em conhecimentos que tenho do assunto e
informações que obtive, que a Assembléia, abrindo concorrência para esse serviço,
conseguirá fazê-lo pela importância máxima de 10:000$000.
Não apresento emenda também diminuindo a verba consignada pela
Comissão de Orçamento e que, certo, será aprovada pela Casa, por considerar inútil
esse meu esforço; limito-me a estas observações.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, não me parecem razoáveis as
críticas feitas pelo ilustre representante da minoria que vem de sentar-se, máxime sobre
a verba destinada ao serviço de exploração de jazidas carboníferas.
É de todos conhecida a crise universal de combustível e é tal a despesa que
se tem de fazer para a aquisição desse mineral que o benemérito Governo do Estado
tomou a si a tarefa da exploração industrial das minas de Gravatai, convencido de que a
verba empregada nesse serviço tornar-se-á, em breve espaço de tempo, pelos resultados
que há de produzir, compensadoramente reprodutiva.
O serviço de abastecimento de carvão para os próprios do Estado, para
os vapores empregados na dragagem dos canais interiores e outros, consignados na
mensagem presidencial, são assinalados nesse documento.
O emprego do carvão mineral, extraído das minas de Gravatal, nos serviços
do Estado, importa economia para a administração pública.
Agora, quanto ao ponto de vista doutrinário em que se colocou o ilustre
colega.
O Sr. Gaspar Saldanha – Deixei provados todos os meus assertos.
O Sr. Getúlio Vargas – ... permita-me dizer-lhe que S. Exa. está filiado à
velha teoria econômica do laissez faire, teoria essa que pretende atribuir unicamente à
iniciativa particular o desenvolvimento econômico ou industrial de qualquer país,
deixando de lado a teoria da nacionalização desses serviços por parte da administração
pública, amplamente justificada pelas lições da experiência, não levando S. Exa. em linha
de conta, que nos países novos, como o nosso, onde a iniciativa é escassa e os capitais
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ainda não tomaram o incremento preciso, a intervenção do governo em tais serviços é
uma necessidade real.
Quanto à afirmação de que seria ineficaz o resultado dessa exploração, é
uma questão de futuro, que se não pode prever.
De resto, S. Exa. não pode afirmar tão categoricamente, como fez, essa
ineficácia, quando a exploração tem demonstrado o contrário, pois o riquíssimo veio de
carvão encontrado faz prever, contrariamente a sua afirmativa, que o resultado será
amplamente compensador.
Sobre o pequeno aumento na verba impressão e publicação dos debates e
demais trabalhos da Assembléia, acrescento que não é de agora, justifica-se plenamente
pelo aumento de preços do papel e demais material preciso para esse fim determinados,
como não ignora S. Exa., pela conflagração européia.
O Sr. Gaspar Saldanha – Já baixaram muito esses preços. Atualmente
vende-se o papel por preço muito inferior ao do ano passado. Esse preço baixou para
todos, menos para A Federação.
O Sr. Getúlio Vargas – Demais existe um antigo contrato para esse
efeito; não houve contrato novo e o primeiro que deu à Federação esse encargo foi
obtido por concorrência pública, não tendo renovado essa concorrência por estar ainda
em plena vigência aquele contrato.
O aumento de verba é naturalmente feito para que possa a empresa do
jornal, dentro de certa elasticidade, suportar as variações de preços. No entanto, se a
verba for demasiada, há de aparecer saldo.
Quanto aos demais pontos criticados por S. Exa., já tiveram cabal
contestação por parte do ilustre presidente da Comissão de Orçamento, o que me
dispensa de abordá-lo mesmo para não chover no molhado.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, o sediço veso de se querer
separar a teoria da prática já devia ter sido posto de lado, por isso que a teoria, – dizemno os mestres – é a cristalização de princípios científicos integrados à luz do método
lógico e condensadores de um determinado conjunto de leis que observadas foram na
prática.
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É observação irrefutável: todo sistema, toda doutrina visa, fatalmente, a
aplicação no terreno prático.
Não citei conceitos de velhas escolas, mas de economistas moderníssimos;
a orientação moderna restringe a ação de poder público, proibindo-lhe que intervenha
na administração ou exploração de serviços que particulares, individualmente ou por
meio de empresas, possam tomar a si; e isso porque já se tem observado, praticamente,
uma série de inconvenientes oriundos da intervenção do Poder Público nesse assunto,
quais sejam a carestia do trabalho, as dificuldades em matéria de funcionalismo, a menor
produção e, sobretudo, o fato de se transformarem as empresas em verdadeiros viveiros
de indivíduos inúteis, companheiros políticos, produzindo a anarquia dos serviços – e
só para referir em súmula suscinta os inconvenientes conhecidos – não se me poderá
increpar de teórico por entender que a orientação para ser boa deve-se firmar em
princípios científicos.
Falou o nobre representante da maioria nos inconvenientes, na timidez,
na exigüidade da iniciativa particular nos países novos e mais que, em regra, tudo quanto
se realizou no Rio Grande do Sul, tudo quanto se observa é devido à iniciativa
governamental.
Engano, puro engano de S. Exa., porque inversamente, tudo se deve à
iniciativa particular, nada é governamental, donde a ilação lógica de que, cometidas a
particulares essas iniciativas, maiores serão os proventos, deixando a perder de vista os
que se tirariam dessas mesmas iniciativas sob a tutela do Poder Público, o que se explica
pelo fato deste ser misoneísta e o particular ser mais filoneísta
Poderia, facilmente, citar inúmeros fatos em abono deste asserto, mas
deixo de fazê-lo para que não me qualifiquem de conselheiro acácio.
Na falta de melhores argumentos, invoca o ilustre representante um novo
e, ao seu parecer, formidável argumento: o da “experiência”.
Propõe que à custa dos parcos, dos miseráveis vencimentos dos oficiais
de justiça, se faça experiência das perigosas aventuras do governo no atinente a sua
intervenção na exploração de indústrias ou serviços, que os economistas preconizam
devem ser feitos por empresas ou particulares, como esses da Barra e Porto do Rio
Grande e extração de carvão das minas de Gravataí.
E dará bons resultados essa experiência?
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Não, absolutamente. Prevejo que o fracasso será inevitável.
Quanto ao assunto relativo ao aumento de verba para impressão e
publicação dos trabalhos da Assembléia, devo reafirmar o que disse há pouco, isto é, que
não tem razão de ser.
O ilustre representante da maioria confundiu os meus argumentos, por
isso que conforme inspeção pessoal que fiz, estou cientificado de que todos os
elementos indispensáveis a tal serviço baixaram de preço na cotação comercial.
O Sr. Pereira da Silva – E a mão-de-obra? V. Exa. não a leva em conta?
O Sr. Gaspar Saldanha – Não colhe o argumento da mão-de-obra, que
não pode estar mais cara que no ano passado e, por isso, não se justifica o aumento
de 12:000$000 para 20:000$000, máxime quando, como tenho observado, de ano para
ano diminuem os nossos trabalhos, como se evidencia da apresentação do orçamento já
nos últimos dias de sessão, quando dispúnhamos de dois largos meses para discutilo
minuciosamente. Esta demora acarreta grande economia de material e como
conseqüência, de despesas.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, encerra-se, hoje, a terceira
discussão do projeto de orçamento do Estado e com ela termina a função primacial desta
Assembléia. Pode-se daí fazer um balanço do progresso econômico do Estado, uma
idéia exata da solidez dos seus orçamentos, bem como um apanhado das críticas feitas
pelo ilustre representante da oposição no decurso dos nossos trabalhos, durante o qual
a sua palavra e a sua ação como oposicionista fizeram-se sentir constantemente, não
perdendo oportunidade alguma de manifestar as suas idéias, produzir as suas críticas,
desenvolver as suas censuras...
O Sr. Gaspar Saldanha – E aplausos também.
O Sr. Getúlio Vargas – ... sob o ponto de vista doutrinário em que se
colocou. Todavia, em alguns pontos, S. Exa. aplaudiu a ação do Governo do Estado,
sendo, portanto, justo reconhecer no ilustre representante da oposição um espírito
esclarecido, um trabalhador infatigável, desejoso de bem cumprir o seu mandato...
O Sr. Alves Valença – Muito bem.
O Sr. Getúlio Vargas – ... mas, de par com esta declaração, a qual presidiu
toda a sinceridade, devo dizer também que a sua ação, na crítica feita ao orçamento,
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recente-se de falhas, oriundas do ponto de vista retrógrado em que se colocou,
refletindo, destarte, o atraso de suas idéias, inadmissíveis umas, contraditórias outras,
segundo a apreciação que fazia dos fatos.
Não vai nisto, creia o ilustre colega, um ataque pessoal, mas ligeiro reparo
a opiniões teóricas com as quais estou em desacordo, tanto mais cabível quanto estamos
discutindo princípios e sistemas recomendados relativamente a sua aplicação.
S. Exa., cuja filiação espiritual vem das idéias de um partido político que
abraçou os princípios parlamentaristas, já experimentados em nosso País durante meio
século de vigência num regime que se adensou na estagnação e no marasmo...
Os Srs. Gaspar Saldanha e Alves Valença – Não apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – ... devia evoluir e, uma vez que essa política foi
transformada e o País se dividiu em vinte estados, ligados pelo [elo] liberal duma
federação autônoma, convencer-se de que as idéias que proclama refletem o atraso
dessas teorias, desses princípios decadentes, (apartes dos Srs. Gaspar Saldanha e Alves
Valença) e convencer-se, afinal, do erro em que está diante da situação de ordem, de
progresso, de riqueza, que ostenta o Estado do Rio Grande do Sul.
O Sr. Alves Valença – Não apoiado. Pelo contrário, adiantadíssimas e
disseminadas por toda a Europa.
O Sr. Getúlio Vargas – É verdade que o regime parlamentar é, de há
longos anos, predominante na maior parte da Europa...
Um Sr. Deputado – A prova de sua eficácia está no fato de estar
corrigindo os erros de oligarquia alemã.
O Sr. Getúlio Vargas – ... mas não é menos verdade que esse sistema,
nos momentos aflitivos, tem demonstrado a sua inépcia para a solução de problemas
graves que agitam a vida nacional nos países onde vigora.
O Sr. A. Valença – Não apoiado.
O Sr. G. Saldanha – A conflagração européia demonstrou o contrário.
Não fora o sistema parlamentarista, que rege os destinos da França, o que seria desta
grande pátria?
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O Sr. Getúlio Vargas – Ainda agora S. Exa. vem afirmando que a
iniciativa individual deve prevalecer, preponderar sobre a intervenção do Estado sempre
que essas iniciativas puderem ser levadas a efeito por particulares.
O Sr. G. Saldanha – Perfeitamente. E reafirmo essa opinião, posto que V. Exa.
não houvesse traduzido bem o meu pensamento. O que eu disse foi que a iniciativa particular
era preferível sempre que se tratasse do desenvolvimento econômico de certas empresas,
não generalizei.
O Sr. Getúlio Vargas – Entretanto, V. Exa. acaba de ver, na própria
conflagração européia, que a intervenção dos governos, açambarcando a atividade
particular, monopolizando serviços, etc., deu os melhores, os mais surpreendentes
resultados.
O Sr. G. Saldanha – Em períodos de guerra explica-se essa intervenção,
mas não em épocas normais.
O Sr. Getúlio Vargas – Tanto não é assim que, após a terminação da
guerra, os poderes públicos continuam intervindo na atividade privada, mantendo-se
esses serviços com o intuito de restringir a excessiva ganância dos particulares. E uma
prova de eficácia e oportunidade dessas intervenções está na tendência, quase
generalizada na Europa do operariado para a nacionalização das indústrias. É em face
desta situação, que S. Exa. vem colocar-se como defensor nesta Assembléia dos
interesses dos grandes proprietários de terras...
O Sr. Gaspar Saldanha – E dos pequenos também.
O Sr. Getúlio Vargas – ... daqueles que, pela sua prosperidade crescente,
exploram a indústria mais lucrativa do Estado.
O Sr. Gaspar Saldanha – E os que também pagam maior soma de
impostos. Quase não podem respirar.
O Sr. A. Valença – Perdão. Eu protesto. Não é a mais lucrativa.
O Sr. Getúlio Vargas – Qual é então?
O Sr. A. Valença – É a indústria fabril, é o comércio.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é o que se observa.
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O Sr. G. Saldanha – A taxação sobre a terra atingiu ao auge, excedeu o
extremo da tolerância.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas, se V. Exa. reclama contra a taxação da terra,
se deseja vê-la exonerada do ônus do pagamento do imposto...
O Sr. G. Saldanha – Não é isso. Entendo que deve pagar uma taxa
eqüitativa e não a exageradíssima que paga pelo acúmulo dos diversos impostos a que
está sujeita.
O Sr. Getúlio Vargas – ... é justo que se leve à conta das demais indústrias
a carestia do material e da mão-de-obra, além de outros ônus que sobre elas pesam?
As indústrias fabris, ainda incipientes, estão mais sujeitas às flutuações da
lei da oferta e da procura, à concorrência estrangeira, dentro do nosso País.
Uma vez, porém, que V. Exa. adotou o ponto de vista da defesa dos
proprietários territoriais, devia, por coerência, bater palmas à orientação do governo nas
isenções de impostos de exportação. Muito ao contrário, porém, insurge-se contra essa
medida libérrima, entendendo que o imposto deve recair de preferência sobre os
exportadores...
O Sr. G. Saldanha – Porque são os que auferem maiores lucros. Durante
a conflagração européia foram inúmeras as fortunas que surgiram da noite para o dia.
O Sr. Getúlio Vargas – ... esquecendo-se de que, com essas isenções, o
Governo Rio-grandense procura facilitar o trabalho do produtor nacional, que,
inegavelmente, é o mais diretamente afetado no imposto de exportação. O maior lucro
não é o do produtor, mas do exportador.
O Sr. G. Saldanha – Isso é matéria líquida.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas que convém repisar. A isenção importa em
amparar-se a produção nacional contra a concorrência da similar estrangeira.
Taxar o exportador é inóqüo, porque se castiga o produtor. O
exportador inquere, em primeiro lugar, do preço da mercadoria no mercado de
consumo, deduz o valor dos impostos a pagar, do frete e do seguro, fazendo depois a
sua oferta ao produtor, deixando, naturalmente, margem para seu lucro. Quanto mais
impostos tiver de pagar o exportador, tanto menor oferta fará ao produtor,
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aproveitando também aos proprietários territoriais, porque tais isenções abrangem
muitos produtos derivados da pecuária, como o couro, o charque, o cabelo, as carnes
congeladas e vão aproveitar-lhes, porque quanto menores forem as despesas de
exportação, maior será a oferta feita aos proprietários dos gados.
Disse mais, S. Exa. que o Governo Rio-grandense procura inclinar-se a
uma tendência socialista intervindo na exploração da indústria, do comércio, na
economia privada, procurando embaraçar o desenvolvimento da iniciativa particular.
O Sr. G. Saldanha – Na taxação do imposto territorial e no sobre heranças
e legados.
O Sr. Getúlio Vargas – E acrescentou, depois, que o progresso do Rio
Grande do Sul deve à iniciativa particular, pois a ação do governo é nula, exígüa ou
mesquinha.
Estamos perante uma evidente contradição. Ou o governo pratica o
socialismo de estado, intervindo na indústria, comércio e produção, entravando a
iniciativa particular, ou o progresso do Rio Grande do Sul resulta dessa iniciativa e é
inadmissível a pecha do exagerado intervencionismo do Poder Público.
O Sr. G. Saldanha – Citei diversos casos comprobatórios do meu asserto:
a exploração da indústria do carvão, do Porto do Rio Grande e das oficinas da Casa de
Correção e outros.
O Sr. Getúlio Vargas – A encampação das obras da barra não é demais
repetir, é um dos trabalhos mais profícuos, uma das iniciativas mais patrióticas que tem
realizado o Governo Rio-grandense. (Aplausos)
O Sr. Dutra Villa – Basta lembrar os assaltos à fortuna pública que
decorriam das taxas cobradas pela companhia que explorava esse serviço. Verdadeiras
extorções.
O Sr. Getúlio Vargas – Não devemos aferir da excelência da
intervenção oficial em assuntos dessa natureza pela velha teoria platônica do laissez faire.
O serviço da encampação da Barra e Porto do Rio Grande justifica-se pelo próprio
fracasso da iniciativa particular.
O ilustre representante da oposição sabe que os serviços das obras da barra
encetaram-se sob a ação duma empresa particular, foram por ela explorados; entretanto,
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não ignora também, os excesso dessa exploração, que a ganância da companhia
provocou o apelo do comércio da cidade do Rio Grande, oprimido pela excessiva
taxação que sobre ele pesava, ao Governo do Estado. Não tendo este intuitos
comerciais, aliviará o comércio de ônus de pesadíssima taxas.
Não vai auferir lucros, mas administrar, reorganizar os serviços,
estabelecendo taxas eqüitativas. Assim, sempre que o esforço, a intervenção do poder
público se torne necessária ao bom encaminhamento do serviço de ordem geral, não se
deve menoscabá-la, pugnando por princípios teóricos, pontos de vista doutrinários que
nunca foram esposados pelo governo.
Disse mais S. Exa., contraditoriamente, que o Governo Rio-grandense é
intolerante, sectário, organizado sob a orientação de uma doutrina filosófica repudiada
pela opinião e, mais, que esse mesmo governo sofisma, sempre que lhe convém, os
princípio positivistas, afasta-se deles para intervir na atividade individual, embora agindo
no interesse do bem público.
Censurou ainda S. Exa a taxa sobre heranças e legados estabelecida pela
Assembléia.
Se há, sob o ponto de vista econômico, matéria essencialmente tributável
é, por sem dúvida, a da herança, que não afeta, no mínimo, nem a iniciativa particular,
nem a produção tão defendidas pelo nobre colega.
O Sr. G. Saldanha – Não me insurjo contra ela, apenas considero-a
excessiva
O Sr. Getúlio Vargas – Não é excessiva, pois é geralmente aplicada em
todo o Brasil...
O Sr. G. Saldanha – Mas o Brasil não pode servir de modelo.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e, entre nós, não excede a nenhuma; é igual a
de todos os estados da União; não devendo por isso, incorrer na pecha de vexatória com
que a brindou o nobre colega.
O Sr. Gaspar Saldanha – É considerada anti-econômica.
O Sr. Getúlio Vargas – Por quem?
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O Sr. Gaspar Saldanha – Pelos competentes, pelos mestres.
O Sr. Getúlio Vargas – Qual é o imposto que esses mestres aconselham
para a organização do orçamento do Estado?
O Sr. Gaspar Saldanha – Uma série deles.
O Sr. Getúlio Vargas – Aconselham uma série, uma infinidade; no
entanto, V. Exa., que segue tão à risca os seus ensinamentos, ainda não apresentou um
projeto de reforma tributária? Por que não o fez, quando menos em homenagem às
lições desses mestres?
O Sr. Gaspar Saldanha – Porque seria em pura perda.
O Sr. Getúlio Vargas – Segundo o ponto de vista do nobre Deputado e
a inferir-se de suas críticas, a única taxa que devia existir no orçamento é a de exportação.
O Sr. Gaspar Saldanha – V. Exa. está baralhando os meus argumentos.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas V Exa. não censurou a taxação feita pela
Comissão de Orçamento?
O Sr. Gaspar Saldanha – Algumas das taxas.
O Sr. Getúlio Vargas – Pois, então?
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas não generalizei a minha crítica;
circunscrevias às do imposto territorial, heranças e legados, taxa judiciária e gado
abatido.
O Sr. Getúlio Vargas – Já vê que não estou baralhando.
O Sr. Gaspar Saldanha – O que eu censurei, especialmente, foi a
orientação de tributar-se somente a terra e as heranças de modo excessivo. Entendo que
quer uma quer outras comportam taxação, mas dentro de uma incidência razoável.
O Sr. Getúlio Vargas – Referiu-se também o ilustre Deputado da
oposição ao imposto único, mas este, como S. Exa. não ignora, não está ainda em
execução; é uma simples tendência teórica, um limite na política econômica do Estado,
cuja realização só poderá ser feita gradativamente, de acordo com a valorização
progressiva da terra.
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O Sr. Gaspar Saldanha – É da própria Constituição.
O Sr. Getúlio Vargas – Não nego que seja essa a tendência, mas, como
disse, enquanto não se der a valorização dos campos, de modo a que possam suportar
essa taxação única, não passará de uma aspiração teórica, um ponto de vista para o qual
marchamos.
E eu não compreendo, Sr. Presidente, a preferência do ilustre Deputado
pelos impostos indiretos, quando os impostos diretos são mais aconselhados pelos
economistas, ao passo que os indiretos são repudiados porque vão recair sobre o
consumidor, a eterna vítima da carestia da vida.
(O Sr. Gaspar Saldanha dá um aparte)
Não, Sr. O que estou dizendo é que não pode haver sequer, equivalência
de valores.
Agora, o que eu não sei, depois desta apreciação por S. Exa. feita, é se,
com ela, representa idéias próprias, pessoais, que se formaram no seu espírito
abeberado pelo estudo destes problemas ou se representam o ponto de vista do
programa do seu partido.
O Sr. Alves Valença – Responderei ao nobre colega.
O Sr. Getúlio Vargas – Se são opiniões colhidas no estudo que,
porventura, tenha feito, se são opiniões pessoais, eu me reservo o direito de discordar.
O Sr. G. Saldanha – São hauridas nos ensinamentos dos melhores mestres
de economia política.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, se as idéias que esposa o ilustre colega são
as do programa econômico do Partido Federalista, permita-me dizer-lhe – que V. Exa.
seria o síndico de uma massa falida, assistindo à bancarrota do próprio partido. Não
tenha ilusões o ilustre colega – o partido que, querendo pleitear a direção administrativa
do Estado, aconselhasse a sobrecarga dos impostos sobre o consumidor, aumentando
o pauperismo, asfixiando, assim, as classes mais desprovidas de fortuna, cairia,
infalivelmente, na impopularidade.
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Não insistirei neste assunto porque, como já disse, não sei se são opiniões
particulares do orador ou idéias do Partido Federalista. (Apartes dos Srs. A. Valença e G.
Saldanha).
Se os economistas que consultou são os melhores, como afirma V. Exa.,
eu tenho a contrapor-lhes as opiniões de mestres acatadíssimos na ciência das finanças,
pois nada mais discutíveis que esses pontos de vista teóricos.
Uma outra coisa que não posso deixar passar em branca nuvem é a
afirmativa do ilustre colega de que a taxação feita por esta Assembléia, que a aplicação
do sistema por ela seguido tem produzido resultados negativos, quando o que é certo é
que os próprios fatos se encarregam de opor-lhe contradita.
De resto, não pode ser considerada taxação excessiva aquela que permite,
que assegura, mesmo, desenvolvimento econômico do Estado, o seu constante evoluir...
O Sr. G. Saldanha – Mas não pode garantir o contrário.
O Sr. Getúlio Vargas – ... pois, como V. Exa. vê, o produto de todos
esses impostos refletem, espelham a riqueza pública, porque, por sua vez aumentam de
ano para ano e são aplicados honestamente, dignamente, estabelecendo saldos
permanentes...
O Sr. G. Saldanha – Que são um verdadeiro contra-senso.
O Sr. Getúlio Vargas – ... que não ficam aferrolhados nas arcas do
Tesouro, mas são, pelo contrário, aplicados no pagamento de serviços extraordinários
feitos pelo Estado e condizentes ao seu progresso, ao seu desenvolvimento, por meio
do estabelecimento de meios de transportes, construção de estradas de ferro,
desobstrução e abertura de via marítimas, etc.
Não são prefixados aereamente, mas para atender, com eles, a serviços de
natureza provisória que vão aparecendo e, como tais, não podem fazer parte dos
orçamentos ordinários.
Eram estas as conclusões a que queria chegar e, não desejando
importunar a atenção da Casa... (Não apoiados)
O Sr. Alves Valença – Ouvimo-lo com muito prazer.
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O Sr. Getúlio Vargas – ... vou terminar, dizendo que os pontos de vista
teóricos que nos afastam, nós, os da maioria dos ilustres representantes da oposição,
fazem, muitas vezes, com que, quer uns, quer outros, encaremos as questões que aqui
se debatem sob um dos seus aspectos, quando o que nos cabe fazer é estudá-las não
com idéias preconcebidas, mas com o interesse de vermos os seus resultados práticos.
(O Sr. G. Saldanha dá um aparte)
Assim, qualquer maneira, sob qualquer ponto de vista que S.Exa. encare
os orçamentos do Estado, estaremos sempre distanciados.
Mas, como ia dizendo, se os nobres representantes da oposição encarassem
os nossos problemas pelo lado prático, pelos resultados proveitosos que de sua solução
têm advindo ao Estado, promovendo o progresso de nossa terra, bem como, de animo
desprevenido, a boa-fé com que o Governo Rio-grandense, com zelo inexcedível, cura
da causa pública, certo que muitas vezes estariam de acordo com a maioria...
O Sr. G. Saldanha – Estamos muitas vezes.
O Sr. Getúlio Vargas – ... concorrendo todos para o progresso e
engrandecimento do Rio Grande do Sul. (Muito bem, muito bem)
Ocupa a tribuna, o Sr. Deputado Alves Valença, fazendo crítica de diversos serviços
públicos relacionados nas verbas e rubricas do orçamento.
O Sr. Dutra Villa – A crítica da oposição, sistematicamente feita...
O Sr. Alves Valença – Não apoiado. Eu é a primeira vez que faço.
O Sr. Dutra Villa – ... pelos ilustres representantes da minoria à orientação
do governo quanto aos problemas econômicos que dizem respeito às indústrias que
florescem exuberantemente em nosso Estado, me impele a abusar da atenção da Casa,
para, como satélite daquele ilustre colega que tão bem fora qualificado de líder da
maioria, fazer algumas considerações, baseadas em algarismos, que não admitem
contestação nem jogo de chicana, no tocante à proteção profícua que a administração
do Rio Grande do Sul vem dispensando às suas fontes econômicas. Os fatos impõemse, não permitem deturpações.
O nobre colega Sr. Saldanha, dizendo esposar o mesmo ponto de vista
trilhado por seus mestres de economia política, avançou a errônea proposição de que o
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Estado não deve nem pode intervir nos fenômenos econômicos, comerciais ou
industriais, que devem ser deixados à ação da iniciativa particular, socorrendo-se, para
isso, da opinião de alguns economistas, que considera seus mestres.
Para contraditá-lo, inspirado também na opinião de mestres de economia
política, novos ou velhos, que proclamam ser salutar a intervenção do Estado, tanto no
intuito de fomentar o surto das fontes econômicas, quanto para superintender os
serviços e indústrias que entendem com o bem geral, poderia socorrer-me de suas
opiniões, se porventura ignorado fosse que a socialização de tais serviços e indústrias é,
de há muito, idéia vencedora entre os modernos economistas.
O meu ilustre colega baseia-se em autores europeus principalmente
franceses; entretanto, é lá mesmo, na Europa, que S. Exa. apresenta como paradigma
em matéria de administração, que têm falido as teorias que esposa, com a existência de
monopólios, por parte do Estado, como os do fumo e do fósforo, na França, o do sal
na Espanha, além de muitíssimos outros nos demais países do velho continente.
Faço esta referência unicamente para os nobres colegas verem como a
prática diversifica das teorias, ali mesmo onde estas vêm sendo preconizadas!
Que a direção de serviços públicos que condizem com a economia e o
bem- estar da comunhão deve ser ministrada pelo Estado é preceito esposado por quase
todos os economistas. Entretanto, ao mesmo tempo que avançam proposições
contrárias, dizem os nobres representantes da oposição que só à iniciativa particular se
deve o progresso econômico do Rio Grande do Sul, apesar da orientação do governo,
embaraçando-a, cercando-a de pesados impostos, como que para asfixiá-la. E salientam,
dentre as indústrias mais sacrificadas, a pecuária!...
Para provar o contrário, isto é, a ação profícua do Governo Rio-grandense
no surto e no evoluir das nossas indústrias, recorrerei a algarismos insofismáveis, com
cujo contingente demostrarei a toda evidência que o Govemo do Estado tem sua
orientação retilínea e patriótica, fomentando o desenvolvimento de todas as nossas
indústrias, principalmente da pecuária. Com isso destruirei, pulverizando-as, as
increpações feitas ao governo a esse propósito, porque tais increpações feitas, como são
em frases inflamadas transcritas na imprensa e apregoadas aos quatro ventos, podem
pesar no espírito daqueles que lêem o Correio do Povo, mas deixam de parte as mensagens,
os relatórios das diversas secretarias e os Anais desta Casa, que não lêem.
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Confrontando os documentos oficiais, verifiquei, no atinente às isenções
e reduções de impostos com que em 1913 a 1919 vem o benemérito Governo Riograndense beneficiando o povo ao mesmo tempo que favorecendo as fontes
econômicas do Estado, o seguinte: sobre produtos da indústria pecuária 2.999:000$000,
quase três mil contos de réis; quanto à indústria fabril, as isenções e reduções de
impostos importam em l.778:000$000; relativamente a produtos da lavoura, tais favores
sobem a 1.500:000$000. Somadas estas parcelas, constata-se que essas isenções e
reduções de taxas atingiram a 6.277:000$000 e isto desprezando frações.
Como vêem os ilustres colegas, à orientação do Governo Rio-grandense
não têm passado despercebidos os fenômenos econômicos; pelo contrário, o que se
tem realizado nesse sentido põe em evidência o êxito da administração rio-grandense
intervindo na solução dos seus problemas econômicos; demostrando assim, de modo
irrefutável, quão profícua tem sido a sua ação, traduzida, inconfundivelmente, na
proteção que vem dispensando as nossas indústrias.
É conveniente salientar, Sr. Presidente, que justamente a indústria que os
representantes da minoria diziam ser mais sacrificada é precisamente a mais beneficiada.
Esse critério do nosso governo é conhecido de todo o País, pois, enquanto
o Congresso Federal e os de quase todos os estados da União se preocupam com o
aumento da taxação, o Estado do Rio Grande do Sul, ao contrário disso, diminui
consideravelmente ou extingue completamente a tributação de muitas de suas poderosas
fontes de renda, apresentando os seus orçamentos, a despeito disso, saldos consecutivos
e consideráveis.
É a esse critério, nobres representantes da oposição, ininterruptamente
observado pelo Governo Rio-grandense e que tem sido a causa eficiente da
nossa prosperidade, traduzida nos nossos orçamentos, que nos transforma em padrão
indicado aos demais estados da União; é a esse critério, dizia, ao carinho com que o
nosso governo atende, principalmente, ao fomento de suas fontes de renda, em vez de
estiolá-las com pesadas taxações, que devemos o bem-estar que gozamos e impõe-nos
ao conceito dos nossos concidadãos.
Quanto às afirmações feitas pelo ilustre colega Dr. Valença, em tropos
de eloqüência que lhes são tão simpáticos, mas destituídos de fundamento sobre a
Higiene do Estado, força é confessar que, de fato, esse departamento da pública
administração ainda não atingiu, entre nós, esse grau de adiantamento que era de desejar;
mas apesar disso, tem atendido desveladamente e proficientemente, a todas as
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pandemias que têm assolado o Estado, como sucedeu em Santa Maria, Rio Grande e
outras localidades com a peste bubônica e a varíola e mesmo em todo o Estado, como
por ocasião do aparecimento da influenza espanhola. E convém salientar, em relação ao
último caso, que estabelecida a devida proporção, relativa à diversidade da população, a
nossa higiene logrou mais êxito que a da Capital da República, servida, como é esta, por
mestres de reconhecido valor. Esse êxito é demonstrativo de que as medidas
governamentais aqui tomadas foram mais acertadas e por isso mesmo mais profícuas do
que lá.
Muito se preocupam os ilustres representantes da oposição com a nossa
disciplina, dizendo, quiçá com intuitos depreciativos, que ninguém goza de liberdade de
ação nesta Casa.
Não contesto, porque é precisamente nesta disciplina que reside a
grandeza, a coesão do glorioso partido fundado por Júlio de Castilhos e sabiamente
dirigido pelo seu egrégio sucessor Dr. Borges de Medeiros. Temos orientação, temos um
programa que nos orienta, temos uma bandeira que defendemos com ardor e temos um
chefe que acatamos e seguimos. Assim, vamos às lutas e conquistamos, coesos, as
vitórias.
E por isso mesmo que não é vista com bons olhos, por S. Exas., a conduta
que observamos. Fala, porém, o despeito...
O Sr. G. Saldanha – Despeito de quê?
O Sr. Dutra Villa – ... porque nos arraiais de S. Exas. não sucede o mesmo.
Se os federalistas tivessem um chefe, cuja palavra de ordem jamais fosse desobedecida,
se se congregassem disciplinadamente, como nós, em torno de sua bandeira, não estaria
esfacelado, como está, o seu partido. (Protestos dos Srs. A. Valença e G. Saldanha).
Assistindo ao seu completo desmoronamento. Comprovam-no exemplos bem recentes.
Por ocasião da primeira eleição realizada sob a égide da libérrima Lei
Eleitoral vigente para a renovação da Assembléia, o chefe federalista pregou a
abstenção, ao mesmo tempo que um grupo de seus correligionários, insurgindo-se
contra essa orientação, concorreu, às urnas e elegeu seu representante o saudoso Dr.
Jorge Pinto.
Reincidindo nessa indisciplina, na segunda eleição a chapa federalista
foi clamorosamente, insidiosamente, “furada”; resultando dessa discrepância, àquele
colega, a perda da cadeira que ele tanto honrara e assegurando a eleição de V. Exas.
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A que se deve isso? Unicamente à falta de um chefe, de uma palavra de
ordem que fosse ouvida e obedecida, de uma disciplina consciente e cívica, como a que
nos congrega em torno do egrégio Dr. Borges de Medeiros, em face dos sagrados
interesses do nosso amado Rio Grande do Sul.
Não tem razão, portanto, o nobre colega Dr. Valença, quando, com a
eloqüência e ardor que tão peculiares lhe são...
O Sr. Alves Valença – É bondade de V. Exa.
O Sr. Dutra Villa – ... procurou menoscabar a nossa higiene...
O Sr. Alves Valença – Que não existe, a não ser nos orçamentos do
Estado.
O Sr. Dutra Villa – ... que, solicitamente, atende a todos os serviços que
lhes estão afetos.
(O Sr. Alves Valença dá um aparte).
O nobre colega é injusto. Nessa emergência ela fez o que era possível e,
guardada a relatividade, a higiene de Porto Alegre, no seio de cuja diretoria não existem,
como na do Rio de Janeiro, mestres dessa disciplina, agiu com melhor êxito. Esta é a
verdade que ninguém poderá contestar.
Ao grande público, que se deixa impressionar por tropos de eloqüência
barulhenta, por frases explosivas, que lê no Correio do Povo, mas que não lê nos nossos
Anais, nem nas mensagens do governo, nem nos relatórios anuais, como já disse,
endereço estas palavras, que espelham a verdade dos fatos.
Concluindo, Sr. Presidente, penso ter rebatido os argumentos aduzidos
pelos ilustres representantes da oposição, demonstrando cabalmente quão profícua,
patriótica e louvável tem sido a orientação econômica do Governo do Estado, sempre
solícito e atento aos fenômenos todos de nossa vida econômica e devotado,
sinceramente, ao bem-estar da comunhão. (Muito bem, muito bem).
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25ª Sessão em 26 de outubro de 1921
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, não é de fato nova a concessão
ora pedida em mensagem presidencial. A Assembléia, porém, por intermédio da
comissão respectiva, em seu parecer, bem entendeu que modificações decorrentes da
pressão do atual momento se impunham na concessão anteriormente feita.
Louvando-me nessa orientação da comissão, entendi apresentar uma
emenda ao art. lº do referido projeto de lei...
O Sr. Presidente – Faço ver ao ilustre representante que trata-se da
discussão única do parecer e primeira do projeto, não sendo, portanto, a ocasião de
apresentar emendas.
O Sr. Gaspar Saldanha – ... emenda que requeiro, fique na Mesa para
votação oportuna. Quando foi da encampação da viação férrea, o Governo do
Estado lançou um empréstimo interno que teve ruinosas conseqüências, muito
especialmente com referência à indústria pecuária do Rio Grande do Sul.
O lançamento de semelhante empréstimo, feito pelo governo para atender
à encampação dessa grande via férrea, trouxe como primeira conseqüência o fechamento
por parte do Banco Pelotense das contas correntes de seus comitentes, medida essa tão
vexatória quão conhecida.
O Sr. Alberto Rosa – Protesto. Tal não se deu ...
O Sr. Gaspar Saldanha – Eu mesmo fui incumbido pela Associação Rural
de Alegrete de formular um protesto dirigido à diretoria do banco contra semelhante
medida, que vinha colocar os fazendeiros do Estado na mais apremiante dificuldade.
Este protesto teve a repercussão que não é necessário frisar e bem justo
era que assim acontecesse, por isso que não podia ele deixar de ser o mais razoável, pois
era nada mais nada menos do que o grito angustiado dos prejudicados.
Agora trata-se de quantia muito maior e a experiência amarga deste fato
que, com muita proficiência, foi discutido até por um acionista do mesmo banco; a
experiência amarga, repito, que de semelhante acontecido colhemos nos deve servir para
orientar e nortear os legisladores do Rio Grande, os representantes das forças vivas do
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Estado, para evitar que um empréstimo do vulto do que se propõe fazer o Governo do
Estado seja lançado internamente.
Por isso é que envio, desde já, a emenda que apresento ao projeto, na qual
condensei minha orientação sobre este.
Tenho ainda, Sr. Presidente, algumas considerações a aduzir quanto à
utilidade do empréstimo. Julgo ponto muito discutível a aplicação do empréstimo na
parte que se refere às instalações e máquinas projetadas para a exploração das minas de
carvão do Gravataí.
Já tenho por várias vezes sustentado desta tribuna o ponto de vista de que
o Estado se não deve imiscuir em serviços que são de natureza particular. É ruinosa
nestes casos a intromissão dos poderes públicos. Já tive ocasião de combater a verba
para o início das negociações das minas de carvão de Gravatai, aduzindo então, longas
considerações. Também quando da encampação da viação férrea, tive oportunidade de
falar longamente sobre o assunto.
Acho que ainda nos encontramos em grandes dificuldades de transportes
e já que parte do empréstimo vai ser aplicado em melhoramentos da viação fluvial, devia
também se olhar para a reconstrução da viação férrea, pois, a meu ver, o Estado do Rio
Grande ainda não tem uma via de transporte à altura de suas necessidades.
A própria exploração da viação férrea, com seus déficits consecutivos, vem
corroborar as afirmações já aqui feitas por mim. É sabido que esta via férrea tem dado
constantes déficits e acarreta despesas colossais para o Estado.
O aumento das tarifas da viação, que é mera resultante dos déficits, já foi
amplamente discutido por pessoas competentíssimas na matéria; foi motivo, até de
discussão na Câmara dos Deputados e na imprensa.
Por motivo dessa elevação de tarifas a lavoura do arroz, que constitui, por
assim dizer, a principal fonte de renda dos Municípios de Cachoeira, Rio Pardo,
Camaquã e muitos outros, ai está morrendo à míngua de transportes baratos.
O Estado, e essa é a boa doutrina, só se deve ocupar com suas funções
fundamentais, como sejam: instrução pública, defesa externa, justiça, finanças e
policiamento, deixando de se imiscuir em assuntos que devem ser da competência de
particulares ou de associações destes.

256

O Sr. Possidonio da Cunha – O governo não tinha outro caminho a
seguir, sob pena de ficar paralisado por completo o tráfego, o que seria muito pior.
O Sr. Gaspar Saldanha – A companhia pediu somente um aumento de
25% nas tarifas, o que lhe foi negado. No entanto, o governo, depois de encampá-la, as
aumentou numa formidável média de 36% [Nota da revisão: a média foi de 360%]
(apartes). Não estou discutindo propriamente o aumento de tarifas, já por demais batido
e cediço. O que viso é combater a intervenção dos poderes públicos em tais negócios.
Para comprovar o que digo, aí estão o Lloyd Brasileiro e a Central do
Brasil, que, apesar da direção de administradores de grande fama, têm dado e continuam
a dar déficits sobre déficits.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Segundo a lição de Tivaroni, mestre em
assunto de finanças, os estados honestos, isto é, os de boas finanças, devem explorar
diretamente os serviços ferroviários e aos estados de más finanças deve ser defesa tal
exploração.
O Sr. Gaspar Saldanha – Esta é a orientação vencida e batida, a inversa
é a vitoriosa.
Estas, Sr. Presidente, eram ressalvas que tinha a fazer.
O Sr. Alberto Rosa – Sr. Presidente, tendo o nobre Deputado da oposição
Dr. Gaspar Saldanha declarado que o Banco Pelotense havia tomado a deliberação
de fechar as suas contas correntes motivado pelo empréstimo que fizera ao Estado,
declaro que as considerações expendidas por S. Exa. não traduzem a expressão da
verdade.
O que houve, Sr. Presidente, foi uma deliberação tomada pelo Banco
Pelotense relativamente ao modo por que agiu, não tendo cortado créditos, mas
determinando simplesmente a maneira de os conceder.
O Sr. Possidonio da Cunha – Essa deliberação podia ter sido tomada
não só pelo Banco Pelotense como por qualquer outro estabelecimento congênere.
O Sr. Alberto Rosa – A baixa dos gados foi proveniente da baixa dos
couros e das gorduras, porquanto houve liquidações de couros salgados que apenas
produziram 600 réis por quilo.
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O Sr. Gaspar Saldanha – Tanto o banco restringiu as suas contas
correntes que, com notas promissórias que possuo, poderei provar. Essas notas foram
a prazo fixo de 90 dias.
O Sr. Victor Russomano – Mas a causa então foi o empréstimo?
O Sr. Alberto Rosa – Isso foi uma deliberação de direção e nada tem que
ver com o empréstimo.
Esse debatido empréstimo, Sr. Presidente, foi lançado tanto neste Estado
como na praça do Rio de Janeiro, onde quase foi subscrito na sua totalidade.
Foram lançadores desse empréstimo o Banco Português do Brasil e o
Pelotense em partes iguais.
O Banco Pelotense, com relação ao empréstimo, pode-se dizer que apenas
foi o intermediário da transação. Não saiu daqui do Rio Grande do Sul um só vintém
sequer...
O Sr. Possidonio da Cunha – Prestou um grande serviço até...
O Sr. Alberto Rosa – Trouxemos para o Estado o empréstimo lançado
na praça do Rio de Janeiro...
O Sr. Gaspar Saldanha – V. Exa., não ignora que sofreu furos na chapa
republicana por pertencer à direção do banco...
O Sr. Vasconcellos Pinto – Mas o Estado nada tem a ver com isso.
O Sr. Gaspar Saldanha – O eleitorado republicano andou muito bem,
porque o nobre colega, na qualidade de representante, poderia concorrer para suavizar a
situação criada e não asfixiar a lavoura, a indústria, etc.
O Sr. Alberto Rosa – Assim, pois, Sr. Presidente, nada pretendi fazer
com essas considerações senão restabelecer a verdade. Tenho dito.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, devo frisar bem, por isso que
é verdade, que o Banco Pelotense fechou as contas correntes de seus comitentes,
determinando que os créditos daí por diante passassem a ser concedidos em
promissórias, a 90 dias de prazo, como é fato público e notório.
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Isto ocorreu justamente no início da safra, com o que muitos prejuízos
sofreram todos os que, de momento para outro, se viram privados do crédito necessário
que possuem naquele estabelecimento bancário.
Até um acionista do banco, em reunião, protestou contra semelhante
transação, consoante noticiaram os jornais.
O Sr. Alberto Rosa – Penso, já ter explicado o assunto...
O Sr. Gaspar Saldanha – E a prova está, ainda, nos furos sofridos por V.
Exa. na última eleição.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Foi origem de confusão do eleitorado...
O Sr. Gaspar Saldanha – Que aliás andou muito bem... Penso, pois, Sr.
Presidente, não precisar voltar às minhas considerações já expendidas em relação à
questão e julgo, por tal forma, ter justificado plenamente, cabalmente,
irrefutavelmente, o meu modo de ver.
O Sr. Alves Valença – (*) Não tencionava, Sr. Presidente, imiscuir-me
no debate quanto ao projeto sujeito à deliberação da Casa porque não supunha que o
meu precário estado de saúde fosse solicitado para trazer o contingente da minha crítica,
que eu peço permissão seja consentida, não só visando ao alvo dos debates como
também aurida na nova atmosfera com que parece querer se oxigenar o Rio Grande do
Sul.
Sr. Presidente, o projeto submetido à aprovação desta Casa, pois quase não
me atrevo a dizer sua discussão, porque todos nós sabemos que já trazem no seu bojo
a chancela presidencial, são sempre e incondicionalmente aceitos pelos meus nobres
colegas, o projeto, repito, teria o meu voto contra se me não animassem, se não me
encorajassem as palavras ao público do Rio Grande lançadas pelo seu honrado
Presidente na mensagem em que o propunha.
Vimos assistindo no Rio Grande, há já trinta anos, ao sepultamento desse
germe que faz o orgulho da nossa raça; dessa força que faz o orgulho da nossa gente;
dessa fé com que se faz a vaidade do nosso povo.
Há trinta anos que assistimos dolorosamente, em cada canto da fronteira
do Rio Grande, ao esquecimento completo das prerrogativas populares. E nessas
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condições, repito, negaria o meu voto se não me animasse a esperança de um novo
rumo nas coisas rio-grandenses.
Tenho o maior prazer em registrar nessa Casa, quando na nova
legislatura, pela primeira vez falo desta tribuna; tenho grande honra em registrar que o
Presidente do Estado e chefe do partido a que com tanta sinceridade combatemos; que
este estadista que continua a obra de Júlio de Castilhos; que este chefe de Estado e
chefe do partido que tão bem interpreta na dureza de suas arestas essa formidável
máquina de compressão que se chama a Carta de 14 de julho, acaba de lançar um novo
regime de democracia.
Diz aos povos de sua gleba que ele, o sacerdote supremo, vai vestir com
suas verdadeiras vestes a esfinge da República, desnudada de princípios sãos e dignos.
Sr. Presidente, há pouco o meu nobre colega, Dr. Gaspar Saldanha pôs
rapidamente o dedo na questão das tarifas ferroviárias do Estado do Rio Grande do
Sul. O nobre representante Dr. Possidonio da Cunha, em aparte e como contestação,
afirmou que a receita já quase cobre a despesa.
Mas eu pergunto com que dolorosos sacrifícios se faz a cobertura dessa
despesa. Ela se faz à custa de dezenas de engenhos que se fecharam; ela se faz à custa
de campos que não recebem mais a charrua do lavrador; ela se faz à custa de milhares de
cabeças de gado que, não podendo suportar o peso das tarifas, ficam eternamente a
emagrecer nas invernadas.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Na serra, este ano, foi a única vez que não
ficou um boi nas invernadas.
O Sr. Alves Valença – Está equivocado, os compromissos assumidos
pelos fazendeiros foram de tal ordem que eles tiveram de vender os gados com 30% de
abatimento.
O Sr. Gaspar Saldanha – Miseráveis foram os preços.
O Sr. Alves Valença – Se eu quiser vender o meu casaco a patacão, não
falta- ria quem o quisesse comprar. Que importa que estrebuche o produtor; que
importa que o arroz se deteriore; que importa enfim, que o comércio, a indústria e a
lavoura se asfixiem, se a receita já quase dá para cobrir a despesa!
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E é duro mas é verdade, quando se tenta reclamar, obtém-se, como
resposta: se as batatas não podem viajar pelos trens da viação férrea que as carreguem
nas costas!
Eis a razão, Sr. Presidente, porque eu disse que, se o empréstimo fosse
lançado com o fim dos demais, isto é, para entravar o desenvolvimento do comércio, da
indústria e da lavoura, eu negaria terminantemente o meu voto.
Sr. Presidente, num Estado moderno o modernismo, que tudo invade, faz
com que o seu chefe viva cada vez e cada dia mais em contato com o seu povo, a sentir
com ele, a auscultar-lhe os seus pensamentos e as suas tristezas, a rejubilar-se com ele
em suas alegrias, a pesquisar e perscrutar o que porventura ainda lhe falta para a sua
tranqüilidade e sossego.
No nosso Estado, entretanto, até este momento, tem sido orgulho do seu
chefe o dizer que é surdo às queixas e reclamações e, se alguém pensar em as formular,
melhor será que não se canse a transpor as portas do palácio presidencial.
Mas, felizmente, assim como os tempos mudam, assim também se
modificam os pensamentos dos homens.
O Sr. Possidonio da Cunha – Sapientium est mutare consilium.
O Sr. Alves Valença – E eu folgo em registrar que assim seja. Se os
sábios mudam é motivo de parabéns a esta terra. Esse momento será de bemaventuranças para o Rio Grande, que vê, após trinta anos de duros sofrimentos, a
esperança da implantação de um regime de democracia onde o povo possa levar aos
ouvidos de seu chefe as dores e provações que o apoquentam e receba dele, qual pai
bondoso, os conselhos de que precisar no momento, ao invés da dura negativa em que
se encastele o alto potentado do Rio Grande.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Sr. Presidente, peço a palavra apenas para
explicar um aparte que dei ao ilustre representante da minoria, quando atacava a
encampação da estrada de ferro, feita pelo benemérito Governo do Estado.
Citando no meu aparte e reproduzindo uma expressão de Tivaroni –
governo honesto... – notei que não tinha sido bem compreendida pelo orador.
Por isso e para melhor explicar o meu aparte, reproduzo rapidamente a
opinião deste notável financista italiano.
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Tivaroni, depois de mostrar que o sistema americano e inglês era o de
completo alheiamento do Estado na exploração dos serviços ferroviários e que a maioria
dos países europeus, já em 1911, desde a Alemanha até a pequena Suíça, tinha adotado
a socialização ou oficialização destes serviços, chegou à seguinte conclusão: “Estado
honesto, forte, isto é, de boas finanças, deve administrar, exp1orar diretamente os serviços ferroviários.
Estado de más finanças não deve explorar tais serviço.”
Eis a lição do grande financista e que parece admiravelmente traçada para o
caso do Rio Grande do Sul.
De resto, os países, que adotaram o regime da oficialização dos seus
serviços ferroviários só tiraram vantagens de ordem econômica e relativamente a sua
defesa.
Ainda agora, bem recentemente, vimos na Grande Guerra, a influência
extraordinária que teve para a defesa da Alemanha o seu magnífico e admirável
serviço ferroviário, que era e é explorado diretamente pelo Estado.
Ainda na Alemanha vimos o exemplo de Nüremberg, onde a oficialização
das estradas de ferro deu ótimos resultados, sendo que, nas afirmativas de Torquato
Colson, a renda de tais serviços tem dado não só para o custeio delas como conservações
ordinárias e extraordinárias.
Assim, pois Sr. Presidente, era o que tinha a explicar com relação ao aparte
que dei ao ilustre representante que me precedeu na tribuna.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, pondo de parte a questão
puramente teórica da conveniência ou inconveniência da oficialização dos serviços, é
possível que, consoante o ponto de vista em que se coloquem, existam fundamentos que
justifiquem as opiniões divergentes.
Devemos encarar os resultados práticos derivantes dessa oficialização no
Rio Grande do Sul. Examinem os dados estatísticos, estabelecendo um confronto capaz
de apurar a verdade.
A diminuição da exportação, o retraimento dos créditos bancários, não
podem, de forma alguma, ser atribuídos a um empréstimo feito no Rio de Janeiro.
(Há troca de apartes entre o orador e o Sr. Gaspar Saldanha)
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Tudo isso resultou na crise mundial que atravessamos. A guerra européia
mobilizou todas as atividades no sentido da produção bélica.
Terminada a luta, cada um dos países envolvidos nela, tratou de produzir
o necessário para o seu consumo, como mesmo de exportar o sobejo.
A diminuição da nossa exportação resultou, evidentemente, da falta de
procura, diminuição de consumo nos mercados estrangeiros.
Daí também, sobreveio a baixa dos preços.
A encampação da viação férrea foi um ato de grande alcance econômico,
que mereceu o aplauso unânime das classes produtoras, como uma medida
indispensável, de inegável interesse público.
O Sr. Alves Valença – Foi um doce engano da alma ledo e cego.
O Sr. Getúlio Vargas – Engano da alma ledo e cego que nos abriu
novos horizontes para o nosso progresso econômico.
A companhia concessionária da viação achava-se em estado de verdadeira
falência, com o material fixo e rodante imprestável e com as suas rendas penhoradas
para o pagamento de dívidas, incapacitada de repor esse material.
O Estado viu-se obrigado pelas próprias condições da estrada, a fazer
avultados gastos para restabelecer o equilíbrio da receita com a despesa, tornou-se
necessário o aumento provisório das tarifas.
Como denominar essas tarifas de asfixiantes da produção do arroz,
quando a exportação desse produto, em 1920, aumentou de mais de sete milhões de
quilos sobre a de 1919?
(Trocam-se apartes entre o orador, Dr. Alves Valença e outros)
Igualmente quanto ao charque, o principal de nossos produtos, houve
aumento do ano findo para o anterior.
Que asfixia é essa que permite um aumento de exportação?
São essas, Sr. Presidente, as ligeiras observações que tinha a fazer a respeito
da encampação dos serviços ferroviários.
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Quanto a essa forma velada de falar em tirania e despotismo, é de uma
flagrante injustiça.
O Sr. Gaspar Saldanha – Eu não pronunciei estas palavras.
O Sr. Getúlio Vargas – E se existe um homem que adquiriu tão
extraordinário prestígio na opinião pública do Estado é que nós entendemos que, pela
sua honestidade e competência, ele é capaz de realizar as elevadas aspirações do Rio
Grande, guiando-o, sempre no caminho da prosperidade.
Uma prova evidente e irrefutável dessa liberdade que desfrutamos está na
maneira franca e desassombrada por que a oposição se manifesta, neste recinto, pela
voz eloqüente dos seus oradores. (Muito bem, apoiados)
O Sr. Alves Valença – (*) Peço a palavra...
O Sr. Presidente – Vossa Exa. já falou uma vez e o regimento não
permite, quando em primeira discussão de um projeto, o representante fale por mais de
uma vez sobre o mesmo assunto. (Cita o art. do Regimento)
O Sr. Alves Valença – E como ao meu colega da minoria foi permitido
ocupar por duas vezes a tribuna?
O Sr. Presidente – Por benévola concessão... Em todo o caso, vou
consultar a Casa se me permite que V. Exa. fale outra vez. (Submetendo o pedido à consideração
da Assembléia, esta concede)
O Sr. Alves Valença – Pela segunda vez tenho o grato prazer de
registrar alvoroçado o meu reconhecimento à nímia gentileza de meus colegas que,
fugindo a uma praxe, a uma determinação do Regimento mesmo, concordaram,
magnânimos, em me conceder a palavra.
Diante disso ainda não desesperei do ressurgimento varonil do Rio Grande;
eu não julgo para sempre apagadas as cinzas dos fogões gaúchos de onde o meu mestre
saiu com a bandeira da liberdade na mão!
Nesta plêiade de moços que enfileiram no partido governamental, até
neles mesmos eu vejo a centelha que há de iluminar o dia de liberdade de amanhã!

* Não foi revisado pelo orador.
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Não sei se é dos sábios o dom de mudar de idéias e de pensamentos! O
que eu sei, porém, é que, pelo próprio sangue de nossa raça, o povo do Rio Grande
descende do de avoengos que nunca baixaram a cerviz, que nunca dobraram os joelhos
ante à potentade dos fortes.
Os povos, como os indivíduos, têm crises; as nações, como as pessoas,
têm colapsos; mas tudo ergue-se um dia e então veremos despertar a alma varonil do
Rio Grande do Sul.
Nesse dia, sim, a República será um fato e os rio-grandenses não viverão
mais algemados à tirania.
(Trocam-se violentos apartes. O Sr. presidente chama a atenção para o Regimento)
O Sr. Vasconcelos Pinto – É ardor de V. Exa.
O Sr. Alves Valença – Ardor não, meu nobre colega; é dor... É a dor
que, como rio-grandense, sinto por assistir, sem remédio, aos acontecimentos que se
desenrolam no cenário político do Rio Grande.
(Neste ponto há troca de apartes)
Ao terminar, Sr. Presidente, seja-me lícito agradecer aos meus nobres
colegas da oposição o gesto nobre, altruístico, permitindo que o mais modesto de seus
pares pudesse externar a sua opinião neste recinto.
O Sr. Victor Russomano – Sr. Presidente, não devo silenciar diante da
oposição que, pelos nobres representantes nesta Casa, não se cansa de atacar a situação
republicana.
Quero tratar apenas de um pormenor desta tão debatida questão da viação
férrea do Rio Grande do Sul, pivô de todas as objurgatórias, assunto assaz explorado
como arma de ataque ao governo.
Acusando a atual situação tarifária dessa viação de haver entravado o
comércio da pecuária no Estado, os deputados federalistas já tiveram a
contestação irrespondível do meu ilustre colega Vasconcellos Pinto.
De minha parte tenho a declarar que o Município de Pelotas viu também
depreciada a sua riqueza, nesse ramo de atividade e, no entanto para esse fenômeno
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não concorreu, absolutamente, a questão das tarifas, pois é sabido que pela sua situação
à margem de rios navegáveis, onde existem charqueadas e um frigorífico, Pelotas está
afastada desse peso de que tanto se queixa a oposição.
A pecuária está em crise? O frigorífico abarrotado? Não é a viação a
culpada.
(Trocam-se diversos apartes entre o orador e os Srs. Gaspar Saldanha e Alves Valença)
Uma das causas deve estar na grande restrição dos mercados
consumidores.
É ingênuo pretender-se explicar, como o querem os nobres deputados da
oposição, a fenomenalidade econômica como tendo uma causa única. Os especialistas
na matéria são unânimes em declarar que as atuais condições econômicas e financeiras
do mundo obedecem à ação de causas de grande complexidade.
Outro ponto que desejo ferir é aquele que constitui o tão predileto assunto
dos adversários. Quero me referir à velha pretensão de que a sinceridade, a
independência e o desinteresse estão do lado deles, são qualidades inerentes à oposição.
(Há vários apartes)
Não posso permitir, Sr. Presidente, que assim nos julguem. Há também
honestidade, sinceridade e desinteresse nos membros desse partido que não podem
deixar sem um protesto tais aleivosias. Os republicanos nada lhes ficam a dever. As
palavras ardentes da oposição irão provavelmente, repercutir lá fora, mas em vez de
abalar os espíritos, apenas deixarão a fugaz impressão de que, mau grado o tempo que
passa, são sempre os mesmos os processos oposicionistas que o povo já sabe avaliar
como recurso de retórica parlamentar. Tenho dito. (Muito bem, apoiados)
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43ª Sessão em 23 de novembro de 1921
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, devo opor algumas ressalvas
ao projeto ora em segunda discussão.
Quando há dias entrou em debate a autorização para o Presidente do
Estado conceder fiança ao empréstimo de mil contos de réis em favor do Município do
Rio Grande, alguns representantes da maioria defenderam o projeto, alegando que a
antecipação da parte do Chefe do Poder Executivo tinha sido por motivo de urgência
para a realização do empréstimo e também porque se não achava aberta a Assembléia.
Mas descreio, Sr. Presidente, da sinceridade de semelhantes argumentos e
descreio porque, em primeira discussão, já foi aprovado o projeto em debate.
Neste projeto, já no artigo lê, se 1º que foi firmado um acordo em sete do
corrente mês entre o Governo do Estado e a firma João Corrêa & Filhos.
De modo que, tendo a Assembléia começado os seus trabalhos anuais no
dia 22 de setembro, estava já em pleno funcionamento quando o detentor do Executivo
firmou o acordo referido, sem a devida autorização do poder competente, que é a
mesma Assembléia.
Não tenho a opor, quanto à essência do projeto, a menor objeção, pois é
um fato consumado em benefício do Tesouro, que recebe, nessa espécie, o pagamento
de um crédito, resultante da fiança que deu em 1917 à firma João Corrêa & Filhos.
Razão bastante tem a oposição quando procura estudar e discutir essas
concessões de fianças e o presente fato corrobora essa asserção.
Agora, para pagamento, recebe o Estado uma estrada ferroviária,
acarretando, em conseqüência, novos ônus para o Tesouro, o qual, dentro de pouco,
dará também déficits, fato que já antevira em relação à encampação da viação férrea, o
que realmente aconteceu, pois deu, no exercício financeiro de 1920, um prejuízo de
cerca de três mil contos de réis, conforme se vê do relatório do Secretário das Obras
Públicas.
E o que mais sobreleva essa vultosa operação foi grande parte nas
perturbações econômicas que levantaram óbices, ultimamente, à produção e
circulação da riqueza no Estado.
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Sabido é que o governo, para libertar-se dos déficits, lançou mão de tarifas
vexatórias, indo buscar na bolsa do produtor aquilo que uma má operação tirava do
erário público.
Não quis o governo ouvir as lições prudentes dos mestres, os mais
modernos, de economia social e se lançou em tais aventuras e conseqüência disto foi
agravar as perturbações que vêm trabalhando a vida econômica do Estado.
Mas estou convencido que não tardará o dia em que o governo passará a
outras mãos todas as vias férreas que detém neste momento.
Concordo, por mais este motivo, que o governo faça essa operação;
porém, é mais um motivo que surge para justificar as veementes críticas feitas desta
tribuna, pelos representantes federalistas, em relação às contínuas fianças dadas pelo
Poder Executivo a particulares e a municípios.
Bastaria só o fato de ter sido firmado este acordo no dia 7 do corrente
para ficar bem claro que o Chefe do Executivo se não preocupa com a existência deste
ramo do Poder Público. E, se assim tem procedido, é porque conta, como certa, com a
homologação desta Assembléia, onde os seus membros, na grande maioria, pertencem
ao seu partido.
E tanto mais admira as minhas asserções nesta época em que o regime
representativo assume as proporções nítidas e avantajadas que se não mais discutem.
Spencer, no Regime Representativo, sentencia que é mister opor maior
número de freios ao detentor do Executivo para, em conseqüência, gozar o povo maior
soma de liberdade.
Espanta, pois, ainda hoje, este menosprezo às atribuições desta Câmara.
E tanto mais admira quando, precisamente, isto parte do chefe de Estado que quer dar
lições de democracia ao resto da República, neste momento decisivo para os destinos da
indestrutível Pátria brasileira.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, ouvi silenciosamente os longos
debates das sessões anteriores sobre a garantia do Governo do Estado ao empréstimo
para águas e esgotos da cidade do Rio Grande, como ao discurso que vem de fazer o
ilustre representante da oposição, referente à aquisição da estrada de ferro de Taquara ao
Canela.
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E assim o fiz porque está no meu espírito a tolerância para com as opiniões
alheias.
Não empresto intuitos menos dignos a essas manifestações da oposição,
antes as tenho como sinceramente convencidas do seu erro.
Na qualidade de relator do parecer sobre a aquisição da estrada de ferro
de Taquara ao Canela, não poderei deixar, sem contestação, as acusações do
representante oposicionista, pois julgo-as injustas e mal fundadas.
Bem me lembra que nos debates sobre a garantia do empréstimo do Rio
Grande, S. Exa. afirmou que o Poder Executivo do Rio Grande do Sul era useiro e
vezeiro na usurpação da competência da Assembléia. E registrei na memória esta frase
de S. Exa., dizendo haver feito a longa enumeração de fatos de suma importância.
E os fatos enumerados eram: garantia ao empréstimo do Rio Grande,
empréstimo externo de dez milhões de dólares, encampação da viação férrea e o assunto
que ora se discute, aquisição da estrada de ferro de Taquara ao Canela.
Quanto ao primeiro, não venho levantar uma tempestade nos areais do
Rio Grande, pois o caso já foi suficientemente discutido pelos Deputados Ariosto Pinto
e Virgilino Porciuncula.
Quanto ao segundo, dissera S. Exa. que o governo, quando solicitou a
autorização da Assembléia para o empréstimo, já estava em negociações, sobre o
mesmo, logo depois realizado.
Ora, é um extremo rigorismo querer fixar prazo para o pedido de
autorização. Pouco importava que o empréstimo estivesse em negociações, uma vez que
ele só foi realizado após a competente autorização da Assembléia.
Antes de abordar os outros dois casos – encampação da viação férrea e
aquisição da estrada de Taquara ao Canela, cabe-me elucidar a questão, fixando nos
seus preciosos termos os pontos da competência da Assembléia.
Examinando-se os artigos 7°, 8° e 20, números 2, 3 e 22 da Constituição,
vemos que ao Poder Executivo cabe a atribuição de fazer contratos, de assumir
obrigações; não necessitando, para isso, de autorização de ninguém, uma vez que
constitui matéria de sua estrita competência. Como personalidade jurídica de direito
público, cabe ao Estado, representado pelo Poder Executivo, a liberdade contratual.
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Querer que o governo solicite licença à Assembléia para fazer contratos será inverter os
papéis, fazendo esta invadir as atribuições daquele.
Feito o contrato, deveria o Executivo submetê-lo à apreciação da
Assembléia, solicitando os auxílios financeiros decorrentes, empréstimos, operações de
créditos etc.
Um contrato nessas condições não está perfeito e acabado, pois pende de
uma condição suspensiva, senão entra logo em execução, ou resolutiva, se o evento
pode elidir os efeitos desse contrato.
Agora, qual a competência da Assembléia?
Pelo artigo 43, n° 3, cabe-lhe a atribuição de autorizar empréstimos ou a
realização de operações de crédito.
O Executivo fizera contratos e isso era da sua competência.
Desafio que S. Exa., o ilustre representante do federalismo, me aponte um
só empréstimo feito pelo Governo do Estado ou uma só operação de crédito realizada
por ele, sem autorização desta Casa.
Encarando o caso particular da encampação da viação férrea, eu disse
que o governo fez o contrato, pois isso era de sua competência, e pediu depois à
Assembléia autorização para realizar operações de crédito e fazer o empréstimo de
25.000:000$000, de que foram intermediários o Banco Pelotense e o Banco Português.
Mesmo para esse serviço dispunha o governo, no momento dos depósitos
particulares, de acordo com a Lei nº 2.096, de 6 de junho de 1914, art. 13, lei de efeito
permanente, art. 13.
Admitindo, para argumentar, que o Governo do Estado se antecipasse no
serviço da encampação da viação férrea, isto se justificaria como uma necessidade
premente. Todos sabem o estado de completa desorganização, de verdadeira falência em
que se achava a Compagnie Auxiliaire no momento da encampação. A amortização da
sua dívida estava suspensa desde maio de 1915 e o pagamento dos juros desde janeiro
de 1917. Só de juros acumulados a companhia concessionária devia dez milhões de
francos belgas e as suas rendas estavam penhoradas em garantia desta dívida. Não
podia, pois, oferecer, nem confiança alguma nem a esperança de que um simples
aumento de tarifas fosse suficiente para resolver a sua crise financeira, uma vez que ela
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não poderia dispor dos próprios lucros. Ante à iminência da paralisação dos serviços,
pelo estacionamento da produção econômica do Estado ao longo da via férrea, que lhe
não dava escoamento, ergueu-se um clamor geral de todas as classes do Estado, dos
produtores, dos exportadores e dos consumidores, que exigiam uma solução para o
caso.
Todos se voltavam para um só homem, de quem esperavam a medida
salvadora da economia do Rio Grande. E este homem era o Presidente do Estado,
cujo ato despertou aplausos gerais da população, especialmente da classe comercial.
Desse coro de elogios só destoou a voz de V. Ex., como profeta
bíblico, agourentando o resultado desta empresa e pressagiando a ruína da
administração pública!
Para realização de um empreendimento dessa natureza não poderia,
também, o Governo do Estado deixar de contar com a solidariedade e o aplauso da
maioria dos representantes da Assembléia. A negativa de aprovação por parte desta Casa
seria faltar aos próprios compromissos prestados, um ato que afetava, diretamente, o
interesse público.
Ao Congresso Nacional também cabe a atribuição de declarar a guerra ou
de conceder o estado de sítio. No entanto, uma complicação internacional inesperada,
uma invasão do território nacional no momento em que o Congresso não estivesse
reunido, obrigaria o Presidente da República e essa declaração de guerra na defesa da
integridade da Pátria, colocada acima de qualquer interesse.
Oportunamente submeteria ele o seu ato à aprovação do Congresso,
explicando como, naquela emergência, não poderia ter agido de maneira diferente.
Citei estes exemplos apenas para demonstrar a ocorrência do fato
extraordinário determinando a antecipação de medidas governamentais, inteiramente
justificadas.
Não é, porém, propriamente, o caso da viação férrea onde o Governo do
Estado praticou aquilo que era da sua competência, isto é, o contrato de encampação;
solicitando, mais tarde, da Assembléia, o que era atribuição desta – autorização para
contrair o empréstimo.
Quanto ao serviço da aquisição da estrada de ferro de Taquara ao
Canela, embora o governo pudesse fazer o contrato e depois solicitasse da Assembléia
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a autorização para a competente operação de crédito, não o fez, pois nem contrato
existe.Há apenas um acordo entre as duas partes, estipulando as condições em que
estavam dispostos a fazer a transação.
Nesse acordo, que não está assinado e cuja cópia pelo governo remetida a
esta Assembléia e que aqui se acha, estão explicadas as diferentes condições em que
será feito o negócio após a concessão do crédito. No parecer original apresentado pela
Comissão de Orçamento diz acordo feito, ao passo que no projeto impresso e
distribuído diz “acordo firmado”, sendo que isso deverá ser corrigido quando for
submetido à redação final.
E foi tal a lisura e correção do Governo do Estado na aquisição desta
estrada que nomeou peritos para um exame de todo o material fixo e rodante e, não
contente com essa medida, mandou examinar a própria escrita da companhia
concessionária.
O pagamento foi estipulado não pelo preço atual do material,
extraordinariamente valorizado, mas pelo preço de custo constante da escrita. Os
ordenados do administrador da companhia foram, por sua vez, reduzidos à metade. E
essa companhia, que havia empregado dinheiro, receberá títulos em pagamento.
Conseguintemente todas as vantagens estão do lado do governo.
Nada mais me resta dizer sobre esse assunto. Desejo que a oposição se
manifeste amplamente e exercendo sempre seu direito de crítica.
Essas críticas fornecerão ensejo de trazer ao debate, de uma tribuna
pública, a conduta do homem que dirige a política e administração rio-grandenses.
Têm satisfação, os da maioria, em que surjam ocasiões como esta,
permitindo o exame público dos atos governamentais.
Os representantes da oposição são como os lapidadores de um diamante
sobre o qual, quanto mais se trabalha, mais ele reflete nos prismas facetados a pureza de
seu brilho. E os elementos estranhos que os adversários pensam extrair são apenas as
aparências enganosas, as apreciações errôneas, as sutilezas de raciocínio. São névoas do
outono, que se adelgaçam, esgarçam e somem-se, mal explende a luz do sol.
A verdade surgirá nos fatos, nos documentos, nos resultados finais,
demonstrando a correção do procedimento do Governo do Estado, para que se faça
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justiça a sua observância dos preceitos constitucionais, a sua elevação moral, ao seu
critério inspirado sempre no interesse público e no bem estar da coletividade.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, o projeto em discussão, por
certo aspecto, tem analogia com o que se referia ao empréstimo à municipalidade do
Rio Grande.
Quando me debati contrário ao empréstimo de mais mil contos a
Intendência do Rio Grande, citei textos constitucionais com os quais, tanto o projeto
em debate como aquele, têm direta relação.
Não fiz, pois, como o ilustre orador que me precedeu, que atirou para o
bojo do debate matéria velha e já vencida.
Discuti, apenas, o artigo 1º do projeto que esteve prestes a ser votado,
apesar de estar errado, segundo vem de declarar o próprio relator da Comissão de
Orçamento.
Por este fato, Sr. Presidente, se vê que não é inútil nem irritante a atuação
da minoria nos debates, o que serve ainda para opor dique a erros iminentes.
E é até útil acentuar os serviços que prestam nas democracias os
parlamentos.
Creio que não errei quando levantei arqüições sobre as invasões do
Executivo nas atribuições do Legislativo. O próprio orador que esteve com a palavra
isto percebeu e, tanto assim, que declarou que ia extremar às atribuições do
Presidente do Estado e às atribuições da Assembléia dos Representantes.
No entanto, ao invés de ler os artigos 20 e seus números, que demarcam
as atribuições do Presidente do Estado, e 46 e seus números, que assinalam as
atribuições da Assembléia, sentindo-se mal, fez a leitura de outros artigos da
Constituição do Estado que nada têm com o caso.
Os artigos que dizem respeito ao assunto em debate são o 20, nº 3, e 46,
nº 8. E eu pergunto, Srs. Representantes, envolve ou não uma operação de crédito a
encampação da viação férrea, a encampação das obras do Porto e da Barra do Rio
Grande, a concessão de fianças e o próprio objeto do projeto em discussão?

273

Não há a negar. É evidente que sim e isto mesmo declara o parecer
que acompanha o projeto, que catalogou como sendo uma operação de crédito a
transação que o mesmo envolve.
O art. lº pede a aprovação para um acordo já firmado; logo é a
homologação de um ato acabado, de um contrato feito, o que se vem pedir.
Nada, pois, justificava mais esta antecipação por parte do Executivo.
Foi feita referência a uma lei de 1914, que autorizava o governo a receber
depósitos particulares e aplicá-los em serviços reprodutivos. Restaria provar, em
primeiro lugar, qual o quantum, qual a cifra destes depósitos quando realizada, cada uma
das vultosas operações já citadas, para se saber se essas operações foram efetuadas com
seus meios.
Em segundo lugar, esta lei, de caráter ordinário, não se pode sobrepor
aos textos expressos da lei máxima, que é a Constituição.
É assunto elementar em direito que as organizações constitucionais são o
círculo maior dentro do qual se devem conter todas as outras leis.
Essa lei ordinária, invocada, não pode, portanto, derrogar textos claros da
Constituição; seria lei morta.
O orador que me precedeu com a palavra pintou com cores negras a
situação da Auxiliaire antes da encampação para dizer depois que todas as classes só se
podiam voltar naquele momento para um único homem, pedindo salvação.
Esqueceu-se que se tratava de uma via férrea de propriedade da União e
que, portanto, seria mais justo que o povo do Rio Grande, com mais fundadas
esperanças, voltasse as suas vistas, para satisfação de suas necessidades econômicas, para
o Governo Federal.
Não era, porém, tão feio o quadro como o pintou a imaginação do ilustre
orador. A Auxiliaire, para restabelecimento do seu equilíbrio, pedia, apenas, um
aumento de 25% nas tarifas, o que lhe foi negado.
Feita a encampação, o governo fez um aumento numa média de 360%
nestas mesmas tarifas. Diante deste argumento das cifras, nada mais é preciso
acrescentar.
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Apesar de tudo, no exercício de 1920 já há um déficit de cerca de três
mil contos de réis e do projeto do orçamento geral já se vê que a viação férrea não dará
receita e tudo nos leva a crer que continuará no regime dos déficits.
Disse ainda o orador que me precedeu que os representantes da oposição
representavam aqui, nesta Assembléia, apenas o papel de meros lapidadores. Concordo
com S. Exa. Somos, sem dúvida, os lapidadores que desembaraçam, primeiro, o
diamante das sujidades da terra, facilitando-o, em seguida, para que exiba as mil
cambiantes desta pedra preciosa; mas o diamante para nós é a verdade que fazemos
ressaltar em magníficas irradiações que iluminam a opinião pública do Rio Grande.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, se outro benefício não trouxesse
esse debate, serviria ao menos para demonstrar a habilidade sofística do ilustre
representante da oposição, adquirida nas práticas da tribuna, adulterando meu
pensamento. Disse S. Exa. que eu não havia citado os arts. 20 e 43 quando foram
precisamente estes que serviram de base a minha argumentação. Afirmei e não fui
contestado, nenhum exemplo se me apresentou de que o governo fizesse qualquer
operação de crédito sem autorização da Assembléia. Este é o ponto capital do debate.
No empréstimo do Rio Grande houve apenas uma promessa do governo
de efetuar um pagamento caso a municipalidade do Rio Grande a ele faltasse. Só então o
governo deveria pedir autorização para realizar uma operação de crédito.
Tampouco em nenhum dos outros casos houve realização de operação de
crédito. Esta só se entende realizada quando o Tesouro abrir o necessário crédito,
por ordem do governo.
Quanto a fazer contratos, não só é da estrita competência governamental,
como até mesmo vantajoso ao conhecimento da Assembléia a sua antecipação. Se o
governo pede somente a autorização para gastar 3.400:000$000 com a aquisição da
estrada de Taquara ao Canela, que dados possui a Assembléia para apreciar as vantagens
ou desvantagens dessa transação?
Quanto à decantada questão do aumento de tarifas, foi feito, apenas,
provisoriamente, sendo esse ato apreciado pelo Governo Federal, por intermédio do
Ministro da Viação. Este estudou a proposta do Governo do Estado, autorizando-a
porque entendeu representar uma necessidade de momento. Nem se pode duvidar de
que esse aumento é passageiro, pois o Governo do Estado já propôs a diminuição de
50% nas tarifas para o transporte de madeiras.
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Quanto ao Estado não obter lucros, é um argumento falso, pois esse não
é o seu intuito. E nisto consiste a superioridade dos serviços feitos por administração.
Enquanto os particulares visam o lucro imediato, o Estado aplica o
resultado no desenvolvimento do serviço ferroviário, tendo por critério o interesse da
coletividade.
S. Exa., ao argumentar e criticar os atos do governo, melhor poderia
meditar sobre o assunto. Aconselho ao ilustre colega, na oportunidade deste discurso,
melhor reflita sobre as acusações injustas que tem trazido para o plenário.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, de pé ficaram todos os
argumentos expendidos anteriormente. Preciso, apenas, frisar uma correspondência
lógica que não podia ser quebrada, e daí, fazer uma breve referência as minhas alegações
anteriores.
Disse o ilustre Deputado Dr. Getúlio Vargas que o Presidente do Estado,
assinando acordos, firmando contratos, não acarretava responsabilidades pecuniárias
para o Tesouro.
Contesto esse modo de pensar. O governo, firmando semelhantes atos,
criará para as arcas do erário público um ônus, ainda que não esteja competentemente
autorizado pela Assembléia, pois a outra parte, a contratante, nada tem que ver com
esse fato. Pode, até, em juízo, por via da ação competente, reclamar o ressarcimento
dos danos emergentes.
Logo, havendo responsabilidade pecuniária efetiva, tudo mais, nesta
incidência do debate, é questão superficial, é questão de lana caprina.
Foi ainda invocada uma condição suspensiva. Admira-me, pois, de
nenhum papel, nem mesmo do texto do contrato feito, consta tal condição; logo se está
argumentando com simples hipótese.
Responderá, realmente, o Tesouro e, aí, o inconveniente da criticada
inversão constitucional.
Seguida a ordem natural das coisas, seguida a marcha assinalada na
Constituição, tudo seria evitado. E até por isto aproveito a ocasião para dizer que não
aceito o bondoso conselho do meu ilustre colega para ter mais moderação na apreciação
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dos atos do Poder Executivo, porquanto, pelas razões expostas, S. Exa. deveria dá-lo,
de preferência, ao detentor deste mesmo poder.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o ilustre representante Dr.
Gaspar Saldanha colocou a questão num ponto de vista estritamente jurídico, que
convém ser respondido.
Não se poderá negar que quem assina um contrato responde pelos danos
da sua inexecução Mas, quando esse contrato pende de uma condição, não se poderia
considerar como realizado. Essa condição, sendo a aprovação da Assembléia, estatuída
na Constituição, não lhe aproveita a alegação da sua ignorância, pois a ninguém é lícito
ignorar a lei. E nem era de supor que a Assembléia, solidária em sua grande maioria com
a política do Governo do Estado, fosse deixá-lo na situação de devedor remisso, em se
tratando de um serviço como a encampação da viação férrea, que afeta diretamente o
progresso do Rio Grande do Sul.
É conveniente, ainda, registrar uma contradição do meu ilustre colega. S.
Exa. confessa que o Estado não deve visar lucros, mas também não deve apresentar
déficits. Se o governo aumenta as tarifas, é acusado de esfolar o povo; se não aumenta,
é acusado por apresentar déficits.
Preso por ter cão e preso por não ter.
Eis a que conclusão chega S. Exa. na intransigência dos seus ataques,
deixando-se levar pelo seu temperamento, sem medir, com calma, o alcance de suas
palavras, nem pesar a injustiça de suas acusações.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, Mirabeau sentenciou que as
assembléias representam os povos, assim como as cartas geográficas representam os
territórios nos seus acidentes topográficos. E assim é, pois as assembléias refletem as
opiniões de todas as classes sociais, de todos os matizes partidários, de todas as
atmosferas políticas, por estarem mais perto do coração do povo.
Por isso os legisladores dão sempre primárias e privativas atribuições
fundamentais para as câmaras, retirando-as dos chefes do governo. Deve, pois, ser
ouvida a palavra das oposições.
O ilustre orador precedente fez cabedal da redução de 50% das tarifas
respeitantes ao tráfego de madeiras. Esqueceu-se, porém, que semelhante redução
veio tarde, fazendo o papel de tranca de ferro na porta arrombada. Os madeireiros se
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reuniram em congresso, vieram ao palácio do governo em comissões, cansaram de
clamar, em vão, no deserto e só agora, depois de fechados centenas de engenhos,
mudados outros para o Paraná, falidos outros, é que vem esta terapêutica retardatária,
que não mais curará coisa alguma porque o doente já morreu da moléstia.
Não preciso gastar mais palavras para aumentar a luz do debate, mesmo
porque a questão já se acha perfeitamente esclarecida.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, os argumentos expendidos pelo
nobre representante da oposição não ficaram de pé, como afirmou S. Exa.
Estão todos deitados e eu venho, apenas, rezar sobre eles o parce sepultis.
Resta-me, apenas, uma breve retificação.
Não nego, em tese, que o signatário de um contrato seja responsável pelo
dano resultante de sua inexecução.
Mas S. Exa., que é versado em matéria de direito, sabe que indenização do
dano resulta da culpa contratual.
Se a Assembléia nega a verba para a execução do contrato, o nãocumprimento deste, ocorrido por motivo estranho à vontade do Executivo não pode
ser passível de indenização por parte deste.
A falta de culpa isenta o Estado da obrigação de indenizar.
Era esta, pois, a ponderação que tinha a acrescentar.
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44ª Sessão em 24 de novembro de 1921
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, como o projeto geral do
orçamento da receita e despesa para o futuro exercício de 1922 passa, como os demais,
em três discussões e não tendo a primeira a necessária amplitude para os debates,
declaro que, em discussões subseqüentes, com mais larguezas, farei advertências e
apresenta- rei emendas.
Declaro mais que voto para que o projeto passe à segunda discussão,
ressalvando o direito de apresentar restrições, que farei na oportunidade precisa.
Em continuação, entram em primeira discussão e são aprovados os projetos de lei
orçando a despesa extraordinária e especial para o futuro exercício financeiro de 1922, alterando algumas
taxas do imposto de consumo sobre aguardente e álcool, substituindo disposições do art. 5º, § 1º, da Lei
nº 16, de 4 de dezembro de 1896, e os arts. 2º e 3º da lei nº 70, de 28 de novembro de 1908, referente
à taxa judiciária, e as de nº 1 da tabela anexa ao regulamento expedido pelo Decreto nº 551, de 6 de
dezembro de 1902, e as Leis nos 69, de 28 de dezembro de 1908, e 226, de 25 de novembro de 1917,
sobre heranças e legados.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, em todos os parlamentos é
praxe uniformemente seguida o rompimento dos debates pelos relatores das comissões.
Como, porém, esta praxe não é sempre adotada nesta Assembléia, os
representantes do federalismo são forçados a romper os debates, pois se não
compreende que uma lei da importância da presente passe sem advertências.
Levanto-me, por isso, para fazer as ponderações que a minha prática de
vida forense aconselha.
Realmente, Sr. Presidente, é mais uma lei para o encarecimento da Justiça
do Rio Grande do Sul.
Como substitutivo das custas percebidas pelos escrivães, foi estabelecida
a taxa judiciária que é de 2% sobre o valor das causas e que satisfaz as necessidades
decorrentes do pagamento de ordenados a estes funcionários.
Trata-se, agora, de um aumento exagerado e admira que assim seja porque,
continuamente, em documentos oficiais, tenho lido promessas de barateamento da
justiça.
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O aumento pretendido pelo presente projeto de lei é de 2 para 3%, o que
muito significa, atendendo-se que é pago, previamente, no início das causas,
conjuntamente com selos, na razão de 320 réis por folha, requerimentos à razão de 400
réis, condução de 1ª classe aos funcionários, avaliadores, etc. O máximo da taxa
judiciária, que é 2:000$000, passará a ser de 3:000$000 e as causas processadas pelos
cartórios, cujos escrivães percebem ordenados e que pagam 1/4%, passarão a pagar
agora 1/2%. Poderia ainda evocar despesas clandestinas sancionadas pela praxe. Além
disso, grande número de comarcas estão vagas; a demora a que estão sujeitos os
processos, por motivo da insuficiência do aparelho judiciário do Estado, é enorme e,
no entanto, ainda se procura duplicar a taxa judiciária.
É estranhável este aumento quando tudo nos levava a crer que se
verificaria um barateamento gradual: O ideal em matéria de justiça, assinalado pelos
mais modernos estadistas, é a gratuidade. O Estado deve buscar sua receita para atender
aos serviços que beneficiam a coletividade em outras fontes da receita pública. Certo
é que ainda isso não pode ser uma realidade, porém já era tempo de um barateamento
gradual e contínuo em favor dos que procuram a realização dos seus direitos.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, ouvindo o ponderado discurso do
digno representante da oposição, tenho a dizer que não fiz justificação do Parecer da
Comissão de Orçamento, em obediência ao artigo 179 do Regimento Interno da
Assembléia que diz: “Nas discussões será sempre concedida a palavra em primeiro lugar para
impugnação.”
Nem era necessário que eu viesse, previamente, fazer justificação do
parecer que havia relatado sem que este sofresse qualquer ataque.
Cabia-me guardar o silêncio, esperando a impugnação.
Quanto ao projeto sobre reforma da taxa judiciária, as afirmações do
representante da oposição não são bem fundadas.
É verdade que o critério da gratuidade da justiça está dentro das normas
do Governo Rio-grandense.
E, com as reformas que se tem realizando, vamos nos aproximando desse
ideal, que não pode ter aplicação imediata.
A extinção do regime de custas para os funcionários de justiça muito
concorreu para o barateamento do serviço judiciário.
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Basta considerar que as despesas com a Justiça estão calculadas, na
respectiva tabela com cerca de três mil contos e a receita da taxa judiciária para o ano
vindouro é calculada em mil contos.
No entanto, a taxa judiciária foi criada como substitutivo das custas.
E ainda para o ano vindouro, a verba da despesa da Justiça cresce de mais
361 contos para atender ao aumento de vencimentos dos respectivos funcionários, no
intento de melhorar a situação dos mesmos. E a demora que se verifica, acusada pelo
orador que me precedeu, no andamento dos processos judiciários, só se observa em
relação ao Superior Tribunal, devido ao grande acúmulo de serviço dessa egrégia
corporação e que ainda agora o governo procura remediar.
Como consta da mensagem, o Sr. Presidente do Estado pretende
reformar a Constituição na parte referente à composição do tribunal, aumentando o
número de seus membros.
Não é demasiado, portanto, esse aumento, que foi até reduzido na
proposta orçamentária a 3%, até o máximo de três contos, quando o governo pedia
4% de aumento e o máximo de quatro contos.
Conseguintemente, esse pequeno aumento não vem encarecer demasiado
o serviço judiciário, restando a medida da assistência judiciária como recurso aos que
não dispõem de meios para pleitear em juízo.
Estas despesas são ainda muito menores do que as que acarretaria o regime
das custas.
Já vê V. Exa. que o regime a estabelecer é moderado.
Quanto às comarcas vagas, também foram tomadas medidas pelo
governo, propondo aumento do ordenado dos magistrados; o que deverá interessar
mais os cultores da ciência do Direito por essa nobre carreira.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, causa-me ainda estranheza este
outro projeto de lei em debate.
Vem ele corroborar para ainda mais encarecer a Justiça, por isso que as
taxas constantes do mesmo são cobradas nos autos de inventário.
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A Constituição do Estado promete a extinção total do imposto de
transmissão de propriedade.
A transmissão de propriedade é motivada causa mortis ou inter-vivos.
No caso, trata-se somente da transmissão causa mortis, que se opera a título
sucessivo ou testamentário.
Várias doutrinas filosóficas, como, por exemplo, a comtista e a socialista,
manifestam um verdadeiro ódio ou vêem com maus olhos que o produto do trabalho
de uma pessoa passa para sua família.
Afigura-se-me que o Governo do Estado segue uma das orientações
citadas e, por isso, vemos esses aumentos contínuos de taxas sobre a herança.
O aumento que visa o presente projeto em debate, embora possa parecer
de pequena monta àqueles que não estão acostumados ao trato íntimo do foro,
representa, pelo contrário, um valor bastante ponderável. Um filho, pelo montante
da sua legítima paterna, paga 1% e a lei aumenta para 2%; um cônjuge paga 5% e
agora passará a pagar 10%; um herdeiro colateral paga 15% e agora pagará 20% e,
finalmente, um estranho, que paga 20%, virá a pagar 25%.
De modo que não podem ser mais exorbitantes e vexatórias as taxas
propostas nessa lei.
Os fundamentos sólidos da atual organização social repousam na família
e na propriedade e liames intinos ligam estes intuitos e não podem ser quebrados
sem grave prejuízo para a coletividade.
Sobre o solo, em torno de um solar, ergue-se o fogão de cada família, que
aí se agrupa para coalhar os bens de fortuna que garantirão no futuro as necessidades
dos seus membros, emergentes da luta pela existência. De sorte que essas fontes de
receita da terra e da herança, que não é mais do que a trasladação da propriedade,
por motivo de morte de uma pessoa para outra, já tão gravadas, deveriam ser restringidas
as taxações que, com tanto vexame, já sobre as mesmas pesam.
Voto contrariamente ao projeto e até mesmo porque não é a primeira vez
que se me oferece oportunidade de pleitear reduções para várias porcentagens que visam
aumentos exorbitantes, como o presente projeto.
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O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, voltando à tribuna o digno
representante da oposição para criticar a reforma da taxa de heranças, acusou as
tendências que denomina positivistas e socialistas, colocando-se sob o ponto de
vista burguês na defesa dos interesses dos detentores da fortuna, daqueles que devem
contribuir para o aumento das rendas públicas.
É verdade que a Constituição do Estado estabelece que o imposto de
transmissão de propriedade deverá ser extinto quando o imposto territorial estiver
suficientemente regularizado.
Não quer isso dizer que se possa, desde já, aplicar essa disposição
constitucional, pois a valorização das terras ainda não chegou a um ponto que permita
dispensar a contribuição deste outro imposto.
Quando, porém, a Constituição faz referência ao imposto de transmissão
de propriedade, restringe a transmissão inter vivos e quando trata da transmissão causa
mortis denomina taxa de heranças e legados. Assim, a promessa constitucional da
diminuição atinge apenas a transmissão inter vivos.
Mas, voltando à taxa de heranças e legados, devemos distinguir a que se
refere aos herdeiros diretos, descendentes ou ascendentes, e a que atinge aos colaterais
e estranhos.
A taxa referente aos herdeiros diretos, aumentada de 1 para 2%, ainda é
moderada.
Numa legítima, por exemplo, de dez contos, o herdeiro pagará apenas
duzentos mil réis. E tem por esta forma assegurada pelo Estado a aquisição da
propriedade mediante um título que a garante; ao passo que, se o mesmo herdeiro a
adquirisse, por compra, pagaria a taxa de 5 1/2% e mais o imposto translativo de 0,1 %
do registro, para obter um título perfeito.
Já vê, pois, que muito menor é o imposto de transmissão, por herança,
que paga menos de metade.
A taxa referente à herança dos cônjuges, no regime normal da nossa lei,
quanto ao matrimônio, que é o da comunhão de bens, atinge apenas à meação
disponível.

283

Quanto aos herdeiros colaterais e estranhos, confessemos que a taxa é
elevada mas é justa. No geral, esses herdeiros afastados não contribuíram com seu
trabalho para a aquisição da fortuna, não suaram no esforço de adquirí-la e é justo que
contribuam para as rendas públicas, em virtude da oportunidade feliz e inesperada que
se lhes deparou.
E, procurando suas fontes de renda nas heranças, poderá o Estado isentar
de impostos a produção e a exportação, poupando as forças vivas que contribuem para
o nosso progresso econômico.
O Sr. Ariosto Pinto – Na França e na Inglaterra este mesmo imposto
é de 50%.
O Sr. Getúlio Vargas – Efetivamente, depois da guerra, elevaram-se na
Europa os impostos sobre as heranças de uma forma exagerada, atingindo até a 50%, o
que significa quase um confisco.
Em um país novo, como o nosso, com a sua riqueza em formação, tem de
se guardar a relatividade inerente a estas condições.
Não há razão para nos alarmarmos contra estas taxas do projeto, que são
moderadas quanto aos herdeiros diretos e só se elevam quanto aos colaterais e estranhos,
a respeito dos quais é inegável a justiça da taxação.
Penso, por esta forma, ter justificado a atitude da Comissão de
Orçamento.
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46ª Sessão em 26 de novembro de 1921
O Sr. Gaspar Saldanha – Entra neste momento em 2ª discussão o projeto
de lei que orça a receita e despesa ordinárias para o futuro exercício financeiro de 1922.
Este projeto padece ainda, como os anteriores, de graves vícios, quer na
parte referente à receita, quer na parte referente à despesa.
Disse por ocasião da primeira discussão que faria advertência sobre grande
número de rubricas.
Começarei fazendo observações em torno da receita. A receita para o
exercício próximo vindouro foi estimada tendo por base dados mais positivos dos que
ser- viram para a avaliação da receita do exercício do orçamento vigente. Realmente, o
parecer geral da Comissão de Orçamento do ano passado declarava que “como base para
previsão da receita tomava o critério da média trienal das diversas fontes de renda”. Ponderei, então,
em discurso, que já era antiquado este método de avaliação da receita. Disse nessa
oportunidade que o sistema regido de previsão orçamentária pela média da arrecadação
de cada fonte de renda no último triênio deveria ser temperada pela prática chamada
brasileira pelo Dr. Amaro Cavalcante, que leva em conta a arrecadação conhecida do
exercício corrente e a do em liquidação.
Folgo em ver consignada no orçamento da declaração de que foi tomada
para base a média trienal de cada uma das fontes de renda e a arrecadação do primeiro
semestre do corrente ano.
De tal sorte que já se pode acentuar que não é de todo ineficaz a ação dos
representantes federalistas nesta Assembléia, pois o critério por mim alvitrado, como se
vê, já foi seguido em grande parte.
Porém, apesar disso, existem casos especiais em que o próprio critério
indicado no parecer não foi seguido, como, para exemplo, na verba referente aos
produtos das loterias.
O relatório da Secretaria da Fazenda informa que o produto líquido foi
de 2.450 contos, no ano passado. Mas não é tudo, aqui está o edital, publicado na
Federação, chamando concorrentes para a nova concessão das loterias. Nesse edital o
governo exige que “o benefício a ser oferecido aos cofres do Estado não poderá ser inferior à quantia
anual de dois mil contos de réis”.
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As propostas foram abertas no dia 10 do corrente e os jornais desta cidade
já os publicaram, apresentando todas vantagens muito superiores à exigida, atingindo, a
meu ver, até ao duplo da quantia marcada no edital. De sorte que causa verdadeira
estranheza ver avaliada apenas em 500 contos essa verba da receita, quando no mínimo
deveria ser de dois mil contos de réis. Esta verba da receita tem relação com a rubrica
da despesa para subvenções para instituições pias, que é apenas de 200 contos, quando
o governo explora as loterias, alegando como escopo a proteção a essas instituições.
Essa alegação iria apenas mascarar o ato inconstitucional do governo, transformando
as loterias em fonte de receita.
Analisarei, agora, as diferentes rubricas da receita, seguindo a ordem
estabelecida no respectivo quadro.
Os dados oficiais nos confessam que a exportação durante o exercício de
1920 baixou na importância de 17.693 contos. Foram fatores predominantes nessa baixa
da exportação os óbices levantados pelas vexatórias e entorpecedoras tarifas ferroviárias
estabelecidas pelo governo.
Efetivamente, a maior parte dos produtos exportáveis da agricultura não
cobram, consoante já foi demonstrado por competentes, semelhante regime tarifário.
Não só a agricultura foi sacrificada por motivo da orientação econômica
do Governo do Rio Grande.
A pecuária, que dá ainda a maior cifra entre os produtos da exportação,
apesar de ter ficado desvalorizada em 50% como até mesmo confessa o Parecer da
Comissão de Orçamento, no meio da mais apremiante das crises, foi também
prejudicada pela ação governamental. O imposto territorial foi levantado em 30%,
aumento esse que já foi pago aos cofres do Estado neste ano. No entanto, a valorização
dos campos só existe para o efeito da cobrança desse imposto; por isso que, na realidade,
houve sensível baixa e nem podia deixar de ser assim em face da grande crise monetária
que ainda reina. Além disso, eram enormes os compromissos dos proprietários
territoriais para com os bancos e exigida a satisfação dos mesmos, como é notório,
determinou um aumento na oferta de imóveis rurais. É desnecessário esclarecer, pois se
trata de lei fundamental de economia social, que a conseqüência foi a desvalorização da
terra.
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É ainda conveniente observar que esse aumento do imposto territorial foi
feito pelos fiscais da arrecadação deste imposto quando, por força de preceito
constitucional, só poderia ser levado a efeito pela Assembléia dos Representantes.
Apesar, ainda, da orientação seguida pelo Governo do Estado em relação
à cobrança do imposto de exportação, que tem sido continuamente diminuída, a
pecuária não teve neste período agudo de crise, como há muitos anos não tem tido,
a menor diminuição neste imposto sobre seus produtos.
É o caso que a taxa de exportação para sebo, couros e outros produtos
continua de 5% e a para lã e outros produtos derivados da pecuária continua de 9%. No
entanto, é incontestável a formidável baixa desses produtos, quando outros, que têm
subido, têm recebido diminuições nas taxas de exportação.
A taxa de heranças e legados, conforme o projeto que já entrou em debate,
foi também aumentada; tendo eu feito já comentários sobre tal fato.
Argumentou-se aqui que esse aumento visava apenas à burguesia. Julgo
que o ilustre Deputado que avançou esta asserção, Dr. Getúlio Vargas, não fiscalizou
bem o seu pensamento para emitir tal opinião.
Em primeiro lugar porque no Rio Grande do Sul, como de resto em
todo o Brasil, não existe esta classe que na Europa é conhecida como a da burguesia.
País pobre, sem dinheiro, País apenas de trabalhadores, não tem, não pode ter, essa
classe social. Defendi aqui às classes produtoras, ao agricultor, ao criador, ao
comerciante, ao industrial, enfim a todos os que trabalham e produzem.
Alegou-se ainda que na França e na Inglaterra são, atualmente, maiores as
taxas sobre heranças e legados. É muito curiosa semelhante argüição, pois a verdade é
que essas taxas somente se elevaram às percentagens lá vigentes depois da guerra e não
precisa grandes raciocínios para se compreender que isso significa apenas mais um ônus
exigido aos povos que se viram envolvidos na conflagração, para resgate dos enormes
compromissos assumidos por tais países.
É um pesado regime tributário que só vigora, excepcionalmente, em
virtude dessas circunstâncias. Bastava ainda evocar o fato da valorização da propriedade
lá, muitíssimo superior a nós, para cair por terra semelhante frágil objeção.
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O imposto de indústrias e profissões, como se vê da tabela respectiva, que
há pouco entrou em discussão, também foi muito aumentado. Para a verificação desse
asserto basta um confronto com a tabela adotada em 1913 e corrigida em 1919.
A taxa judiciária foi igualmente aumentada, tendo votado contra esse
projeto, fazendo nessa ocasião comentários a respeito.
Vemos, portanto, que foram agravadas quase todas as fontes de receita,
que foram aumentados, os impostos territoriais, industriais e profissões, heranças e
legados e taxa judiciária.
E causa estranheza essa orientação tributária posta em prática em época
mais inoportuna. Só se é para atender aos déficits da Viação Férrea, porque em
mensagem presidencial foi dito que não havia necessidade de se recorrer a aumentos de
impostos para a valorização da encampação.
Pretendia apresentar uma emenda em relação ao orçamento da receita,
porém desisto desse propósito porque não conto com o quorum necessário para o seu
apoiamento.
Infelizmente as normas de soberania ainda não dominam o cenário político
do Rio Grande e é exemplo disso o fato de serem fechadas, nesta Assembléia, todas as
questões, quer financeiras, quer econômicas, quer constitucionais, quer de direito
comum.
Limito-me, em conseqüência, a colaborar no orçamento, fazendo apenas
críticas e advertências.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o digno representante da oposição
fez a análise rápida de algumas verbas da receita, repisando, em alguns pontos, críticas
anteriores.
Reconhece que o orçamento foi agora feito mais de acordo com as rendas
das diferentes rubricas e censura a receita das loterias, achando-a muito minguada,
relativamente à arrecadação dos anos anteriores.
Disse S. Exa. que a diminuição da exportação foi ocasionada pela elevação
exagerada das tarifas.
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Há um erro palpável. A exportação diminuiu no Rio Grande do Sul, como
em todo o Brasil, em virtude do desequilíbrio econômico produzido pela guerra, do
enfraquecimento dos mercados de consumo, da depreciação da taxa cambial, da
desorganização dos meios de transporte.
Se S. Exa. houvesse lido o relatório do diretor da Viação Férrea, saberia
que, da nossa produção, tudo o que se destinava à exportação teve completo
escoamento, nada ficando nos depósitos e estações, nem mesmo as madeiras.
Tanto não foi o aumento das tarifas que ocasionou a diminuição da
exportação que a encampação da estrada de ferro, pelo Governo do Estado, só tendo
sido feita em junho de 1920, exatamente antes desse serviço, no primeiro semestre desse
ano foi que as mercadorias estiveram depositadas em grande número, sem que a
companhia Auxiliare e lhes desse vazão.
Afirma S. Exa. que o imposto territorial foi aumentado exageradamente
quando a indústria pastoril atravessa uma crise intensa de depreciação no seu valor.
Esta crítica é infundada.
O imposto territorial tem uma taxa fixa sobre o valor venal e o imposto
sobre a área.
Nenhum deles sofreu alteração. Continuaram invariáveis.
Apenas os agentes fiscais levantaram mais o valor venal das terras. A
arrecadação aumentou em virtude da valorização progressiva das terras, mas não houve
alteração nas taxas.
Censurou também S. Exa. o aumento da taxa de heranças e legados.
O Estado abalançou-se a grandes empreendimentos materiais,
indispensáveis ao progresso do Rio Grande. Lançou mão do crédito, fazendo vultosos
empréstimos. Precisa-se de dinheiro para as despesas de amortização e juros da dívida.
Onde queria V. Exa. que o governo fosse buscar o aumento de suas fontes
de renda?
Teria de recorrer ao aumento dos impostos que incidissem sobre as
fontes mais tributáveis.
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Nessas condições, muito justamente recorreu à taxa de heranças.
Não iria o governo carregar de impostos a produção e a exportação do
Estado. Quanto à referência, na sessão anterior, feita à burguesia, não tem o alcance
que o representante da oposição lhe quer dar.
V. Exa. disse que o critério do positivismo seguido no Rio Grande e do
socialismo, como credo filosófico, que pretendem dominar no futuro, estabelecem
verdadeira perseguição aos direitos sucessórios, sobrecarregando as taxas respectivas.
E eu, apertado entre o positivismo e o socialismo, chamei-o de defensor
da burguesia, dos possuidores de capitais, dos abastados que estão em condições de
pagar.
Disse mais, S. Exa., que, não confiando na tolerância da Assembléia, deixa
de apresentar uma emenda ao aumento da receita relativo às loterias.
Pena é que não fizesse. S. Exa. talvez tivesse a satisfação de a ver aceita.
A receita das loterias é aplicada em auxílio às sociedades de beneficência e
outras obras pias.
As sobras dessa verba, de acordo com as autorizações orçamentárias,
podem ser aplicadas para suprir a deficiência de outras verbas e muitas dessas, de
natureza não reprodutiva, podem encontrar aplicação satisfatória.
A loteria estadual foi criada como medida de defesa econômica, em virtude
da manutenção da loteria federal.
Esse assunto, já vitorioso nos tribunais, foi em anos anteriores
amplamente discutido nesta Assembléia. Se, ao ser discutido o projeto de lei aprovando
as despesas do exercício vigente, S. Exa. tivesse pedido explicações em que verbas foi
empregado o saldo das loterias, seria completamente satisfeito em sua curiosidade.
São estas as ligeiras ponderações que tinha a fazer, em defesa do orçamento
da receita.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, muito leves foram os revides
apresentados pelo ilustre colega que me precedeu na tribuna à crítica feita em meu
discurso. Mas, não obstante, devo levantar algumas das suas objeções.
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Alegou S. Exa. que houve aumento na avaliação dos campos porque estes
subiram de valor.
Não se compadece com a exata verdade dos fatos semelhante argüição. A
falta de numerário já há dois anos que é de todos conhecida; operou um decréscimo no
número das transações sobre imóveis rurais; havendo, como já frisei, um desequilíbrio
entre a oferta e a procura de campos. A desvalorização dos campos e dos gados são
fatos notórios e é estranho que se alegue o contrário para justificar aumento de
impostos. S. Exa. lançou mão de outro recurso para justificar semelhante elevação de
gravames e que consistiu em invocar a necessidade em que está o Estado de fazer
amortizações parciais e de pagar juros de empréstimos.
Efetivamente já tive ocasião de dizer que o Governo do Rio Grande
mudou de orientação administrativa.
Anteriormente se limitava a arrecadar a renda, fazer aplicações
burocráticas e amealhar para exibições de saldos. Agora, mudando de orientação,
passou para o extremo oposto, atirando-se em verdadeiras aventuras, para as quais não
estamos preparados. E a prova clara desta alegação está no déficit com que se encerrou
o exercício financeiro de 1920.
Posto que fosse previsto no orçamento e proclamado nos jornais um saldo
de cerca de três mil contos, o que realmente se verificou foi um déficit de 15.861: 386$056,
como se vê dos dados oficiais contidos no relatório da Fazenda.
Realmente um balanço verdadeiro, sem sofismas, com base apenas nesses
algarismos oficiais, nos dá a prova completa deste fato, que se verá do seguinte quadro:
(lendo)
Exercício de 1920
Receita arrecadada: 37.488:301 $381; déficit: 15.861:386$056. Total:
53. 349:687$437.
Despesa feita: ordinária 26.182: 116$ 708, extraordinária 6.929:601 $991, especial
20.237:968$736.
Total: 53.349:687$437.
Para atender esse déficit o governo recorreu aos depósitos populares,
fazendo assim um empréstimo interno para atender à despesa feita durante o exercício
financeiro de 1920.
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Acrescentando-se a este fato revelador do déficit a tomada de
empréstimos vultosos, já de notório conhecimento, outras responsabilidades do Tesouro
referentes aos próprios depósitos populares, aos depósitos de órfãos, interditos, presos,
fianças prestadas e questões perdidas pelo Estado, assim como pesadas
responsabilidades decorrentes da encampação da viação férrea, do Porto e da Barra do
Rio Grande, da estrada de ferro de Taquara ao Canela e outros se poderá, então, ter uma
noção aproximada da exata situação financeira do Rio Grande do Sul.
O Sr. Victor Russomano – Mas, então, como é que se explica o crédito
do Rio Grande do Sul?
O Sr. Gaspar Saldanha – Os credores, que conhecem as possibilidades
naturais do Rio Grande, contam com o natural desenvolvimento do Estado, sacando,
por tal forma, contra o futuro e, mesmo, porque têm recebido todos eles, por estes
empréstimos, garantias especiais.
O Sr. Victor Russomano – Mas o governo também pode sacar contra o
futuro.
O Sr. Gaspar Saldanha – Nem estou contestando isso. O que estou
estabelecendo é a exata situação financeira atual do Estado, que anda sempre apregoada
de maneira diferente, como sempre se vê, em jornais oficiais e oficiosos do governo.
(Há vários apartes entre o orador e os Srs. Deputados Victor Russomano, Possidonio,
Pelagio e Manoel Osório)
Escudei a minha apreciação em algarismos oficiais, como se vê do quadro
que li, onde somei toda a despesa feita no exercício de 1920, que foi de 53.349:687$437
réis e deduzi a receita arrecadada nesse exercício, que foi de 37.488:301$381 réis,
dando o déficit já citado.
Por este aspecto, o orçamento do Estado não difere do orçamento de um
indivíduo como do de uma empresa comercial.
Se a despesa é igual à receita, há equilíbrio; se a receita é superior à
despesa, há superávit e, no caso inverso, há o déficit.
Para a anuência dos saldos usa-se no Rio Grande o critério de tripartir a
despesa em ordinária, extraordinária e especial, deduzindo-se, apenas, a despesa
ordinária da receita; conseguindo-se, assim, o saldo desejado.
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Na realidade, há o déficit porque a despesa extraordinária e a despesa
especial devem ser levadas em conta, pois são efetuadas e, seja qual for a natureza,
constitui despesa feita. Ordinária, extraordinária ou especial a despesa corresponde a
um gasto de numerário feito durante o exercício.
Esse critério seguido pelo governo é condenado pela melhor doutrina.
O ilustre financista Didimo Agapito da Veiga, na ciência das finanças, diz
que o processo dispersivo de orçamentos anexos – ordinários, extraordinários e
especiais nunca foi praticado entre nós.
Engana-se o ilustre professor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro;
esse processo dispersivo é adotado no Rio Grande.
Os requisitos orgânicos do orçamento devem ser, como ensina esse
autor –anual, único e geral.
Os saldos proclamados decorrem da diferença entre a receita geral e
apenas a despesa ordinária.
Mas, na verdade, no ponto de vista pecuniário há o déficit e no exercício
de 1920 é o que se verifica no quadro que li.
(Faz uso da palavra o Sr. Deputado Pelagio de Almeida)
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, quando o Governo do Estado,
modestamente, aguardava que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul permitisse o
empreendimento de grandes melhoramentos materiais para lançar-se na realização
progressiva de suas aspirações, era taxado de usurário.
Arvoraram-no em simples acumulador de saldos, feito como reclamo, sem
aplicação prática, espécie de papai grande dos fundos públicos.
Quando esse mesmo governo, seguindo a corrente dos acontecimentos,
põe em prática o seu plano progressista, desenvolvendo a circulação, estimulando a
produção, protegendo a indústria, acusam-no de desperdiçador e perdulário.
Não há um critério imparcial nem lógico na apreciação dos atos
governamentais.
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Uma vez que se reconheça a necessidade da prática desses serviços
públicos, é justo que a isso corresponda um conjunto das despesas.
Atendendo à afirmação de S. Exa., de que a valorização dos campos
sofreu uma diminuição, eu nego essa afirmativa.
Concedo, quando muito, que a escassez de numerário ocasionasse uma
ligeira paralisação nas aquisições da propriedade territorial. Os preços, porém, não
baixaram.
Basta considerar que na região dos chamados campos finos, nos
Municípios de Uruguaiana, Quaraí, Bagé, etc., os denominados de 1ª classe estão
lotados para pagamento do imposto territorial a 150$000 o hectare, redundando em
treze contos, mais ou menos, o valor da quadra de sesmaria.
No entanto, ninguém vende estes campos por menos de 15 a 20 contos de
réis a quadra.
S. Exa. poderá referir-se a esse preço quanto aos campos médios, pois é
sabido que, na lotação oficial, os campos estão divididos em 1ª, 2ª e 3ª classes.
Deixando de parte as considerações teóricas sobre as divisões do
orçamento, já anteriormente explanadas, é forçoso confessar que o método seguido no
Rio Grande do Sul oferece evidentes vantagens.
Feito o cálculo do orçamento ordinário e da despesa ordinária, deixa-se à
margem um saldo, que será aplicado na despesa extraordinária. Nesta estão descritos
os grandes melhoramentos materiais cujos gastos são variáveis.
A elasticidade da despesa extraordinária deixa ampla margem à aplicação
do saldo.
Se o saldo aumenta, poderá o governo dar maior desenvolvimento a
trabalhos.
Se diminui, poderá restringi-los, sem ocasionar nenhum desequilíbrio
esses
financeiro.
Já vê que a diminuição do saldo não acarretará prejuízo.
Deixo de responder à crítica de S. Exa. sobre a composição do tribunal,
restrições à competência do júri e aumento das atribuições dos juízes distritais embora
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muito pudesse dizer, de acordo com as novas doutrinas de direito penal, por ser matéria
de organização judiciária, inteiramente estranha às funções desta Assembléia.
S. Exa. poderá dormir tranqüilo, sem receio de descalabros financeiros e
um dia, não tardio, virá, talvez, juntar aos nossos os seus aplausos.
O Sr. Kroeff Netto – Sr. Presidente, pedi a palavra para apresentar uma
pequena emenda ao projeto do orçamento para o ano vindouro, na parte referente a
“isenções” do imposto de exportação e de que trata a tabela 1ª do referido projeto, que
ora se acha em discussão.
Com grande satisfação tenho que constatar, Sr. Presidente, que, felizmente,
já numerosa e bem significativa é a lista dos produtos nacionais que, quando exportados
para fora do Estado, estão isentos do imposto de exportação e ainda que cada ano
gradativamente vai esta lista aumentando, graças ao benéfico regime protecionista
adotado pelo patriótico Governo do Estado, procurando dar cumprimento ao salutar
preceito constitucional, qual seja o de substituir o imposto de exportação pelo territorial,
medida essa que, pela sua complexidade, se vai fazendo aos poucos, lentamente mas
que, estou certo, dentro em breve, em futuro não muito remoto, será uma realidade no
Rio Grande do Sul.
Estudando, Senhor Presidente, esta tabela e procurando acompanhar de
perto os progressos da indústria na nossa terra e muito especialmente no município
que tenho a honra de representar nesta Casa, cheguei à conclusão de que, entre outros,
também ainda seriam dignos de proteção e amparo, e por conseguinte mereciam ser
incorporados a essa já numerosa lista das “isenções”, mais dois produtos,
essencialmente nacionais, aliás novos e pouco conhecidos na nossa indústria riograndense e que, de pouco tempo para cá, estão sendo preparados em estabelecimento
adequado situado em Novo Hamburgo, adiantado distrito industrial de São Leopoldo.
Esses produtos são as molduras de madeira, douradas e envernizadas, e as
fôrmas para calçados, em cuja composição quase que exclusivamente entram
elementos genuinamente nacionais, como sejam a madeira, gesso e cola.
Não sei, Senhores Representantes, se no Estado existem outros
estabelecimentos no mesmo gênero e que explorem em grande escala essa nova indústria,
quanto, porém, ao que existe na minha terra e a que acabo de me referir, posso dar-vos
o meu testemunho pessoal, na verdade fraco, mas sincero e leal, de que ele está montado
com todos os requisitos, maquinismos e instalações necessários e os mais modernos e
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dispõe de pessoal habilitadíssimo para poder apresentar, como de fato apresenta,
produtos em condições de poder vantajosamente concorrer com os melhores que para
cá vêm, tanto do estrangeiro como de outros estados do Brasil.
A prova disso está em que, apesar de ainda não ter alcançado o seu
desenvolvimento completo, já está em condições de poder suprir em grande parte os
mercados locais e, além disso, atendendo à beleza e boa qualidade do seu artigo, tem
constantemente recebido encomendas das praças do Rio de Janeiro e São Paulo e até de
Buenos Aires e Montevidéu, concorrendo desta forma, se bem que em pequena escala,
para a consecução do ideal de todo país próspero, rico e independente, aumento de
exportação e diminuição de importação.
Acho, pois, de todo justo, Sr. Presidente e nobres Colegas, que se auxilie e
que se procure facilitar o desenvolvimento dessa nova indústria e para o que cada um
de nós espontaneamente poderá contribuir dando seu voto favorável, para que sejam
isentos do imposto de exportação tais produtos quando destinados para fora do Estado.
Estou certo, Senhor Presidente, que concedendo, essa isenção,
estimularemos a iniciativa particular e induziremos capitais inativos para semelhantes
empreendimentos; e em breve novos estabelecimentos no mesmo gênero de fundação
o que talvez hoje é preferência e sem valor, amanhã será grande e de muita importância,
e isto, meus Senhores, sem de forma alguma sacrificar ou prejudicar os cofres ou as
finanças do Estado, pois, conforme se pode ver do próprio projeto de orçamento para o
ano vindouro, nem sequer nele figuram, quer taxados, quer não taxados, tais produtos
ou artigos, o que quer dizer que são desconhecidos, como tais, mais lógico e equitativo,
de que incorporá-los a essa já numerosa lista das isenções. E é neste sentido que
tenho a honra de apresentar a esta Assembléia a emenda presente, em cuja aceitação
e aprovação serenamente confio, tendo em vista o espírito altamente progressista,
justiceiro e patriótico de cada um de meus nobres e distintos colegas.
Vem à Mesa, é lida, apoiada pela Casa e enviada à Comissão de Orçamento, para
interpor parecer, a seguinte emenda:
Ao projeto de orçamento, quanto ao imposto de exportação de que trata a tabela 1ª,
inclua-se, onde convier, na rubrica “isenções”, da tabela 1ª, os seguintes produtos –“Molduras de
madeira”, “fôrmas para calçados”.
Sala das Sessões da Assembléia dos Representantes, Porto Alegre, 26 de novembro de
1921 – Jacob Kroeff Netto.
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O Sr. Deputado Getúlio Vargas, relator da Comissão, declara ser esta favorável à
emenda.
O Sr. Gaspar Saldanha – A emenda em discussão deveria constituir um
projeto especial.
Essa é a praxe uniforme da Assembléia, pois todas as isenções do imposto
de exportação foram assim criadas.
De mais, o projeto de orçamento da receita e da despesa já está em
segunda discussão e vai sofrer obstáculo em sua marcha regular por essa verdadeira
“cauda” orçamentária que ora surge.
Logo, parece-me, o ilustre colega, autor da emenda, deveria apresentar um
projeto autônomo sobre o objeto da mesma.
O Sr. Presidente, lendo o Regimento e depois de declarar que, além de ser praxe
estabelecida pela Assembléia, esta pode resolver o caso, encaminha a votação da segunda discussão, com
a emenda apresentada.
Em seguida, é encerrada a discussão.
Passa-se ao art. 2º do projeto, que orça a despesa.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, farei observações ao art. 2º,
em debate, que trata do orçamento da despesa.
Tratarei, em primeiro lugar, da Instrução Pública. Ainda este ano
é verdadeiramente insignificante a dotação para a difusão do ensino público no Rio
Grande.
Comparada, então, com a verba destinada à manutenção da Brigada
Militar, vemos que a da Instrução Pública lhe é inferior em 752 contos 229 mil e
quinhentos.
Realmente o orçamento consigna apenas uma verba de quatro mil contos
para o serviço da Instrução durante o exercício próximo futuro.
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Trata-se, não obstante, de uma verba eminentemente reprodutiva e que
deveria ser melhor provida, principalmente num Estado onde é ainda enorme a cifra
do analfabetismo.
No entanto, a verba para a milícia estadual, serviço improdutivo, é a maior
não só do orçamento para 1922 como tem sido também para exercícios anteriores.
Este fato assinala até, de maneira clara, a orientação de um governo. A preocupação
dominante dos estadistas é por toda parte a da difusão do ensino público.
E, com mais razão, assim deve ser no Brasil, País de analfabetos.
E admira até ver em papéis oficiais, como ainda na mensagem deste ano,
cotejo da instrução pública no Rio Grande com a modelar instrução ministrada pelo
Estado de São Paulo.
Basta referir que a verba consignada no orçamento daquele estado é de 24
mil contos quando a nossa é de menos da quinta parte.
(Há apartes de vários deputados, aos quais responde o orador)
Para os representantes da maioria o Rio Grande é superior em tudo aos
demais estados, porém na realidade pratica o que sabemos.
Mas, se analisarmos o aspecto referente ao aproveitamento, chegaremos a
conclusões mais dolorosas.
O número de escolas criadas é de 1.055 porém o de escolas providas é
apenas de 595.
A matrícula é de 127.340 alunos e a freqüência é apenas de 101.132,
havendo, uma diferença notável de 26.208.
Este ponto da questão engrena com um princípio adotado na
Constituição do Estado, que veda o ensino obrigatório, praticado com êxito, em São
Paulo.
Em matéria constitucional aqui só conhecemos dois extremos – a tirania
e a licença. O justo equilíbrio, o meio termo, que é a liberdade, nós não a conhecemos.
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A licença profissional é também aqui um cano e o charlatão, o intrujão,
pode exercer qualquer profissão; podendo ser médico, advogado, farmacêutico, etc.,
quando bem entender, prejudicando a saúde, os bens dos habitantes. É desnecessária
prova prévia da idoneidade científica para o exercício destas delicadas profissões.
O Sr. Victor Russomano – É uma questão doutrinária...
O Sr. Gaspar Saldanha – É uma questão constitucional, que envolve,
certo, uma questão doutrinaria, mas que nos tem acarretado os maiores prejuízos.
Pela leitura do relatório da Secretaria do Interior, se vê que a instrução
aqui não atingiu ao nível das necessidades do Rio Grande.
Refere o detentor do poder sustentar uma aparatosa força militar, tão
desnecessária quanto valioso é o seu aparelhamento bélico. Até devo frisar uma
particularidade comum às duas verbas referidas. Apesar de ser sempre maior a verba para
a Brigada, o governo gastou no exercício de 1920 mais de 300 contos além da verba
estimada e gastou 86 contos menos da verba votada para a Instrução.
Devo ainda me referir à Justiça. O aparelho judiciário é por demais
insuficiente para atender ao regular movimento forense. Isto mesmo já reconheceu o
governo, que lembrou medidas que estão sendo esperadas para realização do escopo
longamente desejado.
É sabido que o Superior Tribunal do Estado protela, por força de
exagerado acúmulo de serviço, apelações por três, quatro e até cinco anos.
Quem se der ao trabalho de ler as sinopses das sessões desse egrégio
tribunal verá que três quartas partes das decisões são referentes à matéria criminal. A
matéria civil e a matéria comercial ficam prejudicadas, padecendo de longos prazos
prejudiciais.
O Estado é dividido em 71 municípios, porém só existem 38 comarcas e
destas, na proporção de um terço, estão vagas.
A reforma projetada ainda não satisfará. A dilatação da alçada dos juízes
distritais será perniciosa para a distribuição da justiça, pois esses juizados, em grande
parte, estão nas mãos de leigos, que são os suplentes, que sempre estão em exercício
continuamente.
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A ampliação da competência dos juízes de comarca é também criticável,
especialmente em matéria criminal; pois ela se operará, assim como a anterior; em
detrimento da esfera de atribuições do júri. É, pois, fundamentalmente
antidemocrática, indesejável, essa reforma. É observação assentada que os juízes
togados têm obsessão da culpabilidade de todos os réus. Vêem sempre nestes um
criminoso. Os julgamentos do júri, em matéria criminal, são mais equitativos.
Para o provimento dos juizados de comarca, há ainda a intenção do
abandono do concurso. No entanto, este é uma segura garantia de capacidade.
Quanto aos vencimentos, apenas insignificantes aumentos para certas
categorias de funcionários de justiça são anunciados.
Como costumo ser leal nas minhas críticas e como tenho atacado a
desorganização que reinava no Arquivo Público, devo dizer que esta repartição tem
melhorado bastante com a atual orientação ali introduzida pelo seu novo diretor.
Quanto às verbas da despesa, limito-me, por enquanto, a estas
observações; certo de que outros oradores falarão sobre estes assuntos, tendo eu
oportunidade de volver à tribuna.
O Sr. Ariosto Pinto – Sr. Presidente, antes de ser dada resposta decisiva,
pelo ilustre membro da Comissão de Orçamento, à oração que vem de ser proferida
pelo sr. representante federalista sobre a matéria em debate, permita-me breves
considerações sobre a rubrica da Instrução Pública no Estado.
Começou S. Exa. sua crítica costumada, ao abordar esse tema, aludindo à
liberdade de ensino, aliás admitida e autorizada pela Constituinte da República, e com
injusto juízo habitual sobre homens e coisas do Rio Grande estigmatizou os
processos de prepotência e tirania do Governo Rio-grandense, que destina verba
quantiosa e, por tais motivos, à manutenção da Brigada Militar, enquanto importância
menor é destinada aos serviços de instrução pública.
Em primeiro lugar lícito me seja externar a estranheza que me causa essa
alusão à tirania de um governo que não violenta a quem quer que seja para que estude ou
deixe de fazê-lo, tanto mais quanto o nosso direito substantivo, através de dispositivo
expresso do Código Civil, deixa ao critério dos pais dirigir a criação e educação dos
próprios filhos. É uma tirania que tutela a liberdade e respeita o nosso direito!
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Tendo S. Exa. feito referências a dados estatísticos constantes do relatório
do Exmo. Dr. Secretário do Interior e havendo sido omitidos elementos sugestivos, que
esclarecem e comprovam a preocupação inalterável e constante do Governo Estadual
em prol da disseminação e proficuidade da instrução pública no Rio Grande, direi que a
verba destinada a tais serviços é bem superior a que aludiu o sr. representante
federalista. Com efeito, além dos quatro mil e tantos contos, força é acrescentar uma
subvenção superior a trezentos contos, com que a União custeia 187 escolas, fundadas
em grande parte da região colonial, e quantia aproximada a setecentos contos, mercê da
qual municípios do Estado atendem às despesas com 427 escolas, fundadas pelos
mesmos.
Nessas condições a importância despendida com a instrução pública vai
além de cinco mil contos, sendo, conseqüentemente, superior a que visa acudir aos
desperdícios com a Brigada Militar, a milícia indispensável à manutenção da ordem pública.
Para se aquilatar do empenho com que o Governo do Estado cuida da
instrução, basta repetir a verdade emergente de dados estatísticos, recorrendo-se
destarte a essa lógica fria dos algarismos, tão preconizada por S. Exa.
Efetivamente, já há anos que o Rio Grande do Sul vem formando na
vanguarda dos estados brasileiros que concorrem com a mais elevada porcentagem de
suas rendas para aquele fim. Em 1912, conforme estatística federal, o Rio Grande do
Sul figurava em primeira linha, sob esse ponto de vista, ao lado do Distrito Federal e
acima de circunscrições adiantadíssimas da República, como São Paulo.
Em 1889, ao proclamar-se a República, nossa freqüência escolar
computava- se em 14.500 escolares, de maneira que, observada a devida
proporcionalidade, essa freqüência atualmente deveria ser de 33.500, aproximadamente,
quando, entretanto, excede ela de mais de 100.000 e quase atingindo a 120.000 escolares;
o que bem demonstra nossos progressos admiráveis em matéria de instrução.
Ainda no relatório da Secretaria do Interior, do conhecimento do Sr.
Deputado federalista, que o vem de citar, encontra-se o resultado de uma estatística
publicada no anuário da diretoria geral, encarregada desse serviço, do Ministério da
Agricultura, e de conformidade com a qual, em matéria de instrução, o nosso Estado
figura no primeiro plano, com 326 habitantes que, entre mil, sabem ler; vindo em
seguida os Estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, etc.,
resultado extremamente desvanecedor para os bons créditos da alta
governamentação rio-grandense.
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Permita-se-nos, ainda, a declaração de que esse cotejo visa, unicamente,
demonstrar os esforços ingentes e constantes dos nossos governos e não deprimir a
operosidade de outros estados, dignos de nossa admiração.
Os senões que aqui se encontram também são apontados em outras
circunscrições da República.
Assim é que em São Paulo a alta palavra presidencial, em mensagem de
poucos anos, referia-se ao fato do ensino ser intenso nos centros populosos e deficiente
nas zonas rurais, chegando o número de escolas não providas, em 1917, a 1.139, no
comentário da imprensa paulistana.
Nessas condições, mais avulta o nosso adiantamento ou essa preocupação
indefectível em benefício da nossa instrução, máxime se atendermos a que a vida coletiva
do Rio Grande data de dois séculos, ao passo que os denodados bandeirantes, os
pioneiros dos nossos imensos sertões, há bem mais de quatro séculos que se vêm
batendo, perseverante e brilhantemente, pela grandeza e opulência de São Paulo, cuja
riqueza, elevadíssima receita e população, muito se distanciam das do Rio Grande.
Mas, Sr. Presidente, o empenho do Governo Rio-grandense não tem
visado exclusivamente a instrução primária, pois que a sua assistência continua a ser
bem feita em relação à instrução secundária e à superior.
E assim é que, professando doutrinamentos hodiernos, referentemente à
instrução que não deve ser somente intelectual e física, auxiliada pela educação moral e
cívica, o Estado se tem preocupado com o ensino técnico profissional, através de
encitamentos indiretos, mas profícuos, de subvenções de decisiva eficiência.
Não há quem desconheça os auxílios prestados a estabelecimentos de
ensino superior, como as Faculdades de Medicina e de Direito, ao Instituto Pasteur, à
Escola de Belas Artes, etc., pelo Governo do Estado. Mas tempo houve em que a sua
proteção, altamente justa, em relação à Escola de Engenharia, fora objeto da costumada
crítica de intransigentes opositores pelo fato de vislumbrarem, nessa proteção, uma
simpatia toda especial.
É que o Governo Estadual, obediente à orientação hodierna, no tocante
ao ensino técnico profissional, aproveitava-se de uma oportunidade feliz para preparar o
surto desse ensino promissor, sem ferir, por forma alguma, o cânon do nosso programa
político, - a liberdade de ensino.
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E tais foram a assistência e o auxílio dispensados à Escola de Engenharia,
estabelecimento que hoje faz honra à cultura nacional, que lhe foi possível desdobrar- se
em numerosos institutos, que não atingiriam a esse grau de desenvolvimento que
conhecemos se não fora aquela benéfica assistência dos governos rio-grandenses.
Para dar uma simples idéia do ponto a que atingiu o ensino prático e
utilitário entre nós, visando transformar cada indivíduo em fator econômico da nossa
prosperidade, basta a simples enumeração de institutos, cuja fundação se seguiu, da
Escola de Engenharia e entre os quais figuram - o Instituto Parobé para ensino técnico
profissional, Instituto Eletro-Técnico, Instituto Borges de Medeiros, para ensino de
agronomia e veterinária; Escola Industrial, estações de agricultura e criação, postos e
estações zootécnicas, patronato agrícola para a educação de menores desvalidos,
numerosas estações meteorológicas e, como última palavra, quanto à disseminação
técnica e profissional em um país eminentemente agrícola e pastoril, o estabelecimento
do serviço agrícola ambulante, cujo fito é difundir os métodos avançados de agricultura
e criação
Atenda-se, ainda, para as vantagens de tais institutos, com o
reconhecimento da gratuidade no maior número das matrículas; pois tendo sido, em
1920, de 1.462 os alunos matriculados, foi de 1.226 o total dos gratuitos.
Dos méritos de tais estabelecimentos, consagrados pela opinião pública
nacional através da própria palavra oficial no País, coisa alguma se faz mister acrescentar,
a não ser que se repita que para esse desenvolvimento magnífico concorreu
poderosamente o Governo Rio-grandense, certo de que, em futuro não remoto, seus
efeitos surpreendentes se fariam sentir na economia e riqueza rio-grandense, corno
verdades evidentes.
O Sr. Victor Russomano – Sr. Presidente, seriam escusadas estas
minhas poucas palavras, ocupando esta tribuna, se não fora um ou outro aparte que dei
ao ilustre representante da minoria no decorrer do seu discurso.
Em todo o caso, devo confessar que o analfabetismo é uma realidade no
Brasil; mas é também verdade que serve de assunto à retórica romântica dos que tomam
esse fato como motivo de protestos enérgicos.
No entanto é inegável que constitui, por assim dizer, um cancro social.
O analfabetismo não é coisa fácil de remover, ele tem causas diretas e
indiretas, mediatas e imediatas, recentes ou antigas.
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Já vai ficando longe o tempo em que a retórica demagógica proclamava
que “abrir escolas era fechar cadeias”, pois, nos velhos países, enquanto a civilização atinge
alturas vertiginosas, a criminalidade e outros vícios campeiam assustadoramente.
Eu quero dizer, por outras palavras mais simples, que a simples criação,
tendo em vista o número de escolas não basta para combater o analfabetismo...
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas onde vai aprender o menino?
O Sr. Victor Russomano – Os princípios de pedagogia devem ensinar a
V. Exa. que a fórmula “aprender a ler e escrever” não é suficiente para consecução do
nosso dia. É preciso saber o que se lê e se escreve.
Tal questão constitui elemento rudimentar de pedagogia.
São Paulo é apresentado sempre como o estado modelo na instrução
pelos deputados da oposição. Mas, no paralelo que o nobre colega traçou, entre a verba
da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e a da Instrução, devia de ter feito também um
paralelo entre os mesmos serviços naquela grande unidade.
Por uma circunstância fortuita, tenho aqui um testemunho insuspeito
acerca da tão decantada superioridade de São Paulo. Refiro-me à plataforma política do
atual Presidente daquele estado, lida no banquete de 25 de janeiro de 1920: “O ensino
urbano é realmente modelar e suficiente, não assim o rural, que deve ser disseminado ainda mais, por
inúmeras escolas.”
Direi com essa personalidade que, por todo o Brasil, deve de ser
disseminada a instrução.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, fazendo observações muito
positivas sobre o orçamento do próximo exercício, me não afastei do assunto, visando
sempre as informações oficiais, posto tivesse motivos para assim proceder.
Fazendo advertências, tirando conclusões autorizadas, com a maior
moderação, ainda assim não consegui aplacar a curiosa sensibilidade daqueles que só
vêem na ação dos deputados federalistas uma oposição sistemática.
Mas os representantes da maioria querem que tudo no Rio Grande seja
modelar.
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Quem ler até um discurso isolado, pronunciado por alguns representantes
nesta
Casa, ficará para logo na suposição de que aqui foi atassalhada a
comassento
pessoa do Chefe do Estado, tal a exasperação por motivo das justas e ponderadas
críticas feitas à administração do Rio Grande e tal a intensidade dos aplausos com que
brindam sempre a pessoa do Presidente do Estado.
Devo declarar que me não referi aos auxílios prestados à Escola de
Engenharia porque apenas me ocupei da verba destinada à Instrução Pública.
Se, porém, me houvesse ocupado de tais auxílios, seria para estranhar que
eles sejam prestados a uma só escola superior quando existem aqui muitas outras que
também precisam e merecem auxílios do Estado, como as de Direito e Medicina.
Dada a cifra de analfabetismo neste Estado, só poderia merecer louvores
a orientação do governo que resolvesse destinar verbas mais de acordo com as nossas
necessidades.
A verdade é que me referi ao montante da verba porque a quantia votada
não tem nenhuma correspondência com o melhoramento da instrução, já para melhorar
remuneração de professores idôneos, já para a construção de edifícios em condições
adequadas, já para introdução de métodos de ensino modernos, que demanda um
aparelhamento hoje bastante custoso.
Foi apregoada a necessidade da força pública, alegando-se que não é
exagerado o seu número, que é de 2.202 homens, já para manutenção da ordem, já
para policiamentos municipais.
A metade era mais que suficiente.
Quanto aos apregoados policiamentos municipais, não passam de remessa
de contingentes para os municípios por ocasião de pleitos municipais, com o fim de
atemorizar a parte tímida do eleitorado.
A verba destinada à saúde pública é apenas gasta para pagamento de
vencimentos e manutenção de uma repartição de feição meramente burocrática.
A higiene pública, em rigor, não existe aqui, assim como não existe
saneamento rural a despeito das endemias que dominam várias regiões do Estado.
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O Estado de Minas Gerais, conforme nos conta a última mensagem do
ilustre Dr. Arthur Bernardes, tem esses serviços funcionando em excelentes condições,
tendo o estado assinado um acordo com o Departamento Nacional de Saúde Pública
para a sua ampliação, concorrendo cada parte com a metade da despesa. Quanto à
organização da saúde pública paulista, é por demais conhecida e elogiada.
Um acordo como esse, assinado pelo Governo de Minas, não se poderá
realizar para o Rio Grande, por motivo das condições exigidas pelo Departamento
da Saúde Pública, que se não compadece com obstáculos levantados na Constituição do
Estado.
Aqui, em matéria de saúde pública, o que campeia é ainda a licença.
A liberdade com seus limites naturais é nisso, como em tudo mais,
conhecida no Rio Grande, que só tem em seu território a tirania e a licença.
O Sr. Victor Russomano – Sr. Presidente, abordando a questão da saúde
pública no Rio Grande do Sul, pode-se dizer que é uma das teclas preferidas para a
crítica ao Governo do Estado, arrogando-se o direito legal, permita-se-me o pleonasmo,
de invalidar a ação oficial.
O nobre Deputado não trouxe, para o debate, as informações estatísticas
que tanto são, parece, do seu agrado, para corroborar a sua afirmação.
O Governo do Estado sempre procurou e conseguiu salvaguardar a saúde,
não medindo sacrifícios de ordem material no debelar os surtos esparsos de epidemias
que são vencidas.
Podia assim trazer o informe da ação enérgica dos governos estadual e
municipal de Pelotas, quando foi da explosão da epidemia da peste bubônica.
Requerida a intervenção de mais fortes recursos, o Governo do Estado
destacou para lá o diretor da higiene, Dr. Ricardo Machado, cuja ação, combinada com
a da municipalidade, que possui um modelar instituto de higiene, alcançou, em breve,
dominar aquele perigoso surto.
Quanto ao ponto referido pelo nobre colega no que diz respeito à
liberdade profissional, devia declarar da tribuna que, na qualidade de médico, o
charlatanismo não é conseqüência, não é obra da liberdade profissional.
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Em todo o Brasil campeia o charlatanismo, mesmo em estados onde há
rigorosa regulamentação do exercício profissional: logo, a nossa liberdade não acoroçoa
o charlatanismo.
Por acaso acha-se, sobre esta carteira, um exemplar da Federação onde
poderia encontrar argumentos pelos quais se verá que no Rio Grande não há efeito
pernicioso, para a saúde ou para a justiça, com essa liberdade.
(O orador lê a conclusão do voto do Dr. Edmundo Lins, Ministro do Supremo Tribunal,
publicado pela Federação)
Há trinta anos que o Rio Grande do Sul admite o livre exercício de todas
as profissões liberais, e, entretanto, não consta que a mortalidade lá seja superior à dos
outros estados do Brasil, como, igualmente, não consta seja maior o coeficiente dos
processos anulados ou das causas perdidas por imperícia profissional dos advogados.
Nunca verifiquei isto nos inúmeros processos daquele estado, que tenho examinado,
quer cíveis, quer criminais.
O Sr. Getúlio Vargas – Serei breve, Sr. Presidente. Das críticas feitas
pelo digno representante da oposição, a que se refere à instrução pública já foi
suficientemente rebatida pela eloqüente defesa do Deputado Ariosto e igualmente pelo
Deputado Victor Russomano no que se refere à saúde pública.
Estou vendo, por exclusão, o que me resta fazer. Ficou, apenas, a briosa
milícia estadual, contra quem com tanta insistência se volta o ilustre representante da
oposição.
Disse S. Exa. que a Brigada Militar era prejudicial e inútil. Está pelo menos
nas suas idéias, se não está nas palavras. E essa prevenção resulta do antigo preconceito
de que a Brigada Militar foi criada especialmente para combater o federalismo. Não é
pensamento isolado de S. Exa., mas de todo o seu partido, como também de que o
dragão do monumento da Praça da Matriz representa o federalismo. Nenhum destes
juízos, porém, é esposado por nós.
A Brigada Militar, reserva do Exército, é uma força potencial, garantidora
da ordem pela sua própria existência, sem precisar movimentar-se nem praticar
violências.
Pelo próprio lema do nosso pavilhão, a ordem é uma garantia do progresso
e a Brigada Militar é uma garantidora da ordem. O simples conhecimento de que ela está
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apta para intervir, no caso de perturbação, é suficiente para conter qualquer veleidade
revolucionária.
Uma vez que a Constituição da República dividiu o País em 20 estados
autônomos, cada um deles precisa defender a sua autonomia contra qualquer perturbação,
quer parta do centro para a periferia, quer da periferia para o centro. Não há nisso
nenhum intuito reservado.
S. Exa. mesmo dá testemunho dos serviços prestados pela Brigada Militar,
enviando contingentes aos municípios, para evitar qualquer perturbação da ordem,
não constando que tivesse prestado violência.
S. Exa. que apregoa o heroismo batalhador do federalismo, mantendo-se
organizado e em luta, na oposição, durante tantos anos, não pode recear que um
simples destacamento desta Brigada faça recuar das urnas os seus correligionários.
A Brigada Militar tem apenas dois mil e poucos homens, gastando quatro
mil e tantos contos da verba da despesa. No entanto, São Paulo tem quase dez mil
homens em armas, parque de aviação e outros preparativos bélicos; gastando cerca de
dezoito mil contos nesse serviço.
Todos os estados têm a sua brigada policial, demonstrando que ela
representa uma necessidade de ordem geral.
Terminou S. Exa. seu discurso num tom quase amargurado, atribuindo
aos seus desejos de sincera crítica, como análise desapaixonada dos atos
governamentais, intuito de oposição sistemática.
Assim, porém, não acontece. Às vezes, no ardor dos debates, no
entusiasmo produzido por estes, o impulso inicial pode levar a conseqüências não
previstas.
Isso, porém, é recíproco, verificando-se também da parte de V. Exa. para
com a maioria.
Pode acreditar que muito apreciamos e desejamos mesmo essa crítica.
Para nós, o federalismo é um mal necessário. Ele nos oferece
oportunidade para um amplo debate público dos atos do governo e muita coisa,
que ficaria na sombra, tem, com essa crítica, completa e vantajosa divulgação.
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O Sr. Possidonio da Cunha – Sr. Presidente, submetida agora à segunda
discussão a Lei de Receita e Despesa do Rio Grande do Sul, é o momento oportuno de
serem apresentadas emendas a nossa Lei de Meios e a Comissão de Orçamento, por
meu intermédio e no desempenho de suas funções, vem submeter a V. Exa. e à Casa
diferentes modificações que lhe sugeriu a despesa do Estado.
As emendas, que tenho a honra de apresentar, são de fácil compreensão;
são mesmo intuitivas ao espírito de todos os Srs. Deputados, que têm acompanhado a
confecção de nossa lei orçamentária e se acham a par das operações financeiras
ultimamente realizadas pelo Governo do Estado; mas darei sobre elas algumas ligeiras
explicações, começando pela sua leitura. São as seguintes: (Lê)
“No titulo 4º, tabela nº 7, que se inscreve “juros e amortização da dívida do
Estado”, onde se lê:
Juros de 7% das apólices da emissão – viação férrea – no valor de réis 25.000:000$000,
1. 750:000$000 – substitua-se:
Juros de 7% das apólices da emissão – viação férrea – no valor de 12.500:000$000,
875:000$000.
Onde lê-se: Juros de 6% das apólices emitidas em virtude da encampação do
Porto e serviço de tramways e luz elétrica da cidade do Rio Grande, no valor de réis 31.427:280$000,
2.700.000$000, substitua-se a quantia de réis 2.700:000$000 por 2.400:000$000.
Na mesma tabela, acrescente-se: Primeira anuidade do empréstimo de 10.000.000 de
dólares 9.210:000$000.”
A primeira emenda relaciona-se com o empréstimo de réis
25.000:000$000, realizado ultimamente pelo Governo do Estado com os bancos
Pelotense e Português do Brasil.
É de todo sabido que esse empréstimo foi contratado em duas emissões de
réis 12.500:000$000 cada uma.
A primeira teve lugar; porém a segunda, que constituía para o Estado
uma opção, não se efetuará, porque o governo dela não pretende utilizar-se.
Ora, os juros foram calculados em réis 1.750:000$000 para a totalidade
do empréstimo, que deveria ser de réis 25.000:000$000, e, como somente deveremos
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contar com o que foi efetivamente emitido, isto é, réis 12.500:000$000, os juros também
devem ser calculados pela metade, isto é, réis 875:000$000.
A segunda emenda refere-se à dívida do Estado, proveniente da
encampação do porto, serviço de tramways e luz elétrica da cidade do Rio Grande.
A taxa de câmbio que serviu de base ao cálculo do franco, para o
pagamento externo dos juros, foi demasiado elevada; de sorte que, pela taxa atual,
podemos reduzir os réis 2.700:000$000 do orçamento a réis 2.400:000$000.
Finalmente, a terceira emenda diz respeito ao empréstimo de 10.000.000
de dólares, contraído em Nova Iorque pelo Governo do Estado depois de ter vindo
para a Assembléia o projeto de orçamento em discussão.
Não podia ele, pois, cogitar dessa despesa, à qual nos cumpre atualmente
prover.
Calculada a anuidade desse empréstimo em 1922, pode ser computada
ela, pelo valor atual do dólar, em réis 9.210:000$000.
São estas, Sr. Presidente, as explanações que me cabiam dar em apoio às
emendas que li e que transmiti à Mesa, para que V. Exa. as submeta à discussão e
deliberação da Casa.
Ao terminar, porém, devo comunicar a V. Exa. que, em terceira
discussão, deverão ser apresentadas pela Comissão de Orçamento mais algumas
emendas, que não são exibidas neste momento porque referem-se ao orçamento da
receita, isto é, ao art. 1º da Lei de Meios, cuja segunda discussão já se acha encerrada.

310

49ª Sessão em 30 de novembro de 1921
O Sr. Gaspar Saldanha – Entrando, hoje, em terceira discussão o projeto
de orçamento da receita e da despesa ordinárias para o futuro exercício financeiro de
1922, farei algumas apreciações sobre o mesmo, para acentuar conclusões globais
decorrentes do atrito dos debates e do meu conhecimento direto da vida do Rio Grande.
Em primeiro lugar, comparando o Parecer da Comissão de Orçamento do
ano passado com o deste ano, encontrei uma flagrante contradição entre esses dois
documentos.
No parecer do ano passado se via que a situação econômica do Estado
apresentava uma verdadeira exceção em confronto com a situação mundial,
profundamente perturbada esta pela conflagração européia.
No parecer deste ano há uma afirmação diametralmente oposta,
atribuindo à conflagração os desconcertos da nossa situação econômica. De tal sorte
que, para a Comissão do Orçamento, a causa das perturbações econômicas não decorreu
da ação do detentor do Poder Executivo. Quando, porém, a situação melhora, para logo
os papéis oficiais e os discursos assinalam, como causa exclusiva deste melhoramento,
a ação governamental e, quando piora, operam causas de naturezas diversas.
É preciso, pois, declarar com firmeza e desassombro que a situação
econômica do Rio Grande decorre da iniciativa particular e das forças vivas do Estado
e não do Poder Público, que, ao contrário, por vezes a entorpece, já proibindo
exportação de produtos, já imobilizando vultosos capitais, por meio de empréstimos
internos e dos depósitos populares, que são empréstimos internos dissimulados, e já
aumentando tarifas ferroviárias, perturbando a circulação da riqueza.
Quanto à situação financeira, tive a oportunidade de frisar em discurso
anterior que o exercício de 1920, em prestação de contas, se encerrou com um déficit,
de 15.861:000$000. O projeto do orçamento para 1922 também nos autoriza a declarar
que existiria um déficit de 13.788.000$000 se não fora a emenda que acaba de ser lida e
que nos dá conta de maiores possibilidades de renda; podendo-se porém, estimar, assim
mesmo, em tomo de 10.000:000$000 o déficit desse exercício.
A emenda apresentada quanto ao aumento da verba referente ao produto
de loterias foi até por mim sugerida em debate anterior.
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Tendo em atenção a orientação seguida pelo governo quanto às despesas
extraordinária e especial, recorrendo até aos depósitos populares para custeá-las, tenho
motivo para prever o déficit citado.
Em 1920 já o déficit de 15.861 contos foi atendido com dinheiro dos
depósitos populares.
Assim é mais uma conclusão que devo frisar assentada que, ao contrário
do que apregoaram os jornais oficiais, haverá déficit e não saldo, como já se tem
verificado em anos anteriores.
Quanto aos serviços primaciais afetos ao Estado, devo indicar falhas
sensíveis em alguns dos principais.
Em matéria de distribuição de justiça já tenho observado que é insuficiente
o aparelho judiciário para atender ao movimento forense. É insuficiente o Superior
Tribunal, são insuficientes as comarcas existentes para preencher os seus fins.
O Estado tem 71 municípios e apenas 38 comarcas criadas, mas, destas, a
terça parte está sempre vaga. Além disso, municípios que concorrem com soma de
impostos estaduais e taxa judiciária suficientes para serem cabeça de Comarca, como
Rosário, São Francisco de Assis, Soledade, Santiago do Boqueirão e outros, que ainda
são termos.
Há ainda falta de escrivães e oficiais de justiça para o competente
funcionamento do aparelho judiciário.
De mais a distribuição dos cartórios não é eqüitativa em relação a comarcas
da mesma entrância. Devo até citar um caso particular. Alegrete paga maior soma em
impostos estaduais e em taxa judiciária que Itaqui e São Leopoldo e tem menor número
de escrivães. A leitura do quadro seguinte isto demonstrará: (lendo)
“Alegrete – Taxa judiciária, 16.275$OOO;
393:427$000; escrivães do cível e crime, um; oficiais de justiça, dois.

impostos

estaduais,

Itaqui – Taxa judiciária, 13:279$000; impostos estaduais, 393:427$000; escrivães do
cível e crime, dois; oficiais de justiça, dois.
São Leopoldo – Taxa judiciária, 8:427$000; impostos estaduais, 393:427$000;
escrivães do cível e crime, 2; oficiais de justiça, 3.”
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Alegrete paga quase o duplo em taxa judiciária do que São Leopoldo e tem
um escrivão dessa categoria, quando, justamente, deveria ter o duplo em relação a esse
município.
O número de escrivães e de oficiais de justiça existente nas comarcas de
2ª entrância é insuficiente para dar conta dos serviços das mesmas.
Quanto à Instrução Pública, devo ponderar que, pelo fato de serem
mesquinhamente pagos os professores, ninguém quer exercer o magistério, nem mesmo
alunos que se formam na Escola Complementar.
Porém, no Estado, não é somente mal pago o professorado; o mesmo
acontecendo em relação à magistratura e à generalidade do funcionalismo, que anda nas
garras dos onzenários. E isto apesar do encarecimento da vida, decorrente das atuais
circunstâncias do mundo.
No entanto, conforme já tenho dito, a despesa com a Brigada constitui
um peso morto nos orçamentos.
Quanto ao policiamento, o preventivo está a cargo dos municípios e o
repressivo a cargo do Estado. Nos municípios, o Estado só paga vencimentos a
delegados e subdelegados, não mantendo força pública para este fim.
A Brigada poderia fazer esse serviço, porém o governo lhe não dá esta
incumbência e se ocorresse não sei se melhoraria o policiamento. Li nos jornais o
que houve em Santo Ângelo, onde um sargento da Brigada, que lá foi a pretexto de
manter ordem, fez efusão de sangue; tornando-se precisa a intervenção da força federal
para restabelecer a serenidade dos ânimos exaltados por motivo de um aumento de
impostos.
Para pôr fecho a estas observações, devo me referir à questão da falta de
liberdade no Rio Grande, que decorre da maneira absorvente como o Chefe do
Executivo se porta nas suas relações com os demais ramos do Poder Público. Em
relação à Assembléia, já tenho verberado essa atitude de menosprezo às funções desta
Casa, até mesmo em discussões recentes. Quanto à magistratura, já se projeta uma
incursão na órbita desse poder, pois, segundo se tem publicado, as nomeações de juízes
de comarca serão feitas independente de concurso. Sabemos já que a aposentadoria de
juiz, por força de lei vigente, é atribuição exclusiva do Presidente, quando deveria ser do
Poder Judiciário. Nesta orientação, o detentor do Executivo vai além, pois tem ferido
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até princípio cardeal da Constituição Federal, se arremetendo contra a autonomia
municipal.
De modo que, não satisfeito com as largas atribuições que detém, o chefe
do governo perturba a autonomia dos demais poderes, diminuindo, em conseqüência,
a esfera da liberdade no Rio Grande.
Relembrando, porém, as nossas tradições liberais, o sangue derramado
pelos nossos heróis e mártires, a vitória da democracia que se registra por toda a
parte, penso que o Rio Grande não poderá constituir exceção no conceito mundial e que
não tardará o dia em que seu povo, retomando a rédea dos seus destinos, entoará
entusiásticos cânticos e hinos ardentes à liberdade.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a escassez de tempo que nos resta
para o encerramento dos trabalhos não permite um pedido de adiamento, afim de
responder ao ataque do ilustre representante da oposição.
Devo, por isso, arriscar-me aos azares de uma resposta, recorrendo, de
momento, aos registros da memória e aos dados e documentos que tenho ao meu alcance.
Afirmou S. Exa. haver uma contradição entre os pareceres da Comissão
de Orçamento, do ano passado e do corrente.
E essa contradição consistia no haver se afirmado, da primeira vez, que a
situação econômica do Rio Grande do Sul era de excepcional solidez, relativamente
aos outros estados e países, e que isso se devia ao seu governo.
No entanto, no parecer atual, atribui-se o reflexo, no Rio Grande do Sul,
da crise econômica que atravessa, às conseqüências da guerra européia.
Não sei se exprimo bem, nesse resumo, as idéias de S. Exa. Se assim
foi, porém, não diviso contradição alguma.
A crise econômica no ano de 1919 não fez sentir suas conseqüências tão
fortemente como no ano seguinte, mesmo porque tais conseqüências são, às vezes,
tardias.
A Comissão de Orçamento poderia afirmar coisas diferentes em anos
sucessivos, refletindo as mutações naturais acarretadas pelo tempo e refletindo,
conseqüentemente, situações diferentes.
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Eu não disse, porém, que essa crise provinha, exclusivamente da
conflagração européia. Afirmei, ao contrário, que ela, sendo um fator externo,
complicava-se com outros internos ou puramente nacionais, como o excesso de
importações, a depreciação da taxa cambial, a desorganização ferroviária, etc.
Disse ainda S. Exa. que no exercício vindouro teríamos um déficit e
particularizou que este atingiria a 15 mil e tantos contos e, como a emenda agora
apresentada, seria de 10 mil contos.
Encarada desse ponto de vista, pode S. Exa. encontrar déficits. No
entanto, assim não acontecerá.
Comparando a receita com a despesa ordinária, haverá um saldo provável
de 1.800 contos.
Esse saldo deverá ser empregado na despesa extraordinária.
Mas, nessa despesa extraordinária, estão enumerados os serviços de
natureza variável e podem ser aumentados ou diminuídos, de acordo com o aumento
ou diminuição do saldo. Na despesa ordinária estão enumerados os gastos inadiáveis
que dizem respeito ao pagamento do funcionalismo e outros que não poderão deixar
de ser atendidos.
Exatamente nisso encontramos a vantagem do orçamento do Rio Grande
do Sul.
Se houver saldo, será empregado na despesa extraordinária; se não
houver, cobrirá apenas a despesa ordinária; não havendo déficit de espécie alguma, pois
como já disse, os serviços da despesa extraordinária sofrerão a restrições nos aumentos
permitidos pelo saldo.
Disse ainda S. Exa. que o Estado do Rio Grande do Sul, com os
empréstimos internos, tinha agravado a crise financeira.
Ora, o Governo do Estado não fez nenhum empréstimo interno,
relativamente ao território do Estado.
Não houve, portanto, uma transformação de capital circulante em capital
fixo e mobilizado nos trabalhos materiais.
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Para atender o serviço da viação férrea, lançou o Estado um empréstimo
de 12.500 contos, de que foram intermediários os bancos Pelotense e Português. Esse
empréstimo foi coberto na praça do Rio de Janeiro. Além disso, houve o empréstimo
externo de dez milhões de dólares, feito nos Estados Unidos.
Ambos trouxeram capitais de fora do Estado para serem empregados em
melhoramentos materiais.
Quanto aos depósitos particulares, o governo lançou mão deles para
emprega-los em obras reprodutivas, como os melhoramentos acima referidos.
Mobilizou um capital que estava depositado nas caixas do Tesouro, porque
os depositantes não lhes queriam dar outro destino senão puder receber o juro
proveniente dos mesmos.
Fez ainda S. Exa. crítica da organização policial e judiciária. Afirmou que
a Brigada Militar não prestava os serviços que poderia prestar. Ora, se S. Exa. se desse
ao trabalho de percorrer o relatório do ilustre comandante dessa milícia, verificaria que
existem esparsos, por vários municípios do Estado, destacamentos da mesma.
No Porto do Rio Grande, tem a ala inteira de um regimento, em Santa
Maria um forte destacamento, bem como em outros municípios do Estado.
Em Santana existe um regimento completo, guardando a fronteira.
Nesta capital, nos serviços de guarda, são empregadas, diariamente, mais
de 200 praças. Pode-se afirmar que o efetivo da Brigada Militar, em vez de excessivo, é
deficiente para os serviços que tem de atender.
Quanto à parte referente à organização da Justiça, disse S. Exa. que
várias comarcas estão vagas pela parca remuneração dos funcionários respectivos.
Exatamente procurando remediar este mal, foram agora aumentados os vencimentos
dos magistrados, como estímulo aos cultores do direito por essa carreira.
Repara S. Exa. que vários municípios ainda não foram elevados a comarca,
apesar do movimento forense que apresentam.
Estando o digno representante da oposição tão receoso de déficits, não
deveria lembrar medidas que tanto aumentariam a despesa, quando o serviço desses
termos é regularmente atendido nas sedes.

316

Quanto às outras críticas, referentes à organização judiciária, estão fora
da órbita das atribuições orçamentárias desta Assembléia.
Devo, porém reparar na referência, feita por S. Exa., de que o governo iria
golpear a independência da magistratura, promulgando uma lei pela qual anularia a
exigência de concurso para os juízes de comarca. Confesso que ouvi com verdadeira
surpresa tal afirmativa. Ignoro por completo que esteja no pensamento do governo a
elaboração dessa lei e não sei como S. Exa. dela teve conhecimento.
Permita-me dizer que em matéria de economia política S. Exa. sustenta
teorias atrasadas, que não estão mais de acordo com o pensamento moderno nem com
as necessidades sociais.
Colocando-se num ponto de vista de extremo individualismo, uma
dualidade, uma dupla atitude hostil do indivíduo para com o Estado e do Estado
procurando asfixiar o indivíduo. Apega-se à velha teoria individualista de Ilerbert
Spencer, no seu livrinho intitulado Da Liberdade à Escravidão e tão do gosto de S. Exa.
Não me arriscaria eu a essas referências ao grande filósofo britânico, senão repetindo a
opinião dos sociólogos como Eurico Ferri, e de economistas, como Francisco Nitti.
Diz o primeiro que Spencer, ao escrever esta obra, já estava em estado
de decadência mental; avançando proposições cujas conseqüências levariam ao
anarquismo.
Diz Nitti que essas teorias de Spencer, feitas a priori, não se baseiam em
dado algum positivo.
E S. Exa. também coloca-se nesse ponto de vista plenamente teórico,
quando deveria seguir o critério da oportunidade das intervenções do Estado nos
serviços particulares.
Há serviços, como os das estradas de ferro, que não podem ser
melhorados pela concorrência, impossível devido às grandes despesas que acarretam.
E, quando são explorados por empresas particulares, sempre necessitam a
intervenção do Estado, como supremo regulador dos atritos entre as empresas
particulares e o interesse público.
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A simples concorrência, como afirma Colson, não é suficiente para reduzir
a ganância das empresas particulares; limitando os benefícios em proveito dos
melhoramentos necessários.
É necessária a intervenção como norma de cooperação social ou, como
diz Nitti, como síntese da unidade política.
Segundo a opinião dos economistas modernos, o Estado, do mesmo passo
que restringe a sua intervenção em matéria religiosa e política, aumenta relativamente aos
fatores de ordem econômica e social. O Estado, por exemplo, auxilia a iniciativa
particular em matéria de beneficência, estimula ou desenvolve-a em matéria de
saneamento, restringe-a em matéria de legislação operária. E aqui no Rio Grande do
Sul, seguindo o critério da oportuna intervenção do Estado, podemos citar os valiosos
empreendimentos da encampação do Porto do Rio Grande e da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul.
Ao aparte do Sr. Deputado Gaspar Saldanha, de que não eram estas as
suas idéias, respondo: eu não vim aqui para concordar com as idéias de S. Exa., mas
para combatê-las.
Disse ainda S. Exa. que o Governo do Estado asfixiava a liberdade do Rio
Grande, tirando-lhe a autonomia dos municípios. No entanto, S. Exa. deve saber que,
em vários outros estados da República, os intendentes são nomeados pelos
governadores, enquanto que aqui os municípios elegem os seus administradores e os
seus conselhos.
Tem se dito, também, aqui, que a oposição deve as cadeiras que ocupa
nesta Assembléia unicamente aos esforços dos seus correligionários. Precisamos
esclarecer este ponto.
Esses esforços dos correligionários de V. Exa., de nada valeriam se não
existisse a lei do voto proporcional, amplamente liberal, que lhes permite, com um
pequeno número de votos, ocupar três cadeiras nesta Casa.
Tanto isso é verdade que na vigência de outras leis eleitorais os federalistas
nunca pleitearam a sua representação na Assembléia.
Não sei em que longínqua esperança se funda V. Exa. para aguardar essa
liberdade para o Rio Grande do Sul!
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Não sei se esta liberdade será conquistada pelo Partido Federalista, que V.
Exa. com tanto brilho aqui representa!
Ignoro se é o mesmo partido organizado sob a bandeira parlamentarista
de Gaspar Martins, alijando o peso morto dessas idéias para acorrentar sua existência ao
destino de um homem!
Essa atitude dalguns federalistas nada mais representa que um critério
oportunista de estreita oposição ao Governo do Estado, oposição destituída de um
ideal superior
Esses federalistas são favoráveis a um candidato pela simples razão de que
o Partido Republicano está contra ele. (Registram-se vários apartes) Pois bem, como dizia,
ou este partido aberra de suas doutrinas e segue, todo ele, um programa que não é o seu
e, neste caso, transformou-se, perdendo a sua razão de ser, ou se fragmenta em partes
distintas e teremos apenas os destroços de um naufrágio, derivando ao sabor da
corrente.
O Sr. Possidonio da Cunha – Sr. Presidente, como tive ocasião de
advertir, quando tratou-se da segunda discussão da Lei de Orçamento do Estado, a
comissão de que tenho a honra de fazer parte tem agora a apresentar algumas emendas
referentes à lei da receita, as quais não foram antes submetidas à deliberação da Casa
por já se haver encerrado a segunda discussão do artigo l° da Lei de Meios para 1922.
Essas emendas são, em parte, conseqüência de leis ultimamente aprovadas
por esta Assembléia, como seja a nova tabela do imposto de indústrias e profissões, e,
em parte, o resultado de uma avaliação mais aproximada de verbas da receita, cujo
montante veio a ser alterado por fatos posteriores à apresentação do Projeto de
orçamento.
As emendas a que me refiro são as seguintes (lê):
“Na tabela do orçamento da receita para 1922, substituam-se: N° 11– Imposto sobre
indústrias e profissões 3.500:000$000
N° 15 – Produto de loterias 2.000:000$000
N° 22 – Renda dos serviços do Porto de Porto Alegre 2.500:00$000”
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São essas, Sr. Presidente, as emendas a que referi-me na segunda discussão
do orçamento e que, agora, tenho a honra de apresentar na terceira, solicitindo a V. Exa.
que consulte a Casa se permite que entrem em discussão independentemente de serem
impressas.
As emendas são apoiadas pela Assembléia e entram em discussão com o projeto
Encerrada a discussão, em primeiro lugar sobre a emenda e depois sobre oprojeto, o
Sr. Presidente põe em votação, sendo ambos aprovados e enviados, em seguida, à Comissão de Redação.
Em continuação, entra em terceira discussão o projeto de lei que orça a despesa
extraordinária e especial para o exercício de 1922.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente em relação às despesas
extraordinárias e especial, devo anotar que pela natureza das mesmas deveriam fazer
parte do orçamento ordinário. Realmente os serviços referidos no quadro destas
despesas são de natureza permanente e não transitória.
O serviço de viação é primordial e faz parte das funções fundamentais
do Poder Público.
A maior parte das verbas do orçamento extraordinário e especial visa à
continuação de vias de comunicação já começadas, como construção e conservação
de estradas, fontes, melhoramentos da navegação fluvial e lacustre, abertura de dragagem
de canais, etc., serviços todos já encetados.
Devem as despesas correspondentes a este serviço fazer parte do
orçamento ordinário. Ainda, porém, que constem como extraordinárias e especiais,
devem ser levadas em conta na soma geral da despesa de cada exercício.
Assim é que, somadas as despesas ordinárias, extraordinárias e especial
e deduzida desta soma a receita, se verifica o déficit, quer para o exercício de 1920,
quer em relação ao orçamento para 1922. (Há troca de apartes)
Assim, Sr. Presidente, declaro que, para responder aos apartes, sou forçado
a ler o quadro que demonstra, com algarismos oficiais, o déficit com que se encerrou o
exercício financeiro de 1920.

320

EXERCÍCIO DE 1920
Receita arrecadada:
37.488:301$381
37.488:301$381
Déficit
15.861:386$056
53.342:687$437

Despesa feita:
Ordinária
Extraordinária
Especial

26.132:116$708
6.929:601$991
20.237:968$738
53.349:687$437

Vê-se, pois, que o déficit foi positivamente de 15.861:386$056 em 1920,
assim como andará em torno de 10 mil contos, com a emenda apresentada, o déficit de
1922.
Essa divisão de despesa em ordinária, extraordinária e especial, confere
uma soma de arbítrio ao Executivo que, independente da manifestação da Assembléia,
pode, depois, realizar ou adiar serviços importantes, como os de viação.
É mais uma dilatação na órbita do Executivo em detrimento da do
legislativo.
Aproveito o ensejo aberto pelo orador que me precedeu para fazer uma
explicação pessoal, mesmo porque o debate seguiu a direção que vou visar.
O representante que acaba de falar demonstrou não conhecer o programa
do Partido Federalista.
Se o contrário acontecesse, ele saberia da existência de uma tese desse
programa referente à política do Estado. Saberia S. Exa., então, que, quanto à política do
Estado, queremos, primeiro, a adaptação da Carta Estadual aos princípios constitucionais
da Carta da União.
Assim pensamos conseguir um ambiente que nos dá mais liberdade de
ação para a propaganda das demais teses referentes à política nacional.
Quanto ao apoio do federalismo à candidatura do ilustre Dr. Arthur
Revoardes, não abandonamos, assim procedendo, seu fundador, o inesquecível
conselheiro, aorientação aconselhada ao partido por Silveira Martins, que fez com
que o partido apoiasse Prudente de Moraes e Campos Salles. Seguimos, pois, a esteira
deixada pelos atos praticados pelo mestre.
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O saudoso Conselheiro Maciel, sucessor de Silveira Martins na direção
do partido, aconselhou a este a votação em Affonso Penna. De mais, não estamos, como
brasileiros, proibidos de amparar nas urnas os candidatos à mais alta curul da República
quando do nosso ato possam ressaltar benefícios ao País, como no caso da presente
sucessão presidencial.
Preferimos, pois, o nome laureado do Dr. Arthur Bernardes, portador das
tradições liberais dignas e honestas da política mineira, ao nome do Senador Nilo Peçanha,
com os erros do seu passado político.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, às arqüições anteriores do digno
representante da oposição, referentes aos saldos orçamentários, venho fazer uns
pequenos reparos.
S. Exa. disse, em sessões anteriores, que deve existir a unidade dos
orçamentos e eu afirmo que o sistema seguido no Rio Grande do Sul não violou esse
princípio. A unidade dos orçamentos consiste na enumeração completa de toda a receita
e toda a despesa. Nós temos uma receita única e a despesa se subdivide em ordinária,
extraordinária e especial. Existe, portanto, uma simples divisão de despesa, por questão
de método, mas o orçamento é um só.
Orçamento, segundo a definição corrente, é um ato de administração,
contendo a prévia votação da receita e da despesa por um determinado período de
tempo. Se essa despesa, embora dividida, mas toda enumerada no orçamento, vai buscar
suprimento numa mesma fonte de receita, não se pode dizer que houve divisão do
orçamento. Viveiros de Castro diz que a divisão do orçamento existe em alguns países,
havendo até quatro divisões, como a de orçamento ordinário, extraordinário, especial e
anexo. E no orçamento da República, embora só tenhamos a receita e a despesa
ordinárias, os atos de abertura e suprimento de crédito, as contas orçamentárias são em
número tão avultado que quase formam um orçamento à parte.
Diz S. Exa. que não se deve deixar ao arbítrio do governo as restrições da
despesa extraordinária. Bem haja esse arbítrio, que permite ao mesmo governo corrigir
os déficits, permitindo restabelecer o equilíbrio financeiro.
Afirmou ainda S. Exa. que a Constituição do Rio Grande do Sul aberrava
dos princípios fundamentais do presidencialismo, consagrados na Constituição Federal,
porque aqui não existia a divisão dos poderes. Apega-se S. Exa. ao velho princípio
metafísico da tripartição dos poderes, independentes e soberanos, que nunca teve
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aplicação prática. O que na realidade existe é o funcionamento harmônico dos poderes
autônomos e independentes, dentro da órbita das suas atribuições. É este o seu
característico. O Poder Judiciário goza das mais amplas garantias de independência. Os
juízes são inamovíveis e só podem ser promovidos pelo critério da rigorosa antigüidade,
excluindo qualquer favoritismo. Isto quanto aos magistrados. Os juízes distritais são
também inamovíveis, dentro do período de tempo em que vigora a sua nomeação. E
quanto à Assembléia dos Representantes, na organização dos orçamentos, ela enfecha
toda a vida econômica do Estado e o seu próprio crédito.
E tão ampla é essa autonomia que as suas resoluções têm, imediatamente,
força de lei, não podendo ser votadas pelo Executivo. (Trocam-se apartes)
Desculpe, Sr. Presidente, se faço uma ligeira digressão fora da matéria
orçamentária para rebater algumas acusações do ilustre representante da oposição.
Disse S. Exa. que no grande pleito que se vai travar para a escolha do Presidente da
República, estabelecendo um confronto entre os candidatos, S. Exa. opinava por aquele
que, não tendo um passado conhecido, dirigia um grande estado da Federação Brasileira.
Exatamente o critério para essa escolha foi a detenção ocasional do poder num grande
estado da República por um homem desconhecido. E quando se invoca um argumento
regionalista, impondo-se à força de um só, como meio de coação à vontade vacilante
dos outros estados, levanta-se o Rio Grande do Sul como pioneiro de um nome
nacional, combatendo o critério regionalista.
E contra a opinião liberal do Rio Grande do Sul, contra o seu desejo
democrático de republicanizar a República, evitando que se reúna convenções, com
compromissos prévios para votar em um determinado candidato, levantam-se os
federalistas unidos aos conspurcadores do regime!
V. Exas. combatem, neste momento, o liberalismo rio-grandense, o
prestígio do Rio Grande do Sul, desmentindo o seu apregoado heroísmo de batalhadores
de 93.
E quando queremos a eleição de um nome nacional, escolhido em uma
convenção livre, sem compromissos prévios, os federalistas se rebelam, opinando por
um desconhecido. V. Exas. assinaram um cheque em branco para descontar no banco
do Catete, em troca dos favores oficiais.
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6ª Sessão em 26 de outubro de 1922
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, não há motivos para esta celeuma.
A oposição tem todo o direito de manifestar-se e nós desejamos mesmo que essa
manifestação seja a mais ampla.
Não podemos, porém, permitir que nos venham colher de surpresa,
armando um verdadeiro alçapão, empregando uma terminologia imprópria e assacando
conceitos despropositados.
Queremos que essa moção seja submetida à Comissão de Constituição e
Poderes, a fim de que esta emita o seu parecer e sobre ele se abra amplo debate no
plenário, podendo os representantes da oposição fazer jorrar a torrente da sua
eloqüência sem que se lhe tolha, de forma alguma, a liberdade de opinião.
Quando o parágrafo único do art. 146 do Regimento desta Assembléia diz
que não haverá discussão é simplesmente quanto ao requerimento do representante que
pedir seja a moção submetida ao parecer de uma comissão.
O Sr. Alves Valença – E por que não seguiram o mesmo critério com
uma outra moção há pouco apresentada?
O Sr. Getúlio Vargas – Porque V. Exas. apresentam uma moção, cujos
termos a comissão precisa estudar e quem tiver interesse que a mesma seja submetida à
comissão competente é que deve requerer.
O Sr. Alves Valença – Há um duplo critério, é o critério da força.
O Sr. Getúlio Vargas – É o critério adotado pela maioria da Assembléia,
cuja opinião deve predominar no regime democrático de que V. Exa. é tão apologista.
O Sr. Alves Valença – E havemos de implantar a democracia dentro do
Rio Grande.
O Sr. Getúlio Vargas – Já está implantada, tanto que V. Exa. sempre
cercado das mais amplas garantias e sem sofrer restrição alguma na manifestação do seu
pensamento, grita no recinto desta Assembléia e nos comícios da praça pública que não
há liberdade.
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O Sr. Alves Valença – Porque ainda não me tiraram a garganta...
Posto o requerimento em votação, é ele aprovado, contra os votos dos srs. deputados
signatários da proposta.
O Sr. Alves Valença(*) – Sr. Presidente, que fique lavrado nesta Casa o
meu protesto.
O Sr. Presidente – Mas que protesto?
O Sr. Alves Valença – V. Exa. o ouvirá... Já que, lamentavelmente, eu não
me achava presente quando a maioria, julgando, talvez, que as gargalheiras que nos
asfixiavam não bastavam, ainda reformou o Regimento Interno desta Casa para
transformá-lo neste regime da rolha indecorosa, acintosa e audaciosa com que se
pretende se encerre a iniciativa da oposição, sem a menor discussão, sem o mais leve
debate.
Sei que infelizmente esta iniciativa da oposição, como, aliás, sucede com
todas as que dele partem, terá o fim draconiano de sempre, isto é, será arrolhada, será
posta completamente de parte.
Estranho, porém, que tal pedido venha do nobre Deputado, que tão
desnobremente manda que se encerre a discussão, porquanto não é do feitio do seu
temperamento fugir às discussões, para preferir o caminho escuro por que esta Casa
quer enveredar.
Por esta forma, Sr. Presidente, o Rio Grande continua a não ter o direito
de ter consciência!
E nesta mesma Casa, onde tanto S. Exa. tem apregoado a seus pares, que
nos esmagam pela maioria, a liberalidade de pensamento, este nobre representante não
sente o menor constrangimento em vir pedir que seja a moção fechada a sete chaves
para que não venha receber, na discussão, as luzes da maioria.
V. Exa., Sr. Presidente, que é dono de baraço e cutelo, nesta Casa, como é
dono de baraço e cutelo no Rio Grande o Presidente do Estado, pode encerrar a
discussão, pode abandonar a moção, pode, mesmo, pretender abafar a voz da minoria;

* Não foi revisado pelo orador.
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ela, porém, ficará de pé na consciência do povo rio-grandense para afirmar que o Rio
Grande não está de acordo com este modo pelo qual aqui se desenvolvem as questões.
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10ª Sessão em 1º de novembro de 1922
O Sr. Arthur Caetano – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Li
atentamente a moção aqui votada, após instalação dos trabalhos da Assembléia, e, se ela
não me satisfez inteiramente, animou-me, pelo menos, a provocar um pronunciamento
decisivo da nobre maioria desta Casa sobre matéria de alta magnitude para os destinos
da nossa terra e para o futuro da nossa Pátria.
A moção a que se refere o parecer que a Mesa acaba de submeter a debate,
encerra um tema da mais palpitante atualidade. Não oculto o nosso intuito trazendo- o
para a tela da discussão. Esperamos que o Governo do Rio Grande, pela voz do seu
líder, neste recinto, desfaça as suspeitas do Governo da República, que o considera
cúmplice numa grande sedição contra a integridade nacional.
Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul é neste instante um estado policiado
pelos soldados da União. Quem viaja nas linhas da fronteira encontra os destacamentos
do Exército vigilantes, à cata de um contrabando de guerra que o Governo do Estado
adquiriu na Europa ou nas repúblicas do Prata. Não se pode conceber maior afronta
aos brios de uma unidade da Federação.
Não é fatalidade geográfica que nos coloca na situação dolorosa de traidores
da Pátria. No Império, o Rio Grande do Sul mandou ao Paraguai quarenta mil homens
em desagravo da honra do Brasil. Na República, o Rio Grande fez ressurgir a sua
bravura patriótica nos confins do Amazonas, encarnando-a na figura épica de Plácido de
Castro e teve ao tratado de Petrópolis a glória diplomática de Joaquim Francisco de
Assis Brasil. O que nos torna suspeitos de traição são os venenos de uma seita filosófica
infiltrada no nosso organismo institucional; é a conduta de um governo despótico que
manda erguer na tribuna da Câmara Federal o lábaro separatista.
Sr. Presidente, a Comissão de Constituição e Poderes, em seu douto
parecer, mostra-se surpreendida com a primeira parte da moção que os representantes
da minoria submeteram à deliberação desta Casa. Não é só nos sucessos da atualidade
que nós vamos encontrar as razões do nosso procedimento. Esse parecer, eu o declaro,
sem ofensa à integridade pessoal do digno relator da Comissão de Poderes, foi bebido na
fonte presidencial.
A idéia separatista, Sr. Presidente, está intrinsecamente ligada à existência
do Partido Republicano ditatorial. E o chefe da situação rio-grandense não poderá fugir,
neste momento, às responsabilidades dessa campanha que já alarmou o País inteiro. S.
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Exa., na Oração da ressurreição, como ficou conhecido o discurso proferido após a grave
enfermidade que o afastou do governo, timbrou em reafirmar esses tenebrosos intuitos.
Tenho em meu poder esse documento e aí se encontra, entre elogios ao filósofo que
preconiza a existência das pequenas pátrias, o seguinte conceito do apóstolo Teixeira
Mendes: “Queremos o regime federativo para conciliar livremente a união histórica do povo brasileiro
com a independência política das pátrias em que esse povo já se divide e tende, fatalmente cada vez mais
a dividir-se.”
Assim, pois, Sr. Presidente, o germe da campanha que nos compromete
nesta hora, vamos encontrá-lo nas ameias do poder. Assim se explica que órgãos
ostensivos do Partido Republicano nas localidades esposassem a idéia criminosa.
Tivemos o exemplo em jornais subvencionados até pelas municipalidades, como se viu
em Vacaria, São Francisco de Assis, São Sebastião do Caí, Santa Maria, Caçapava e
outras cidades. Na sede do município em que resido, Sr. Presidente, um jornal fundado
por dignos descendentes de um velho republicano que teve assento nesta Casa como
deputado à Constituição, fez a campanha a favor da candidatura do Sr. Nilo Peçanha
com artigos epigrafados: Vitória ou Separação.
No Município de Soledade, jovens descendentes de um outro
correligionário de V. Exa., que tomou parte ativa na Revolução de 93, lançou as bases
para a fundação de um grêmio na localidade, grêmio esse que se denominaria Clube
Separatista.
Todos esses fatos tiveram repercussão na imprensa do País e no seio do
Parlamento brasileiro, onde o líder da bancada borgista, Sr. Capitão Octávio Rocha,
alçou bem alto o pendão do separatismo. Está ainda na memória de nós todos o
entusiástico telegrama de felicitações que lhe dirigiu, em seguida, o Sr. Borges de
Medeiros. Em documentos oficiais do Estado temos a prova de que o ideal da
separação do Rio Grande penetrou todas as camadas do partido dominante. Tenho em
mãos, neste momento, Sr. Presidente, um relatório do Sr. Álvaro Baptista, ainda hoje
com assento na Câmara Federal, relatório esse apresentado ao Presidente Carlos
Barbosa em 1908, quando o seu autor ocupava o cargo de Secretario da Fazenda.
Neste relatório, à página 67, encontra-se o seguinte (lendo): “Com o pomposo nome de estado
autônomo não somos mais de uma colônia da União, que suga a nossa vida. É fácil imaginar que os
estados não se deixem explorar perpetuamente, que as queixas surgirão primeiro, depois os protestos,
depois a ação dos esbulhados contra os esbulhadores. Semelhantes processos são mais apropriados para
separar do que para unir os estados.”
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Assim, Sr. Presidente, criou-se aqui dentro uma atmosfera que nos colocou
em situação de odiosidade entre os estados da União.
Nessa disposição de ânimo, o ditador rio-grandense alçou o colo
contra a candidatura Arthur Bernardes. Vimos, Sr. Presidente, de uma campanha em que
o Rio Grande do Sul entrou com todo o prestígio das suas glórias passadas e saiu com
os seus brasões enxovalhados pelo opróbio e pela humilhação.
O Rio Grande do Sul distinguia-se sempre na História do Brasil pelo
desgarre e desassombro das suas atitudes.
O parecer da douta comissão refere-se aos revolucionários de 35, cujo
movimento não foi, nas suas origens, nem pela República nem pela separação,
mas precipuamente uma reação contra os áulicos, um grito liberal e democrático. Foi
ainda assim que nos dias do Segundo Reinado o Rio Grande, reflorescido nos seus
acampamentos, se impôs ao respeito do trono pela eloqüência catapultuosa de Silveira
Martins. Dizia-se, então, correntemente, que a Província sulina ocupava, ela só, uma das
conchas da balança política do Império. Na República, o Rio Grande oficial vetou
altivamente a candidatura Campos Salles pela palavra do Sr. Júlio de Castilhos e deu por
terra com a candidatura do Sr. David Campista, pela severa energia do Senador Pinheiro
Machado. No apogeu de todos esses triunfos, o Sr. Borges de Medeiros hauriu
inspirações para um gesto próprio na política nacional. Vetou a candidatura Arthur
Bernardes num telegrama que, embora fosse o desmentido de todos os princípios que
professa, chegou a ser considerado como uma flâmula de reação republica- na. S. Exa.
levantou efetivamente esse brado mas não esteve na altura de representar o sentimento
de dignidade e de bravura do povo rio-grandense.
Nunca maior decepção, maior humilhação, maior vergonha podia sofrer,
não o Estado, que não tinha culpa que falasse em seu nome quem menos legitimamente
o representava, mas o Partido Republicano que confiava cegamente nos títulos de
benemerência do seu chefe...
Nós mesmos, os adversários do Presidente do Rio Grande, que estávamos
habituados a ver a sua energia temerária com os fracos, sempre o julgamos capaz de um
gesto de altivez com os fortes.
S. Exa. consentiu que à sombra do seu governo se conspirasse livremente
dentro do Estado e, na hora em que foi preciso afirmar a sua individualidade num ato
de energia, mentiu tristemente as nossas tradições – capitulou e traiu!
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Não são os artigos nem a doutrina do órgão oficial que vão convencer do
contrário o povo independente.
É notório, Sr. Presidente, que um general do nosso Exército excursionou
pelo Estado incitando as guarnições à revolta.
O fato de não ter S. Exa., como diz o órgão oficial do seu partido,
participado diretamente das combinações da mazorca, nada prova. Eu vou invocar um
exemplo histórico que, guardadas as proporções, reforça sobejamente a minha
argumentação.
Refiro-me, Sr. Presidente, à ação do Conselheiro Ruy Barbosa nos últimos
dias do Império. O grande brasileiro confessa, numa obra recente, que nunca se
enfileirou entre os propagandistas da República e que nunca privou, sequer, com os
conspiradores da revolta de 15 de Novembro. Mas a sua campanha de imprensa
repercutiu nos quartéis e ele, envolvido por força das circunstâncias nesses sucessos
memoráveis, não pode fugir à condição de revoltoso. E, então, declara o grande
brasileiro: “Eu não entrei nas combinações da revolta, mas, chegada a hora do perigo, aí estive com o
meu nome, a minha solidariedade e a minha cabeça.”
Temos nós também, Sr. Presidente, a nossa tradição revolucionária e os
nossos generais, como Oliveira Salgado, souberam sofrer com dignidade as preterições
de comando, de promoções a acessos e até mesmo as odiosas restrições de anistia.
Os nossos almirantes, como Saldanha da Gama, deixavam-se sacrificar
heroicamente no campo de batalha. Friso esses exemplos para o contraste da conduta
do General Luiz Barbedo, que, depois de haver declarado que o Sr. Arthur Bernardes
não seria Presidente, sob pena da dissolução do Exército, vem, hoje, pelas colunas de
uma folha adversária, entoar a palinódia dos arrependidos.
Tão grave era a atmosfera política criada dentro do Rio Grande que se
pensou estender até aqui a providência do estado de sítio e, no Palácio do Catete,
chegou-se a cogitar da prisão do Sr. Borges de Medeiros. E não se pense que com esta
providência, caso ela viesse a ser tomada, a terra sairia dos seus eixos. O Sr. Borges de
Medeiros entregar-se-ia à prisão com a mesma resignação evangélica com que se
entregou o Marechal Hermes da Fonseca...
(Há troca de violentos apartes, seguida de tumulto)
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O Sr. Presidente – Chamo a atenção das galerias que não se podem
manifestar, sob pena de mandar evacuá-las. Advirto que quem está com a palavra é o
Deputado Arthur Caetano...
(Continuando o tumulto, é suspensa a sessão. Pouco depois, é reaberta)
Peço aos colegas que me ajudem na manutenção da ordem. Continua com
a palavra o Deputado Arthur Caetano.
O Sr. Arthur Caetano – Sr. Presidente, o chefe do Partido Republicano
Rio-grandense, sentindo que tinha diminuído o nosso Estado na sua faina de heroísmo,
de altivez e lealdade, pensou reabilitar-se por um lance de despotismo e assim acoroçou
a campanha em prol da sua reeleição. O Sr. Borges de Medeiros, em que pese aos seus
adoradores, foi o Deputado mais sem brilho que o Rio Grande do Sul mandou à
Constituinte. Mas essa reeleição, Sr. Presidente, é um atentado aos princípios
democráticos estatuídos no pacto fundamental da República.
O Sr. Alves Valença – Aqui estamos na monarquia...
O Sr. Arthur Caetano – É quase a monarquia absoluta, é o domínio da
cartilha de l4 de julho.
Um dia, Sr. Presidente, em pleno Senado Brasileiro, Ruy Barbosa,
dirigindo-se ao General Pinheiro Machado, exclamou: “O Estado que V. Exa. representa
não tem Constituição e, se tem, essa Constituição não encontra símile nas maiores autocracias da
terra.” Aqui não existe, sequer, a forma republicana federativa. Repito com os mestres
que entendem que a forma republicana federativa do conjunto de princípios cardeais
que, segundo a doutrina, lhe compõem a essência e a índole, notadamente a divisão
dos poderes, a sua eletividade e a temporariedade das suas funções. Não temos a
divisão de poderes porque esta Assembléia não é, em verdade, um ramo do Poder
Público, mas um órgão do aparelho governativo, subordinado ao supremo poder presidencial,
que enfeixa, em suas mãos, a autonomia dos municípios e atribuições do Poder
Judiciário.
Não existe a eletividade porque o Vice-Presidente do Estado, funcionário
de nomeação, pode governar um qüinqüênio. Finalmente, não existe a temporariedade
de funções porque o Rio Grande tem um presidente perpétuo ao passo que a capital
do Estado registra o caso de um intendente eterno.
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O arrojo da ditadura pleiteando esta quinta reeleição feriu fundo os
melindres do povo rio-grandense e fez estuar este estupendo movimento cívico que
põe em alvoroço, nesta hora, a alma sonhadora dos nossos campônios. Mas essa
agitação, Sr. Presidente, está despertando as cóleras do ditador.
Não é um pleito eleitoral que se aproxima: é uma revolução que começa;
não é um escrutínio entre dois nomes, é um duelo de morte entre a ditadura e a liberdade.
O que se não pode admitir, Sr. Presidente, é que esta Assembléia seja juízo imparcial
para a apuração desse pleito. Qual de nós, Sr. Presidente, engolfados apaixonadamente
nesta luta, pode investir-se licitamente nas funções de julgador? Nem a toga do
Desembargador Ribeiro Dantas, nem a batina do nosso venerando colega o Sr. Vigário
Cruz Jobim, nem os bordados do General Presidente teriam força bastante para apagar
lá fora a mácula indelével dessa suspensão. O magistrado, o sacerdote e o soldado
perdem, em geral, aqui dentro, o prestígio dessa tradição, que culminou, principalmente,
na evolução dos povos do Ocidente, para se curvarem, resignados, neste recinto, aos
princípios imutáveis da tirania.
O Sr. Presidente – Advirto ao orador que está se afastando do ponto da
matéria em debate.
O Sr. Arthur Caetano – Vou resumir, Sr. Presidente, as minhas
considerações; quero, porém, deixar acentuado que a ditadura, para afrontar o povo riograndense com essa reeleição, conta, exclusivamente, com a força material, onde reside
o segredo dos seus triunfos. Mas, Sr. Presidente, a nossa força pública, essa Brigada
Militar, não é mais constituída por sicários, pegados à bola e a laço nas encruzilhadas
das Missões. Ela hoje não se presta mais ao papel de guarda pretoriana, pois constitui
uma segunda linha do Exército Nacional, é parte integrante da sociedade rio-grandense e
há de saber, na hora decisiva, fraternizar com o povo.
Sr. Presidente, remontando ao início da argumentação que venho de
aduzir, declaro solenemente que nós, os representantes da minoria, mantemos na íntegra
a moção submetida à deliberação desta Casa.
O parecer da douta comissão terminado por um substitutivo
subscrevendo as congratulações que o povo rio-grandense, por nosso intermédio, envia
ao Presidente da República por ter sufocado a mazorca niilista de 5 de julho. Devo dizer,
Sr. Presidente, que esses aplausos a governos não estão nos moldes da nossa oposição
radical. Razões especiais justificam a atitude do federalismo, manifestando esse aplauso
entusiástico ao Sr. Presidente da República, pelos seus órgãos na imprensa, no
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Parlamento Nacional e nesta Assembléia. O Sr. Epitácio Pessoa, de todos os homens
públicos deste País, é aquele a quem maiores títulos recomendam à gratidão do meu
partido. Nós não esqueceremos nunca que na hora mais triste da nossa vida partidária,
quando dois despotismos se aliavam para esmagar a liberdade rio-grandense, foi a voz
de Epitácio Pessoa que se ergueu arrebatadora na Câmara Federal, num brado comovido
e heróico. Tenho em mãos, Sr. Presidente, um trecho desse primor de eloqüência
humana que vou ler, para que fique registrado nos Anais desta Casa. Respondendo na
Câmara dos Deputados ao líder do castilhismo, disse o Sr. Epitácio Pessoa, na sessão de
23 de maio de 1893, em que se discutia a Revolução Rio-grandense: (Lendo)
“Deixando, porém, de parte os fatos a que o nobre Deputado se
refere, me permitirá, S. Exa. dizer que; se contra a Constituição do Sr.
Júlio de Castilhos se levanta uma tempestade de ódios e despeitos,
estes ódios e estes despeitos são de toda a Nação brasileira
(apoiados) que não vê, sem o mais profundo pesar a pertinência com
que V. Exa. sacrifica a sua conservação no poder centenas e
centenas de vidas preciosas, milhares e milhares de contos,
extorquidos ao trabalho e à miséria do povo. O Estado do Rio
Grande do Sul acha-se constitucionalmente organizado?
Responderei que não. Eu não me sentiria bem com a minha
consciência de brasileiro, eu desertaria as grandes responsabilidades
que me impõe a qualidade de representante da Nação, se a primeira
palavra que tivesse de proferir nesta Câmara, após o interregno
parlamentar que acaba de findar, tão cheio de ameaças para a vida
republicana, tão abundante de desgraças para o meu País, não fosse
um brado de comiseração profunda para aqueles que, talvez, a esta
hora caiam varados pelas balas da tirania fraticida. (muito bem, bravos)
Não fosse um protesto de indignação nobre, justa, altiva e
patriótica, erguido em nome do sentimento nacional, que se revolta
em nome da consciência pública, que protesta apavorada, em nome
da liberdade, da civilização e da República, contra aquele que,
durante 18 meses, tem firmado seu governo na miséria, nas
lágrimas e no sangue do povo brasileiro. (Bravo e palmas no recinto e
nas galerias) Eu não me julgaria digno de ocupar esta cadeira nesta
Câmara; eu não me julgaria digno de aspirar jamais ao favor à
confiança e às simpatias populares, se ouvindo o barulho enorme
desta onda de desespero, que chega até mim, não viesse, neste
momento supremo de angústias para todos, dizer ao Governo do
Rio Grande. Caim, tem piedade dos nossos irmãos, (Bravo e palmas)
a que as leis da República não são embaraços a tua vingança!...
Homens de coração e coragem, nascidos nas terras livres dos
Pampas, não podiam curvar a cerviz humilhada à ação aviltante do
despotismo.”

Assim justificamos, Sr. Presidente, os aplausos da nossa moção ao Sr.
Presidente da República, propondo este voto, que é também de alta significação política
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O Sr. Getúlio Vargas – Essas razões deveriam ter prevalecido quando foi
da escolha do Sr. Epitácio Pessoa, que V. Exas. combateram.
O Sr. Arthur Caetano – Nunca houve hostilidade da nossa parte, não
sufragamos a candidatura do Sr., Epitácio Pessoa porque, desde a campanha civilista de
1910, firmamos nas urnas um compromisso solene com Ruy Barbosa. E o federalismo
não foge aos seus compromissos de honra. O que, porém, deve ficar consignado a
respeito dessa candidatura é que o Governo do Rio Grande quis enfeitar-se com penas
de pavão, fazendo crer, aqui dentro, que o Sr. Epitácio Pessoa subiu por indicação sua à
Presidência da República.
Não me entibia o ânimo, Sr. Presidente, a manifesta hostilidade com que
os representantes da maioria acolhem as iniciativas da oposição. Cumpro neste
momento um dever com a minha própria consciência, agindo no desempenho de um
mandato que é a maior distinção que mereci na minha vida.
Sinto em torno desta cadeira o prestígio de três décadas de sacrifícios
perenes, em que a bandeira do federalismo desafiou todas as vicissitudes da luta. O
partido da ditadura, por todos os seus órgãos, anuncia, há 20 anos, o desaparecimento
da corte insubjugável, que ressurgiu soberba das cinzas da revolução e que ainda há 20
dias, na Roma do liberalismo, soube extinguir com honra o último dissídio, que era a
última nuvem que moldava a marcha gloriosa da caravana dos livres.
Vós, srs. representantes da maioria, aceitando em parte a moção que
apresentamos para se congratularem com o Sr. Presidente da República, revelais o
instinto de aplainar o terreno futuro... Sentis, perfeitamente, a gravidade da aventura em
que se lançou o Partido Republicano, pleiteando a reeleição do seu chefe, contra todos
os princípios constitucionais e democráticos.
Mas, nós, representantes legítimos do povo do Rio Grande, sentimo-nos
autorizados a declarar ao Brasil que o Sr. Borges de Medeiros não fará o seu novo
quinquênio porque a bravura cívica do gaúcho, todas as belezas morais da nossa raça,
o orgulho que inspira o nosso passado hão de ter alguma coisa a opor à tamanha
ignomínia.
O Sr. Vasconcellos Pinto (*) – Sr. Presidente, Srs. Representantes.
Relator que sou do Parecer da Comissão de Constituição e Poderes ora impugnado pelo
ilustre representante da minoria que acaba de falar, impõe-se-me o dever de responder* Não foi revisado pelo orador.
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lhe. Fazendo-o cabe-me afirmar que a Comissão de Constituição e Poderes mantém na
íntegra o parecer apresentado e tem certeza de que as afirmações contidas no mesmo
são produtos de verdades históricas.
Lamento, Sr. Presidente, não ter o poder de síntese daquele grande espírito
que foi Joaquim Nabuco para poder destruir essa balela do separatismo como em
poucas palavras, de uma feita, o fez esse tribuno, respondendo na Câmara a ataques
partidos das bancadas paulista e mineira, que acusavam o glorioso Pernambuco de ser
um estado de tendências separatistas.
Não teme a Comissão de Constituição e Poderes que, se existisse a idéia
separatista, pudesse ela vingar no Rio Grande do Sul. É preciso, entretanto, Sr.
Presidente, que bem assentado fique que não existe nem nunca existiu a idéia, o desejo
de desagregação do território rio-grandense.
O separatismo é uma balela que deve passar como passam os boatos, pois
que a história do Rio Grande do Sul, toda a vida de seus homens e toda a ação dos seus
governantes aí estão para documentar o contrário.
Bem disse o nobre colega da oposição, concordando com o parecer, que
de fato os heróis de 35, os grandes batalhadores pela democratização do Rio Grande,
não queriam, não desejavam a separação.
O Sr. Arthur Caetano – Nem a República.
O Sr. Ariosto Pinto – Proclamaram a República e não a queriam ...
(Apartes)
O Sr. Vasconcellos Pinto – ... e apenas batiam-se pela liberdade,
procurando obtê-la pela implantação do regime republicano no Rio Grande do Sul, tanto
que hoje os historiadores, inclusive o Sr. Alfredo Varella no seu livro Revoluções Cisplatinas,
são acordes em afirmar que o ideal de 35 era este – estabelecer, como estabeleceu, o
regime republicano no Rio Grande do Sul e, depois de consolidado este, voltar a se unir
às demais províncias do Brasil sobre [sic] o regime republicano federativo.
Por aí se vê que já em 35 o Rio Grande fazia obra patriótica, trabalhando
com denodo e abnegação para o bem do Brasil. Varella, estudando as múltiplas causas
da Revolução Farroupilha, mostra que a situação do Rio Grande em 35 era asfixiante:
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Província que apenas havia deixado de ser presídio, já arrecadava 800
contos para o Centro e este gastava aqui 140 contos e mandava que o Rio Grande
pagasse as dívidas das Províncias de Santa Catarina e São Paulo e ainda achava-se com o
direito de sacar sobre o Tesouro Provincial.
Desde o regime monárquico até nossos dias, tem o Rio Grande
indefectivelmente e com desprendimento esposado as grandes causas da Pátria,
cooperando leal e desassombradamente para o bem comum.
O Sr. Arthur Caetano – E o relatório do Sr. Álvaro Baptista, onde se prega
a separação?
O Sr. Vasconcellos Pinto – Lá chegarei e mostrarei que no relatório do
ilustre Ex-Secretário da Fazenda deste Estado não se pregava a separação.
Quando surgiu o Partido Republicano, vêmo-lo pregando a federação
como meio único de garantir a continuação e integridade da Pátria, mostrando que o
regime unitário era um perigo comum que fatalmente traria a desagregação do Brasil.
Quem assim prega, quem assim combate, certo não deseja a separação.
Parece, Sr. Presidente, que um partido que teve como bandeira de combate
a forma republicana federativa e que, vitoriosas as idéias pelo mesmo pregadas, procura
cada vez mais fortalecer esta idéia, defendendo direitos e prerrogativas dos estados
componentes da federação, não pode ser acusado, sem grave injustiça, de ser separatista.
Cabe-me agora, Sr. Presidente dizer da ação do Rio Grande republicano
e veremos que a ação dos seus chefes e homens d’estado reflete fielmente as idéias
pregadas no período áureo da propaganda republicana. O relatório do Sr. Álvaro
Baptista, tão atacado pelo ilustre representante da oposição, não contém a idéia de
separação, mas sim um grito de revolta contra o abandono de certos estados pela União.
Lendo-se com atenção esse relatório, vê-se que a preocupação do ilustre ex- titular da
Pasta da Fazenda do Estado era justamente a federação e que o seu coração de patriota
deplorava muito o enfraquecimento dos laços federativos no Brasil, chegando a dizer
que pensar-se no desaparecimento da federação era o mesmo que pensar-se no dilúvio.
Seja-me lícito, Sr. Presidente, que eu cite à Casa dois exemplos recentes
que caracterizam bem a ação do nosso partido em prol da união, em favor da integridade
nacional. Quando foi da discussão da lei do sorteio militar, viu-se que havia uma grande
desproporção entre o contingente de conscritos que o Rio Grande, com uma população
de 1.800.000 habitantes, devia dar, em comparação com os que estados como São Paulo,
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com 4 milhões de habitantes, e Minas com 5 milhões, deviam fornecer. Consultou-se a
nossa bancada e delegaram-se as dificuldades financeiras da União que impediam que
essa pudesse fazer face às vultosas despesas com o transporte de sorteados de uns para
outros estados. E, como aos nossos representantes fosse declarado que havia
necessidade de aprovação da lei, pois a Pátria precisava soldados, o Rio Grande
imediatamente concordou e sabe a Casa o prejuízo de ordem econômica que traz à
agricultura, ao comércio e às indústrias a retirada de dez mil braços anualmente para a
conscrição militar. Quando estalou a guerra européia entrou a União em uma série de
dificuldades financeiras e o Rio Grande sofreu patrioticamente, tudo fazendo para
maior desafogo das rendas federais. Foi talvez um dos únicos estados onde a construção
das estradas de ferro da União parou e até hoje existem trechos cujas obras ainda não
tiveram andamento.
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas continuam os trabalhos, inclusive de
Alegrete a Quaraí e de Basílio a Jaguarão.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Efetivamente estão sendo agora construídos
alguns trechos dessas linhas, mas outras, como as de Jaguari a São Borja, Santiago a São
Luiz, estradas eminentemente estratégicas, estão em completo abandono e o material
atirado no leito das linhas. A construção das linhas citadas pelo representante da oposição
esteve por muito tempo parada e as obras agora prosseguem em pequenos trechos e
muito lentamente. Basta que se saiba, Sr. Presidente, que elas começaram em 1911, no
governo do Sr. Nilo Peçanha, para ver-se a lentidão com que marcham. O que desejo
frisar, citando este caso das construções das estradas de ferro, é o desprendimento do
Rio Grande em sacrifício da própria União. Ninguém ignora que a preocupação máxima
do Governo do Rio Grande do Sul é a solução do problema da viação do Estado;
portanto, o grande interesse do Rio Grande está em reticular os trilhos em todas as
direções do seu território, mas, apesar da grande necessidade de desenvolver a sua viação
férrea, o Rio Grande, por seus governantes, imediatamente concordou na paralisação das
obras no momento difícil que se seguiu à guerra européia e à entrada do Brasil na
mesma.
Da propalada aspiração separatista acho não haver necessidade de mais
nada dizer, porquanto nada mais alto, mais eloqüente diz do sentir do povo riograndense do que as palavras da moção que votamos ao serem iniciados os trabalhos
desta Casa e na qual fazíamos ardentes votos pela intensificação dos elos morais que
ligam as unidades da Federação brasileira, pela inquebrantável dedicação dos estados da
União, pela crescente harmonia de todos os brasileiros, em torno dos grandes e sagrados
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interesses da nacionalidade que nos foram legados pelos nossos maiores e que havemos
de transmitir às gerações porvindouras.
Mesmo que houvesse vozes dispersas pregando a separação, não temos
necessidade, pelo nosso passado, pela nossa ação presente, de virmos agora reafirmar o
nosso grande amor pela Pátria.
A prevalecer o critério da oposição, deveríamos todos os anos nesta Casa
votar também moções de nossa fidelidade ao regime presidencial federativo, porquanto
há trinta anos se prega no Rio Grande do Sul, contra disposição expressa da
Constituição Federal, o regime parlamentar unitário.
Vozes – Não é crime como o separatismo ... E permitido pelas leis.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Não, Sr. Presidente, o partido dos ilustres
representantes da oposição é eminentemente revolucionário porquanto prega princípios
políticos que a Constituição Federal declara não poderem constituir objeto da reforma
da mesma.
Pregam os oposicionistas do Governo do Rio Grande, pela imprensa, nos
comícios e nesta Casa o regime parlamentar unitário e, entretanto, o art. 90 § 4º da
Constituição proíbe terminantemente a reforma da mesma no sentido de estabelecer-se
este regime no Brasil.
Como, pergunto eu, poderá chegar o partido federalista à efetividade da
sua propaganda senão pela revolução, senão pela desordem?
(Apartes violentos. As galerias manifestam-se pró e contra o orador e o Sr. Presidente
ameaça novamente mandar evacuá-las)
Queixou-se o ilustre representante da minoria que mutilamos a proposição
por si apresentada. Não, Sr. Presidente, não o fizemos. Substituímos a proposição por
outra sem os termos tendenciosos da minoria e nem poderia ser outra a ação da
Comissão de Constituição e Poderes, cujos membros pertencem à maioria desta Casa,
pois que o partido que ela representa, eminentemente conservador e que se tem batido
sempre pela ordem contra a desordem, não poderia dar apoio à moção tal qual foi ela
redigida. A maioria não poderá votar a proposição pelos seus fundamentos, deverá,
entretanto, votá-la por outros motivos de maior elevação moral.
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E, no gesto da Comissão de Constituição e Poderes propondo o
substitutivo ora em debate, não há recuo, mas sim coerência da nossa palavra com a
nossa ação - contra a anarquia, contra a desordem, pela ordem. O Partido
Republicano Rio-grandense, que sempre se bateu, e até com armas na mão, pela ordem
constitucional e pelo princípio da autoridade, não podia ter, nos sucessos de 5 de julho,
outro modo de agir diferente do que teve.
O Parecer da Comissão de Constituição e Poderes não cogita do estudo
das causas desse movimento e julga assim fazer obra de serenidade procurando não
trazer para este recinto as injustas e apaixonadas apreciações que estes fatos têm
determinado e mesmo porque tal assunto escapa à competência desta Assembléia.
O Partido Republicano, oportunamente e pela voz autorizada de seu órgão,
em brilhantes artigos editoriais, estudou com serenidade e justeza as causas da eclosão
violenta de 5 de julho.
E a ação patriótica do benemérito Sr. Borges de Medeiros, egrégio chefe
do Partido Republicano, não poderia ser outra, dado o seu passado de abnegações
constantes pela Pátria, pela República e pelo Rio Grande do Sul. E se hoje a paixão
política não quer ver ou não deixa ver o patriotismo da sua atuação, a História, no seu
sereno, imparcial e inflexível julgamento, mostrará aos pósteros quanto ficou devendo
a paz, a segurança e a ordem constitucional do Brasil a este eminente homem público.
Permita-me esta Casa que me exceda um pouco além da defesa do parecer
da comissão da qual sou relator e responda a outros pontos, de ordem constitucional,
abordados pelo representante da oposição.
O ilustre Deputado, evocando velhos e revelhos princípios
constitucionais, insistiu na tecla batidíssima da inexistência da divisão dos poderes da
nossa Constituição Estadual, atacou a nomeação do vice-Presidente do Estado feita pelo
Presidente, afirmou não existir autonomia municipal no Rio Grande do Sul e concluiu,
citando Ruy Barbosa, que não temos Constituição moldada de acordo com a
Constituição Federal.
Sr. Presidente, afirmou o ilustre Deputado a inexistência da divisão de
poderes, dizendo que esta Assembléia não é um ramo do Poder Público, mas apenas
uma dependência do Executivo, tendo funções meramente orçamentária. E
dispensável qualquer discussão sobre o assunto visto como é esta uma questão já
ventiladíssima e já decidida em favor da organização constitucional do Rio Grande do
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Sul. Temos, Srs. Deputados, as opiniões insuspeitas e abalizadas de Campos Salles,
notável republicano paulista; temos Coelho de Campos e João Luiz Alvez, aquele em
discurso brilhante e este em parecer e discursos notáveis, sustentando que a Constituição
de 14 de julho está perfeitamente de acordo com a Constituição Federal e proclamam
a existência dos três ramos do Poder Público no Rio Grande do Sul. Como em boa fé,
Sr. Presidente, pode se afirmar não existir no Rio Grande autonomia municipal, quando
aqui se estabeleceu o princípio constitucional da elegibilidade do intendente pelo povo
e não da nomeação pelo Executivo? (Trocam-se apartes).
Diz o nobre colega que é uma burla a autonomia dos municípios, pois o
Presidente do Estado tem nomeado intendentes provisórios. A nomeação dos
intendentes provisórios em nada afeta a disposição da Constituição Estadual, como
também a nomeação dos intendentes efetivos não seria infringente da Constituição
Federal, por quanto a opinião acatada entre nossos constitucionalistas é que a
nomeação de intendentes ou prefeitos municipais em nada ofende a autonomia do
município, consagrada na Constituição Federal, opinião que tem tido o apoio do
Supremo Tribunal Federal quando julgou em casos diversos que a nomeação dos
intendentes ou prefeitos feita pelo chefe do Executivo estadual não era inconstitucional.
O Sr. Antonio Monteiro – Quando dá-se acefalia.
O Sr. Ariosto Pinto – Em São Paulo e no Rio os prefeitos são de
nomeação.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Por esses julgados se vê, Sr. Presidente, que
o intendente pode ser nomeado pelo Presidente ou Governador do Estado; como, pois,
inferir-se da nomeação dos intendentes provisórios, feita por motivos de ordem pública
que não permitem acefalia municipal, que não exista autonomia municipal, no Rio
Grande do Sul, quando se reconhece e se sustenta hoje que a própria nomeação dos
intendentes não fere a autonomia dos municípios consagrada na Constituição Federal?
Relativamente à nomeação do vice-Presidente do Estado, dispensa
qualquer comentário, Sr. Presidente, porquanto é ela uma questão sobre a qual já de
muito se vem debatendo e a maioria da opinião é favorável à solução dada ao caso pela
Constituição Rio-grandense. Poderia citar autores – Viveiros de Castro, por exemplo...
O Sr. Arthur Caetano – Viveiros pode defender um absurdo.
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O Sr. Vasconcellos Pinto – Viveiros de Castro é autoridade na matéria,
meu nobre colega, e sustenta a perfeita constitucionalidade da nomeação do vicePresidente.
O Sr. Antonio Monteiro – Quando dá-se a acefalia.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Isto, ilustre representante, foi seu aparte no
caso da nomeação do intendente. Este assunto já ficou para traz, a questão agora é da
vice- Presidência.
A Constituição baiana não criou o cargo de vice-Presidente do Estado e se
tem julgado que a inexistência deste cargo não afeta a forma republicana presidencial
federativa a que os estados estão obrigados a respeitar. Ora, Sr. Presidente, se pode
deixar de existir o cargo de vice-Presidente do Estado sem que essa omissão seja
ofensiva à Constituição Federal, com mais forte razão parece-me que a nomeação do
vice-Presidente do Estado pelo Chefe do Executivo não repugna à forma republicana,
porquanto o que se exige na nossa Constituição é a eleição direta do Presidente.
Urge terminar, Sr. Presidente, pelo adiantado da hora.
Cabe-me, em nome da Comissão de Constituição e Poderes, manter na
íntegra o seu parecer sustentando as alevantadas conclusões a que chegou. E de final
cabe- me asseverar ao representante da minoria que o Partido Republicano, organizado
e forte, não teme as ameaças veladas da oposição. Espera sereno o pronunciamento das
urnas, não tem receio da revolução que já se está operando na afirmativa do ilustre
representante. Vamos ao pleito, que é onde, nas democracias e nos países organizados,
se decide a luta dos partidos, e a 25 de novembro decidiremos o combate que vem
sendo travado entre a democracia e a demagogia, entre um partido de idéias infinitas,
norteado por um programa político que pode ter suas falhas, se quiserem, mas que é
sinceramente aplicado, e uma reunião amorfa de federalistas, democratas e partidários
de todos os matizes políticos.
O Sr. Antonio Monteiro – Ponha-me lá dentro porque estou também.
O Sr Vasconcellos Pinto – Não procurei tirá-lo de lá, meu ilustre colega.
Está muito bem onde está. Dizendo todos os matizes políticos naturalmente já o tinha
incluído. (Há prolongados apartes) E desta luta mais uma vez sairá galhardamente
triunfante o Partido Republicano, para felicidade do Rio Grande do Sul.
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Concluindo, peço que seja submetida à consideração da Casa a parte final
do parecer.
(Sobre o assunto em debate fala o Sr. Deputado Alves Valença, em favor da moção)
O Sr. Ariosto Pinto – Sr. Presidente, cumpre-me declarar, de início, que
julgo completamente desnecessária a idéia aviltrada pelos ilustres representantes da
oposição na moção a que se refere o Parecer da douta Comissão de Constituição e
Poderes, ora em discussão e há pouco brilhantemente defendido, porquanto acha-se a
mesma cabalmente atendida, antecipadamente, na memorável moção votada, de pé e
solenemente, em sua sessão inaugural do corrente ano, em cuja moção eram formulados
ardentes votos pela inquebrantável dedicação dos estados à Federação e pela difusão
cada vez mais ampla dos princípios de fraternidade humana, para que a sua prática faça
do Brasil um país ordeiro e calmo, cuja evolução imponha respeito às nações do mundo.
Em face de semelhante atitude admirável de civismo percebe-se que a
moção proposta pelos srs. representantes da oposição não passa de um manejo
inábil e antipatriótico, de franca politicagem.
Desgraçadamente nessa campanha inglória e que clama aos céus assoalhase a própria co-participação do benemérito Presidente do Estado com insuflador
desta negregada idéia separatista. Mas devemos julgar os homens públicos pelas suas
atitudes decisivas pelas suas palavras sinceras e desassombradas, em momentos solenes
da vida nacional, e, assim sendo, onde o documento público comprobatório desse
gesto?
Pelo contrário, o Presidente do Estado, em documento glorioso,
proclamou, a respeito da grande Pátria, sentimentos bem diversos. Com efeito, se, por
ocasião desse monumental discurso a que alude o nobre representante Sr. Arthur
Caetano e que cognominou a Oração da ressurreição, o Dr. Borges de Medeiros fez
referências às prerrogativas decorrentes de nossa vida autonômica, fê-lo sem sair do
terreno constitucional do federalismo: mais tarde, a atitude inequívoca desse grande
republicano, pela sua franqueza e sinceridade, não deveria permitir essas explorações
inábeis e antipatrióticas.
Efetivamente, quando realizou-se nesta capital a grandiosa manifestação
popular a S. Exa. como glorificação da posição em face do problema da sucessão
presidencial da República, o Dr. Borges de Medeiros concluiu sua nobre e patriótica
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oração, depois de análise concisa dos males que assoberbavam nossa Pátria, com essas
magistrais declarações de fé republicana e devotamento à Nação:
“Seja como for porém, ficar-me-á a consciência de haver cumprido
meu dever e seja qual for a atenção que possa merecer dos meus
concidadãos eu saberei continuar a servir a grande Pátria com a
mesma fé e com o mesmo ardor com que a tenho servido até agora.
Quanto ao Rio Grande do Sul, este não deve inquietar-se, porque
já se habituou de longa data a trabalhar e a viver per se. Por isso, se
for necessário isolar-se na sua modesta autonomia e na fatalidade
histórica e geográfica que lhe assinala o seu território, localizado
neste extremo meridional, nada o fará sair da linha em que se tem
mantido até hoje. Isolado ou não em qualquer emergência, o Rio
Grande estará a postos na defesa da República, como o esteve na
defesa do Império e da integridade nacional e com o mesmo
heroísmo e ardor com que defendeu o novo regime na sua primeira
década. Viva o Brasil! Viva o Rio Grande do Sul!”

Ante essa extraordinária peroração não se pode atirar sobre a pessoa do
chefe egrégio do Partido Republicano essa pecha impatriótica de separatista.
Malgrado os apartes que chovem sobre o humilde orador como
coriscos impiedosos, hei de prosseguir na rota que me tracei e cumprir meu dever cívico
na defesa do partido a que tenho a honra de pertencer e de seu grande chefe, seguindo
os adversários impenitentes e tradicionais até onde me chamarem esses nobres intuitos.
Dizia, Sr. Presidente, que essas palavras, sugestivas e empolgantes,
repeliam virtualmente qualquer idéia de separatismo e que bem frisara o impertérrito
republicano essa circunstância de nossa fatalidade histórica e geográfica para indicar
nossa futura atitude.
Essa idéia de separatismo, francamente patrocinada, jamais medrou entre
nós, desde aquelas jornadas homéricas em que os primeiros rio-grandenses batalhavam
com os caudilhos do Prata pela dilatação das fronteiras do Império até a década épica de
35. Pertence já às páginas rutilantes da História aquela soleníssima declaração de Bento
Gonçalves, por ocasião de ser inaugurada a Assembléia Constituinte Rio-grandense:
“Aproxima-se o dia em que, banida a realeza da Terra de Santa Cruz, nos havemos de unir por
estreitos laços federais à magnânima Nação Brasileira cujo grêmio nos chama a natureza e nossos
mais caros interesses.” E quando restabeleceu-se a paz, como de potência a potência, entre
o Império e os farroupilhas, suspeita-se fundamente que animava a legião rio-grandense
revolucionária o desejo de voltar à Mãe Pátria, mesmo com a realeza, para se subtrair à
amizade nefasta, à influência perigosa e oferecida aliança do ditador Rosas, que, tendo já
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enfeudado a Banda Oriental a sua ascendência, quisesse chamar ao seu grêmio ou aos
seus domínios o território do Rio Grande.
Posteriormente, quando foi da invasão do território nacional pelos
paraguaios, sob o comando de Estigarribia, esperavam que, unidos com os blancos do
Uruguai e os remanescentes dos farrapos, fácil fosse a tarefa do ataque ao Império, mas
sabe-se como esses desígnios foram frustrados no Rio Grande.
Se no Brasil do tempo do Império é o que se colhe das páginas da História,
na República batalhamos pela sua integridade, nos prélios memoráveis de uma
lamentável luta fratricida.
Com bem maiores motivos e razões, essa idéia de separatismo tem sido a
outros imputada. Ainda há dias o jornal oficial de meu partido transcrevia o famoso
telegrama em que Gumercindo Saraiva, homenageado pelos federalistas, como seu
incomparável herói guerreiro, alvitrava a idéia de se empregarem determinados esforços
no sentido da “independência do nosso caro Rio Grande”. E, antes, de semelhante
sugestão, já o Barão de Lucena, em resposta ao telegrama que lhe dirigira o ilustre Sr.
Assis Brasil, em dias de novembro de 1891, sobre a dissolução do Congresso Nacional,
e em que aquele membro do Governo Federal fazia sentir a incoerência da posição
assumida pelo interpelante, que protestava contra uma intitulada ditadura, quando o
mesmo implantara no Rio Grande um governo ditatorial, nesse telegrama o Barão
de Lucena referia, como valioso depoimento contemporâneo, que alguns riograndenses, tendo à frente o Conselheiro Gaspar Martins, há muito procuravam segregar
o Rio Grande da comunhão brasileira. É sabido que o grande tribuno, no próprio
Senado do Império, nos estros da sua palavra demostênica e em assomos de veladas
ameaças, freqüentes vezes enchia a boca eloqüente com o retumbante nome do Rio
Grande.
Conseqüência, quiçá, dessa campanha insidiosa e antipatriótica de
separatismo, alimentada pelo oposicionismo sul-rio-grandense, com o fito censurável de
malfadada exploração política, órgãos da imprensa, em vários pontos do País, tem ferido
a mesma tecla desafinada neste concerto de uma grande e indelével união.
E uma das figuras com responsabilidades nos destinos da República
chegou mesmo, com o intuito evidente de dar combates sem tréguas a esse espantalho,
à abolição de hinos e insígnias dos estados da Federação, mas não sem que protestos
vibrantes surgissem, como o do altivo Governador de Pernambuco, a terra indômita do
Leão do Norte, o eminente Sr. Severino Pinheiro, cioso do culto às tradições de seu
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povo, que não implica em desrespeito à soberania nacional, defendendo o símbolo
sagrado da Confederação do Equador, em que se haviam alteado os brios daquela terra,
transbordante de civismo e fecunda em tradições, nos gestos históricos de Paes de
Andrade e de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca.
Sr. Presidente, ninguém desconhece o culto imprescindível das tradições e
em toda parte o professam, assim nos remos como nas repúblicas, nas aristocracias como
nas democracias. A Itália, unificada e vencedora mais tarde em Vittorio Veneto, vê em
seus centros populosos ou nas suas cidades, e sempre tremulante, a insígnia particular de
sua cidadania, como que num incentivo poderoso para que seus próprios filhos,
extremosos pelo torrão nativo, saibam também amar a mãe comum. Na Suíça, uma
federação, os cantões têm suas insígnias e o mesmo se observa em cada uma das
circunscrições da União Americana, sem que a uma ou outra dessas democracias
modelares, em pleno regime federativo, aplique-se o conceito de serem um conglomerado
de mosaicos, suscetíveis de desagregação, pois que o povo desta última nação, numa
maravilhosa unidade de vistas, há bem pouco, mandou suas hostes guerreiras ao Velho
Mundo para a defesa do que reputavam a Civilização Ocidental, e, no entanto, essas
bandeiras regionais, símbolo de prerrogativas locais, nunca empanaram o brilho do
pavilhão estrelado da União Americana, tantas vezes glorioso e sempre e cada vez mais
coberto de louros e de vitórias inacescíveis.
Sr. Presidente, que continue ao lado do auri-verde pendão de nossa terra
a flâmula tricolor dos farrapos, outrora já admirada pelos tradicionais partidos do
Império como símbolo de heroísmo e resistência de uma raça; não desprezemos jamais
as nossas tradições, pois que essa bandeira, em tempo algum fará sombra ao símbolo
augusto da Pátria.
Se, em um desses momentos angustiosos, rio-grandenses esquecessem-se
de que lhes corre o dever sagrado de defendê-lo, bastaria que, à semelhança daqueles
veteranos das guerras napoleônicas, tornando seu grande capitão do exílio, deixando o
novo símbolo realista, sem tradição e sem vitória, para ostentarem como talismã de
heroísmo a velha e gloriosa bandeira tricolor, bastaria que, à semelhança desses titãs de
legenda napoleônica, invocassem esses rio-grandenses a recordação suavíssima da
tricolor flâmula dos farrapos, para que o surto magnífico de patriotismo se fizesse sentir,
impelindo-os à defesa impetuosa do auri-verde pendão da grande e generosa Pátria
Brasileira.
Sr. Presidente, não satisfeito com essa exploração, ocupa-se ainda o
oposicionismo com o motim de 5 de julho, ocorrido na Capital da República,
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atribuindo-o a insídias, a manejos, a incitamentos do Partido Republicano Riograndense e de seu incontestado chefe, a quem se acusava de indecorosos recuos.
Nada mais improcedente. Está na memória de todos que a atitude
assumida pelo Dr. Borges de Medeiros, a propósito das candidaturas presidenciais,
surgiu altiva, solitária, independentemente da idéia de qualquer auxílio das Forças
Armadas, tanto que esse pronunciamento cívico foi posterior à manifestação favorável
à candidatura Bernardes por dezessete estados da Federação e o profundo dissídio entre
aquele candidato e as Forças Armadas manifestou-se meses após ao célebre telegrama
do Dr. Borges de Medeiros.
Elementos esclarecedores, que são já do amplo conhecimento público,
convencem desde logo que a rebelião de 5 de julho não passou de um movimento
imprevisto e obra de uma revolta do pundonor militar contra atos do Sr. Presidente da
República, julgados atentatórios aos brios dos militares.
Efetivamente, Sr. Presidente, quem quer que seja não pode ignorar os
justos melindres de classe, por parte do Exército e da Armada, sempre ciosos de seus
brios e de suas prerrogativas. Aí estão na História dos últimos e agitados tempos do
Império, as famosas questões militares. E, mais alto do que quaisquer controvérsias a
respeito, fala a atitude de Benjamin Constant, oferecido, pela Constituinte Brasileira,
como modelo de virtudes cívicas aos futuros presidentes, por ocasião da festa dedicada
aos oficiais do vaso de guerra Almirante Cochrane, da Armada Chilena, em vésperas da
Proclamação da República, e o seu posterior e magistral discurso, em que,
homenageado pela mocidade militar da época, traçou o papel dos exércitos nas
sociedades modernas, sua finalidade e a sua conduta inalterável, queria o Exército
respeitado e respeitador, respeitando os poderes públicos desde que estes não
desrespeitas- sem a lei, conspirando contra os direitos e os brios do Exército.
Esses zelos das Forças Armadas pelos seus brios e melindres, sempre
mantidos, com ou sem razão discriminaram o motim de julho. De fato, tendo o Sr.
Marechal Hermes, na qualidade de Presidente do Club Militar, dirigido um apelo ao
chefe da Guarnição de Pernambuco onde se dizia lavrarem os efeitos calamitosos de
uma disfarçada intervenção do Governo da República, por motivo da sucessão
presidencial estadual, mercê do auxílio da referida guarnição, apelo no sentido de não
serem violadas as nossas leis e o nosso estatuto constitucional, que traça nitidamente
qual o papel das Forças Armadas no País e estabelece o respeito à autonomia dos
estados, o Sr. Presidente da República mandou censurar àquele Marechal. Como este se
não conformasse com a censura e determinado o fechamento do Club Militar,
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aplicando-se-lhe para esse fim uma lei que reprime o anarquismo, foi aquela mais alta
patente do Exército presa e mandada recolher ao quartel de um regimento.
Tais fatos, interpretados por uma parte da guarnição da metrópole como
ofensivos ao decoro do Exército, determinaram a imprevista rebelião de 5 de julho
último, prontamente julgada.
A justiça nem sempre tarda e malgrado as destemperadas acusações ao
Sr. Presidente do Estado, pouco tempo era decorrido que depoimentos da mais alta e
incontraditável valia provavam à sociedade a conduta ilibada do Governo do Rio
Grande.
Com efeito, o Sr. Deputado Mario Hermes, em longo e sensacional
discurso, pródigo em acusações de natureza diversa ao chefe do Partido Republicano
Sul-rio- grandense, deixou patente que este não concordara com um movimento
anterior ao da candidatura Bernardes, no sentido da escolha do Sr. Marechal Hennes,
porquanto esse movimento seria levado a efeito somente por elementos de prestígio
nas Forças Armadas e alguns poucos políticos, que não trepidariam em subverter a
ordem pública para o conseguimento de seus propósitos, deixando de ser,
conseqüentemente, um movimento constitucional, generalizado e nacional, como
exigia o momento.
Posteriormente, Sr. Presidente, o General Barbedo, em sensacional
missiva dirigida ao Correio do Sul , órgão tradicional do federalismo, desmentiu
categoricamente a suposta cooperação do Sr. Presidente do Estado no referido motim,
declarando precisamente que, segundo carta de 12 de abril anterior, o eminente chefe
do Partido Republicano desautorizara qualquer comprometimento de sua autoridade e
a de seu partido em um movimento revolucionário, somente justificável toda vez que
tem por objetivo profundas transformações sociais, visando os supremos interesses
coletivos e sua própria evolução, quando, na espécie, tratava-se de julgar um pleito
fraudulento, muito comum nas democracias, e que o partido jamais se afastaria de
sua conduta, sempre coerente na defesa da ordem, através da vida agitada da República.
Sr. Presidente, em face desses documentos, de mérito incontestável, é
escusado reiterarem na aleivosa acusação, máxime depois dos comentários traçados e
dos vibrantes editoriais e solene repto estampados pelo jornal oficial de meu partido –
A Federação – ora sob a direção da pena fulgurante desse jovem e eminente jornalista
que é o Sr. Lindolfo Collor.

347

A insensatez dessas acusações, Sr. Presidente, é tanto mais de confranger
quando os oposicionistas, tenazes nos manejos tremendos da insídia, manifestam sua
palpitante contradição.
Na verdade, Srs. Representantes nossos adversários, sob o pretexto de que
o chefe do Partido Republicano e Presidente do Estado alimenta simpatias decisivas
pela Religião da Humanidade e da grandiosa concepção sociológica do portentoso
filósofo de Montpellier, mais de uma vez e conforme veso antigo, têm atacado a alta
administração pública pela subordinação de seus detentores ou responsáveis a uns
tantos princípios que atribuem a Augusto Comte e que qualificam de retrógrados. Mas
mostrem, então, certa coerência e, por um dever de lealdade, declarem com
superioridade de sentimentos que o Presidente do Estado, em face dessa doutrina, que
se lhe atribui, não poderia por forma alguma surgir como elemento provocador ou
instigador de mazorcas, pois que é um dos cânones fundamentais dessa filosofia, a
repulsa a toda ação violenta com o fito de transformações sociais, considerando o
progresso como o desenvolvimento gradual da ordem e colimando o fim superior de
uma ação fraterna com a supressão das guerras e formação da República dos Estados
Unidos da Europa.
Mas, Sr. Presidente, quando não bastassem aqueles depoimentos
incontestáveis, quando de coisa alguma servissem esses invocados princípios de uma
política de confraternização, aí estaria essa eloqüente política conservadora adotada pelo
partido e seu chefe devotado, falando bem alto em favor das nossas atitudes inalteráveis
de paz e de ordem no seio da Federação brasileira.
Lance-se, Sr. Presidente, um olhar retrospectivo através de nossa história
republicana e ver-se-á confirmado o acerto de nossas afirmativas.
Na verdade, desde o inolvidável manifesto de março de 1891, os próceres
em destaque do Partido Republicano pregavam a grande máxima da instransigência dos
princípios e da tolerância no fato, nada impedindo que fôssemos conciliadores. E,
depois daquele gesto de extraordinário devotamento cívico, mercê do qual Castilhos
abandonou o poder à anarquia das ruas, tornando ao mesmo por efeito de uma contrarevolução, percebendo o imortal patriarca rumores de dissídios e malquerenças no seio
da família rio-grandense, renunciou o mandato, sendo neste prazo memorável
acompanhado pelos representantes à Assembléia, levados por aquela nobre orientação
conciliadora. Queria Julio de Castilhos prevenir a efusão de sangue, concitando os
adversários a que solucionassem suas pendências no terreno amplo e livre da
democracia através da iniludível manifestação das urnas. Baldado intento. Eleito,
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entretanto, persevera em seus intuitos conciliatórios e propõe nova renúncia a fim de
se apelar novamente para as urnas, em pleito livre e fiscalizado; mas, frustrada essa
proposta, na sua ação indefesa em prol da paz e da ordem, transformou-se no estadista
superiormente forte que soube encarnar as instituições e defender a República, contra
a qual se atiravam, violentos e extremados, muitos dos seus tradicionais inimigos,
conforme manifestos da época e suspeitosas moções plebiscitárias.
Sr. Presidente, chego ao termo da jornada, malgrado os intempestivos,
constantes e tendenciosos apartes, em que se parece proclamar o monopólio do brio,
da dignidade e do civismo do povo rio-grandense, como se, pela circunstância de
militarmos em partidos antagônicos, não pertencêssemos à mesma raça, não corressem
nas nossas artérias o mesmo sangue generoso e não fôssemos herdeiros das tradições
de altivez dos farrapos.
Convencido estou de que essa moção não passa de um manejo
antipatriótico e de nefasta politicagem federalista, com que se procura atrair
odiosidades para o Rio Grande, criando-se-lhe uma atmosfera de malquerença,
esquecidos os nossos adversários de que o sistema presidencial, sendo inderrocável pela
letra da própria Constituição Federal, esse partido é francamente revolucionário, como
há pouco se proclamou neste recinto, esquecidos os nossos adversários de que são eles
os tradicionais inimigos da nossa República.
Podem ficar certos, entretanto, de que não conseguirão aluir os alicerces
desta cidadela da República que é o Rio Grande do Sul. O lábaro sagrado dos nossos
princípios há de tremular desdobrando aos quatro pontos cardeais sob a defesa de
velhos batalhadores gloriosos e, quando essa rútila geração passar, guardaremos e
honraremos suas tradições de civismo e novas gerações surgirão montando guarda ao
símbolo representativo dos nossos princípios, à bandeira das nossas crenças e da nossa
fé partidária, tudo envidando em benefício da glória e prestígio maior da República e do
bom nome do Rio Grande do Sul.
Esgotada a hora, o Sr. Deputado Pelagio de Almeida requer e é aprovada a
prorrogação.
O Sr. Representante Alves Valença faz uma explicação pessoal e o Sr. Deputado
Vasconcellos Pinto responde declarando que, no decorrer da discussão, empregara a palavra “infâmia”
não com relação à pessoa do seu colega Dr. Alves Valença e sim às inverdades citadas pelo orador com
relação ao General Firmino Paula e que mantém o aparte.
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O Sr. Deputado Pelagio de Almeida, ocupando a tribuna, faz justificativa de voto
contrário à moção.
O Sr. Representante Possidonio da Cunha, requer seja posto termo à discussão da
mesma, por considerar assunto já bastante ventilado.
O Sr. Gaspar Saldanha (Pela ordem) – O requerimento do Deputado
Possidonio da Cunha é contrário ao Regimento Interno da Assembléia, porquanto cada
representante tem o direito de falar uma vez sobre o parecer em debate.
Todos nós temos o direito de manifestação sobre o assunto e requeiro que
se não ponha termo à discussão por considerar tal medida uma subversão do Regimento
e a anulação até deste ramo do Poder Público.
O Sr. Possidonio da Cunha – Declaro que retiro meu requerimento, pois
que não tenho a intenção de tolher a liberdade da discussão e acho apenas que o assunto
já está por demais ventilado.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, não é pelo prazer de falar que
ainda venho abusar da atenção da Casa. Representante do Rio Grande, julgo ter,
também, o direito de pensar, de sustentar e fundamentar o meu voto.
Votado favoravelmente que fosse o requerimento do ilustre Deputado Dr.
Possidonio da Cunha, teria sido subvertida a ordem dos trabalhos da Casa, teria sido
revogado o Regimento da Assembléia, teria sido para o “sempre” anulado o seu poder,
teria sido tolhida a palavra dos representantes, que, como membros do ramo do poder
que justamente mais de perto deve representar a opinião e melhor representa as legítimas
aspirações do povo.
Passemos ao mérito da moção. Preliminarmente, devo esclarecer e frisar
bem que é das tradições desta Casa a votação de moções semelhantes a que se acha em
debate.
Quando da intervenção do Brasil na conflagração européia, foi, por
proposta do nobre Deputado Getúlio Vargas, votada uma moção de aplausos ao então
Presidente da República. E, para me não deter em enumerações, lembrarei que no dia
da abertura da presente sessão foi votada e, por sinal, de pé, uma moção visando fins
idênticos.
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Admira, portanto, que o ilustre Deputado Pelagio de Almeida tenha
afirmado que se trata de uma iniciativa extra-regimental. Analisando o conteúdo da
moção verifica-se que esta visa dois alvos - primeiro, desfazer a atmosfera de verdadeira
odiosidade que pesa sobre o Rio Grande contra as inequívocas manifestações
separatistas aqui surgidas; segundo, pedir o aplauso da Assembléia ao gesto do Sr.
Presidente da República dominando a mazorca de 5 de julho. Quanto ao primeiro item,
se deve observar que esta atmosfera de real hostilidade ao Rio Grande foi formada por
pessoas de autoridade oficial indiscutível e é assim que ela decorre do discurso proferido
pelo Sr. Presidente do Estado, por ocasião da manifestação de solidariedade que lhe fez
o Partido Republicano, por motivo do telegrama em que vetou-o à apresentação da
candidatura do ilustre Dr. Arthur da Silva Bernardes. Já pela palavra do Deputado Otavio
Rocha, líder da bancada rio-grandense na Câmara Federal e líder do niilismo (do qual
era um dos mentores o Sr. Borges de Medeiros), que por mais de uma vez ameaçou as
forças dominantes da política nacional com o Rio Grande do Sul e até imaginou a
aparição de um novo general farroupilha que havia de impor ao resto do País a separação
do Rio Grande, com o fim de evitar a ascenção do Dr. Arthur Bernardes à cural
presidencial.
Até mesmo se justificam tais apreensões pelo aparecimento de um jornal
de significativo título – O Separatista – folha que publicou muitos números e que era
dirigida por um moço que tem notórias ligações com o Partido Republicano. E mais
ainda, neste momento, o próprio Deputado Pelagio de Almeida, que reside na
localidade onde surgiu esse órgão de publicidade, informou à Casa que vários
republicanos colaboraram em semelhante jornal, que agora vai ser órgão de propaganda
da candidatura do Sr. Borges de Medeiros.
O Sr. Pelagio de Almeida – Porém com outro nome – O Momento.
O Sr. Gaspar Saldanha – Então vamos ter O Momento Separatista. Admira
até que, sendo o nobre colega chefe político de prestígio, vice-Intendente Municipal e
Deputado com assento nesta Casa, não haja interposto a sua autoridade para prevenir
tais manifestações impatrióticas e atentatórias da unidade nacional.
O primeiro item da moção visa, pois, um alvo alevantado, qual seja o de
resguardar os sagrados interesses do povo rio-grandense que está sendo havido na
Capital e no Norte do País como amigo da separação e inimigo da Pátria comum.
O outro objetivo que solicita o aplauso da Assembléia ao benemérito
Presidente da República, por motivo da dominação da impatriótica sedição de 5 de
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julho, tem também plena justificativa. (Há troca de apartes) Serôdia e retardatária se disse,
há pouco, ser esta moção porque A Federação, órgão do Partido Republicano, no célebre
artigo Pela Ordem, já se manifestara. Convém esclarecer que nada tem de comum a
manifestação da Assembléia com tal artigo. Quer a moção provocar o sentir deste órgão
do Poder Público sobre a atitude do Presidente da República em face da anarquia,
longamente fermentada, que alçou o colo em 5 de julho.
Eu mesmo fui testemunha auricular do veemente e demagógico discurso
proferido pelo Sr. Octavio Rocha na Câmara dos Deputados, pregando a mazorca que
estalou na madrugada do dia seguinte. (Há apartes) Aí estão as cartas falsas, exploradas
durante meses a fio pelo niilismo, procurando acender o facho da revolta militar. O
fechamento do Club Militar e a prisão do Marechal Hermes foram conseqüências desta
miserável campanha antipatriótica. E a revolta foi a resposta, também imediata, ao
enérgico gesto do Chefe da Nação, dada pelos partidários da anarquia.
Retardatário e serôdio foi esse recuo do Sr. Borges de Medeiros,
declarando- se, depois do fracasso da sedição, pela ordem, recuo que encheu de
humilhadora tristeza a quantos rio-grandenses se achavam na capital da República.
A opinião ali esperava que o Rio Grande, evocando os feitos épicos de
Gumercindo Saraiva, fosse bater às portas da capital para abater o Presidente da
República. Esse recuo quebrou o fio das nossas tradições de galhardia, até que o povo
do Rio Grande do Sul procure reatá-lo, levantando bem alto essas belas tradições de
heroísmo; recuo que quebrou o estalão de Pinheiro Machado, na República, e Silveira
Martins, no Império, representativos que sempre souberam manter, sem mácula, a
altaneria dessas tradições.
Quanto ao segundo item, devo observar uma contradição flagrante surgida
no próprio seio da maioria. De um lado é o Deputado Ariosto Pinto que defende a
atitude do Marechal Hermes, condenando a sua prisão e o fechamento do Club Militar,
ordenados pelo Presidente da República; de outro lado o relator da comissão que
pede que a Assembléia vote justamente uma manifestação de solidariedade ao mesmo
Presidente da República, por ter dominado a sedição.
Voto, pois pela moção e, se faltassem argumentos, bastaria esse da ausência
da resposta da parte do Presidente do Estado ao telegrama do Sr. Munhoz da Rocha
solicitando a supressão da bandeira e armas estaduais, quando está claro que assim agiu
o Presidente do Paraná sob a pressão da rumorosa idéia separatista, nascida no Rio
Grande do Sul.
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O Sr. Ariosto Pinto – Em São Paulo houve manifestações separatistas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Devo responder que foi precisamente o Sr.
Washington Luiz, Presidente do Estado de São Paulo, o primeiro que declarou sua
solidariedade ao gesto patriótico do Sr. Munhoz da Rocha e afirmou, ainda, que jamais
o Estado de São Paulo manteve oficialmente bandeira ou quaisquer outros símbolos
estaduais.
Contestou-se aqui, e eu quero levantar este aparte, que o Estado de São
Paulo tivesse prestado, como prestou, auxílio de armas e dinheiro ao Partido
Republicano Rio-grandense na revolução de 1893. No recente livro de Martim
Francisco de Andradas, sob o título Contribuindo, se acham documentos extraídos dos
arquivos oficiais de São Paulo que provam a efetividade desse auxilio e que provam até,
para vergonha nossa, que o Rio Grande do Sul não pagou a divida daí decorrente.
Outra afirmativa que precisa contestação, que exige revide, é a referente à
energia demonstrada por Castilhos quando deposto pelo povo de Porto Alegre. A
verdade histórica é que Castilhos fugiu do palácio do governo e que só teve energia
quando sentiu que o amparava a mão de ferro do marechal Floriano Peixoto,
provocando, então, a guerra civil.
O Sr. Ariosto Pinto – O provocador foi o Conselheiro Gaspar da
Silveira Martins.
O Sr. Gaspar Saldanha – Há desmentido formal no memorável
telegrama, que pertence aos arquivos da História, em que Silveira Martins disse: “Chefe,
aconselho; correligionário, peço; rio-grandense, suplico – guerra civil, não!” Invoca, ainda neste
despacho, o grande rio-grandense o exemplo do General Mitre. O grande coração de
Silveira Martins lhe não permitia ver nem mesmo as levas migratórias de rio-grandenses,
que iam para o Uruguai, a Argentina e o Mato Grosso, fugindo assim às perseguições da
ditadura!
Repetiu-se aqui, neste debate, a velha explosão que emprestou ideais
monárquicos à Revolução de 93. Há, também, para desmentido insofismável e
eloqüente de semelhante invenção um documento histórico, produzido em momento
oportuno, e que é o manifesto de todos os chefes revolucionários, assinado e publicado
em Santana do Livramento. O próprio Almirante Saldanha da Gama tem uma defesa
cabal na A Revolta da Armada e a Revolução Rio-grandense, do Sr. Dunshe de Abranches.
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Nessa obra está demonstrado que o grande almirante, ao levantar a bandeira da revolta,
não queria senão a queda do despotismo de Floriano.
Devo terminar, porém, Sr. Presidente. Não farei sem levantar um protesto
contra a pecha de eleição fraudulenta, atirada a essa eleição que levará à suprema curul
da República, o brilhante candidato mineiro Dr. Arthur da Silva Bernardes.
E o que mais espanta é que tal acusação se levante no Rio Grande do Sul,
aqui onde se verificam as mais fraudulentas eleições, amparadas por uma lei estadual
imoralíssima.
Até mesmo os fiscalizáveis pleitos federais são aqui fraudados. Haja
vista quanto ocorreu no Estado por ocasião da eleição para Presidente da
República, em 1910, quando até um município, o de Alfredo Chaves, deu votação
superior ao número de eleitores alistados.
O Sr. Getúlio Vargas – Passou desarvorada, troncha, crivada de setas, a
barca furada do separatismo, soprada pelos representantes da oposição, no recinto
plácido desta Assembléia.
Já a manifestação anterior desta Casa, em documento soleníssimo,
comemorativo do centenário da nossa independência política, manifestara de forma
decisiva os seus sentimentos de fidelidade ao regime federativo, à união e integridade
da Pátria.
Desde que no regime decaído surgiu a propaganda republicana, os
representantes mais autorizados do Rio Grande do Sul proclamaram a necessidade da
federação das antigas províncias como garantia da unidade nacional. E até agora o órgão
oficial do Partido Republicano tem escrito no seu cabeço, como divisa de combate, o
lema – Federação – Unidade, Centralização – Desmembramento.
Contra essa tradição uniforme e as contínuas manifestações de todos os
órgãos do Governo Rio-grandense nada podem simples boatos destituídos de qualquer
fundamento e explorados com o intuito de intriga perante a opinião nacional; e em toda
essa discussão nada mais vimos do que vagos boatos que se apoiam, quando muito, em
manifestações isoladas de jornais de burgos longínquos e sem eco da opinião riograndense. (Há troca de apartes)
E que culpa temos nós dessas publicações dispersas? Queriam acaso os
srs. representantes da oposição que o Presidente do Estado, a quem com tanta injustiça
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alcunham de tirano, sufocasse a liberdade de imprensa ou mandasse enforcar os
jornalistas?
Não pode haver responsabilidade no fato de que alguns destes chamados
separatistas pertencessem ao Partido Republicano, quando na oposição que agora se
ergue contra o mesmo, há um verdadeiro saco de gatos onde gritam todos os matizes
partidários sem que por isso os representantes dessa oposição recusem o apoio de todos
eles.
O Sr. Gaspar Saldanha – E o discurso do Sr. Octávio Rocha ameaçando
com a espada do herói de 35?
O Sr. Getúlio Vargas – Vejo que V. Exas. estão apavorados diante de
um fantasma, receando a propaganda separatista movida pelos espíritos. Nunca houve
tal propaganda no Rio Grande do Sul. E parece que V. Exas. levados pelo arrebatamento
de um temperamento meridional, estão, como o herói de Cervantes, agredindo moinhos
de vento.
Quanto à responsabilidade do Sr. Presidente do Estado na revolta de 5 de
julho, a ameaça de prisão do mesmo, feita pelo Presidente da República, e a suspeição
que pesa sobre o nosso governo, dizendo-se que ele está vigiado pelas forças federais, é
uma dessas balelas, um desses boatos despropositados, que admira sejam trazidos ao
recinto desta Assembléia sem a menor prova.
Nós ignoramos inteiramente essas circunstâncias. E o boato largamente
explorado de um contrabando de armas é produto de uma invencionice dos próprios
interessados em lançar a pecha de revolucionário ao Governo do Rio Grande do Sul.
Este, tendo na Brigada Militar uma força auxiliar do Exército, podia perfeitamente
encomendar armamentos com ciência do Governo Federal, não necessitando passar
contrabando. E, se esse boato tem algum fundamento, bem pode acontecer que o
armamento fosse encomendado pelos próprios federalistas, únicos que têm interesse
em fazer revoluções e que são, por sua natureza, revolucionários.
A verdade é que os adversários do diretor da política rio-grandense
sofreram uma profunda decepção. Viram-no lançar-se numa campanha política,
batendo-se pela observância dos princípios republicanos. Esta campanha intensificouse, os ânimos exaltaram-se e, quando esperavam que o Governo do Rio Grande do Sul
jogasse os destinos do Estado aos azares de uma revolução, ele estancou na linha superior
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que separa o movimento dentro da ordem constitucional do que degenera na anarquia
revolucionária.
Essa decepção vendo frustrados os seus planos intervencionistas, foi que
levou os representantes da oposição a afirmar que saímos desta luta cobertos de
opróbrio. Nós nos mantivemos sempre dentro da ordem. Apenas os adversários do
regime desejavam que se estabelecesse a confusão, que se erguesse um torvelinho nas
águas tranqüilas, onde pudessem lançar a fisga, os pescadores de águas turvas.
Disseram os representantes da oposição que os revolucionários de 93 não
tinham intuitos de restauração monárquica, argumentando com a declaração assinada
pelos chefes revolucionários, afirmando que eram republicanos. Como prova de que
argumentamos de boa-fé, aceitemos esse documento como demonstração de propósito
republicano. Como podem V. Exas. negar a sinceridade da declaração do ilustre Dr.
Borges de Medeiros, no seu telegrama negando apoio ao movimento revolucionário, de
que efetivamente ele era contrário ao mesmo?
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas esse telegrama foi passado quando a revolta
já estava dominada, ao passo que a declaração foi feita em plena revolução.
O Sr. Getúlio Vargas – A isso eu posso contestar dizendo que os
federalistas recuaram ante a censura da opinião pública, ante o receio de perder essa
simpatia, quando o manifesto do Almirante Saldanha da Gama deixou entrever os
intuitos restauradores da revolução. E todas as presunções eram contrárias ao
republicanismo dos revolucionários de 93. Os federalistas são ainda hoje os herdeiros
da tradição monárquica de Gaspar Martins.
O Sr. Gaspar Saldanha – Da tradição liberal.
O Sr. Getúlio Vargas – Seja da tradição liberal herdada da monarquia.
O Partido Republicano do Rio Grande do Sul tem sempre mantido a sua tradição
conservadora de obediência às leis, dentro do regime federativo presidencial. Não há
nenhum motivo, nenhum indício de que nos desviássemos dessa conduta. Em todas as
circunstâncias o Governo Federal tem recebido do Rio Grande do Sul republicano o
auxílio moral, intelectual e material. E, mesmo quando divergimos do critério seguido
por este, é no intuito de obediência ao regime e de defesa da autonomia dos estados.
A Constituição Federal traçou como limites dentro dos quais deviam
organizar-se os estados, o regime federativo presidencial e a observância das garantias
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dos direitos civis e políticos dos cidadãos. Obedecendo a esses lineamentos gerais, foi
promulgada a Constituição do Rio Grande do Sul como a dos outros estados.
As únicas diferenças peculiares a nossa organização são no sentido
ampliativo da liberdade, tais sejam – a maior interferência do povo na feitura das leis, a
liberdade de ensino, a liberdade profissional e o voto a descoberto. São disposições mais
liberais e mais acordes com o regime de ampla responsabilidade da forma republicana.
Todo o progresso do Estado tem se realizado sob o amparo das amplas
garantias liberais do nosso regime. A continuidade administrativa tem sido o critério
para a solução harmônica de todos os nossos problemas. Como política econômica, se
taxamos principalmente a propriedade imóvel e as transmissões de heranças, é para
aliviar o produtor, isentando ou gradualmente diminuindo os impostos de exportação. A
classe dos fazendeiros sabe que o imposto que paga por seus haveres é compensado na
exportação dos produtos da pecuária e a crise que a mesma atravessa é comum a outras
classes produtoras, pois se trata dum mal geral, duma crise de consumo resultante do
empobrecimento causado pela guerra. Bem compreendendo que na circulação da
riqueza está um dos fatores preponderantes do nosso progresso, tem havido um
contínuo desvelo, um esforço constante de todas a administrações republicanas no
problema dos transportes.
O Sr. Alves Valença – Mas não há estradas de rodagem no Rio Grande!
O Sr. Vasconcellos Pinto – Não apoiado! Ainda há dias o nobre
representante, numa entrevista que concedeu a um jornalista, chamou de admirável
a estrada de Porto Gomes.
O Sr. Alves Valença – É verdade. Mas só esta.
O Sr. Vasconcellos Pinto – Citou mais as de Cruz Alta, Júlio de Castilhos
e outras muitas.
O Sr. Getúlio Vargas – Rasgam-se estradas de rodagem, estendem-se
estradas de ferro, erguem-se pontes, faz-se a desobstrução de canais, o balisamento de
lagoas e esse admirável cais de Porto Alegre, cujos benefícios já estamos desfrutando.
E, coroando essa série notável de melhoramentos, os serviços monumentais da
encampação do Porto e Barra do Rio Grande e da Viação Férrea. O primeiro,
arrancando ao monopólio duma companhia estrangeira para socializá-lo em benefício
do povo, com diminuição nas tarifas, o único porto marítimo que possuímos para o
escoamento dos nossos produtos. O segundo, reorganizando inteiramente a
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administração, renovando quase todo material fixo e rodante e retificando o próprio
traçado em vários pontos. O orçamento, que em 1890 dava uma receita de 2.621
contos e uma despesa de 2.927, com um déficit de 315 contos, sendo o déficit o regime
normal da administração do Rio Grande ao tempo da monarquia, apresenta hoje uma
receita superior a 80 mil contos e um regime normal de saldos.
O Sr. Gaspar Saldanha – No último ano houve déficit, como demonstrei
e não foi contestado.
O Sr. Getúlio Vargas – É engano de V. Exa. Paga a despesa ordinária, há
sempre um saldo aplicado na despesa extraordinária, que varia segundo a elasticidade
desse saldo, não ficando encerrado no Tesouro.
A exportação, que antes do regime republicano era quase nula, eleva-se
hoje a 349 milhões de quilogramas, num valor de 214 mil contos.
A Instrução, que em 1890 dispunha de 428 aulas criadas, conta hoje com
3.054 estabelecimentos de instrução primária, com uma freqüência de 125 mil alunos,
gastando o Estado 4 mil e cem contos de sua renda nesse serviço.
Dirão talvez V. Exas. que isso se deve à atividade laboriosa do povo riograndense. Mas essa seria tolhida se não dispusesse duma administração pública honesta
e cheia de iniciativa. A laboriosidade do povo e a excelência da Administração se
completam.
Ainda, em sessão anterior, o Deputado Gaspar Saldanha, com a eloqüência
que ao colorido da frase lhe empresta a sinceridade duma convicção profundamente
arraigada, apresentava a sobrevivência do Partido Federalista em 30 anos de ostracismo
como uma demonstração palpitante da resistência moral, da persistência e altivez do
caráter rio-grandense.
Assim era, efetivamente. Todos nos orgulhamos de que só o Rio Grande
do Sul possuísse dois partidos organizados dentro de programas políticos perfeitamente
diferenciados. Isso demonstrava a galhardia e o ardor cívico do rio-grandense.
No entanto, esse mesmo partido, a que pertence o ilustre representante,
acaba agora de desagregar-se, diluindo-se, para ir agrupar-se, absorvido por uma
personalidade mais forte. Apenas uma pequena parte, seguindo a tradição política de
Gaspar Martins de que idéias não são metais que se fundem ou seguindo as
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recomendações de Rafael Cabeda, já no momento derradeiro, ainda ficaram fiéis ao
programa.
Um Deputado da oposição – Isso não ficou provado.
O Sr. Getúlio Vargas – Pelo menos foi declarado pelos jornais, como
referido pelo Sr. Ernesto Labarthe e não sofreu contestação.
Na luta que ora se trava, os nossos adversários, com raras exceções,
formam uma turba multicor e camaleões políticos, tomando apenas uma coloração de
aparência que lhes empresta a união sob a base comum do ódio e do desejo de
destruição, sem programa, sem idéias, sem mesmo saber para onde vão. (Trocam-se vários
apartes)
Reeleição há em toda a parte. Há nos Estados Unidos, que é o regime que
nos serviu de modelo; admite-as o próprio candidato oposicionista, em princípio, nos
seus livros.
Sob a aparência de oposição individual contra a reeleição, o que existe, de
fato, é o intuito de destruir a organização constitucional e política do Rio Grande do
Sul.
O Sr. Alves Valença – É isso mesmo o que nós queremos.
O Sr. Getúlio Vargas – Registre-se o aparte e que ele sirva de advertência
aos republicanos transviados, levados por uma miragem enganadora como o viajor
inexperto; o que se pretende, realmente, é aniquilar a tradição castilhista do Rio Grande.
Isso que aí vem é a anarquia disfarçada com o nome de democracia.
Democracia é o que possuímos – é o regime da liberdade e da concorrência, em que se
permite o acesso a todos os postos, de acordo com a competência de cada um; é o
regime da igualdade, pela extinção de todos os privilégios, quer sejam de castas, quer
sejam de diplomas.
O próprio candidato chamado democrata, o eminente Sr. Assis Brasil,
tem como ponto do seu programa a eleição do Presidente pelas câmaras, afirmando,
implicitamente, a incapacidade do povo para escolha do seu primeiro magistrado. Negalhe essa capacidade, mas disputa a eleição em nome do povo e como candidato deste.
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O Sr. Alves Valença – Mas esse é o meio de que ele dispõe pela
organização atual.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas então é um mandatário infiel que se apresenta
em nome do povo, como reivindicador de direitos, para, após a eleição, sendo vencedor,
tirar a esse mesmo povo o direito de eleger o seu primeiro magistrado!
Alguns Srs. Deputados da oposição – Nesse ponto ele está de acordo
com o nosso programa. E o regime adotado na França.
O Sr. Ariosto Pinto – Mas na França o regime é parlamentar. Onde se
viu eleição pelas câmaras no regime presidencial?
O Sr. Getúlio Vargas – Já não discuto isso, pergunto se o povo que o
aplaude, conscientemente, pretende elegê-lo para perder depois esse direito?
Democracia não é anarquia, não é atropelo, não é confusão. É o direito
que tem o povo de escolher para seu dirigente o mais digno, o mais capaz, comprovado
pela longa experiência, o que faz da sua vida um voto de pobreza, pelo contínuo
sacrifício dos seus interesses e do seu futuro aos interesses e ao futuro da coletividade.
(Muito bem, palmas; o orador é vivamente aplaudido)
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18ª Sessão em 9 de dezembro de 1922
O Sr. Arthur Caetano – Sr. Presidente, permita-me V. Exa. que eu
estranhe que só hoje a Assembléia tenha conhecimento dos termos do despacho
enviado ao ex-Presidente da República, quando foi ele um fato longamente debatido
nesta Casa e que vivamente impressionou no momento político aos elementos que aqui
representam as correntes em que se divide a opinião pública do Rio Grande.
O Sr. Ariosto Pinto – A Casa teve conhecimento, deve constar das atas.
Se V. Exa. não assistiu à leitura da resposta do Presidente da República, é porque
ausentou- se...
O Sr. Vasconcellos Pinto – Como não teve conhecimento a Casa, se até
por mim foi lido, substituindo o lº Secretario?...
O Sr. Arthur Caetano – Isto quanto ao substitutivo, mas não conhecíamos
os termos do despacho que não veio a público...
O Sr. Vasconcellos Pinto – V. Exa. já tinha embarcado para Passo
Fundo...
O Sr. Arthur Caetano – Mas os representantes da oposição, como toda
a opinião pública, desconheciam-lhe os termos.
Mas, Sr. Presidente, eu reafirmo a minha consideração, declarando que é
o regime do silêncio, que é como que todo um trabalho na sombra o que se está assistindo
na parte política que nos interessa nesta Casa...
O Sr. Victor Russomano – Esse trabalho na sombra, a que o nobre
representante alude, é relativo ao telegrama?
O Sr Arthur Caetano – Esse trabalho na sombra não é só relativo ao
telegrama, como é relativo também ao trabalho da Comissão de Constituição e Poderes
no que se refere à apuração do pleito presidencial e em que, repito, a própria Comissão
está procedendo como se ela mesma estivesse convencida de que está preparando a
consumação de um delito...
O Sr. Ariosto Pinto – Não apoiado, V. Exa. está ofendendo os membros
da Comissão de Constituição e Poderes...
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O Sr. Arthur Caetano – Sim, não duvido da honestidade dos ilustres
colegas...
(Trocam-se violentos apartes. O Sr Presidente faz soar os tímpanos)
O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, chegou a hora de eu reclamar a
observância do Regimento... (riso)
O Sr. Presidente – Quero dizer a V. Exas. que a Assembléia atualmente
está reunida para tratar e deliberar sobre matéria que se prende ao orçamento.
A Comissão de Constituição e Poderes está reunida e trabalhando, em
horas diferentes, com todo critério. Seu parecer virá ao Plenário, onde poderá sofrer o
mais amplo debate, de acordo com o Regimento da Assembléia.
O Sr. Arthur Caetano – Eu aguardarei esse parecer para discuti-lo, mas,
antes disso, aproveito as palavras de V. Exa. para dizer que esse Regimento é draconiano;
é uma imitação do código de Irapuá, onde um processo inquisitorial não permite
inicialmente a defesa e fiscalização dos acusados...
O Sr. Lindolfo Collor – Na Câmara dos Deputados se procede da
mesma maneira por que estamos fazendo na Assembléia...
O Sr. Arthur Caetano – Na Câmara dos Deputados, não apoiado; no
ruidoso pleito em que foram candidatos o Senador Ruy Barbosa e o Marechal Hermes,
o candidato contestante tinha um procurador seu perante cada uma das comissões
apuradas do pleito...
O Sr. Vasconcellos Pinto – O Senador Ruy Barbosa teve apenas dezoito
dias para apresentar a sua contestação.
O Sr. Arthur Caetano – Mas Ruy Barbosa estudara detalhadamente o
pleito e os seus procuradores, notadamente Alfredo Pujol e Andrade Figueira, fizeram
um trabalho completo de fiscalização...
O Sr. Neves da Fontoura – O Senador Ruy Barbosa queixou-se
justamente do contrário.
Diversos Deputados – Muito bem, apoiado.
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O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, mas quem está com a palavra?
O Sr. Arthur Caetano – A Comissão de Constituição e Poderes que
está apurando esse pleito memorável de 25 de novembro foi constituída com
menosprezo aos representantes da oposição com assento nesta Casa...
O Sr. Lindolfo Collor – Não apoiado, o Sr. Deputado Antonio Monteiro
foi eleito para a comissão e renunciou...
O Sr. A. Dupont – Mas a oposição terá tempo para ampla discussão...
O Sr. Arthur Caetano – Essa Comissão de Constituição e Poderes, Sr.
Presidente, não foi constituída de boa-fé. A vós, que sois apologista da representação
proporcional, decorria o dever de reservar um lugar para a minoria, a fim de que pudésseis
dizer depois que o pleito fora apurado sob as vistas e fiscalização da oposição.
O Sr. Alves Valença – Por um dever de ordem moral...
O Sr. Arthur Caetano – Mas o precedente está aberto! Todos os cargos
nesta Casa são considerados propriedades do partido ditatorial...
Vozes – Não apoiado...
O Sr. Arthur Caetano – No princípio da atual sessão, foi eleito para
membro de uma das comissões regimentais o nobre e honrado colega Dr. Antônio
Monteiro. E, como S. Exa. divergisse na questão das candidaturas à Presidência do
Estado, veio à tribuna e renunciou esse cargo, por saber que o critério da Assembléia
era firmado nos princípios a que venho de aludir...
O Sr. Lindolfo Collor – Não apoiado, o Dr. Monteiro já tinha rompido
com a situação e no entanto foi eleito...
O Sr. Arthur Caetano – E V. Exas. faltando aos deveres de cortesia e à
própria ética parlamentar, observada em todas as assembléias do mundo, aceitaram essa
renúncia imediatamente de sobrecenho cerrado, como quem despede um intruso...
O Sr. Lindolfo Collor – É que nós não fazemos força sobre a consciência
de quem quer que seja...
O Sr. Arthur Caetano – Com falta de ética parlamentar, repito...
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Os Srs. Lindolfo Collor, Vasconcellos Pinto e Ariosto – Mas, se a sua
renúncia era irrevogável, conforme declarou da tribuna?...
O Sr. Arthur Caetano – Um dever de cortesia vos impunha negar essa
renúncia, para que o deputado contrário ao chefe do situacionismo à mantivesse e,
então, lhe fosse dado substituto. Com referência aos trabalhos da Comissão de
Constituição e Poderes, Sr. Presidente, nós não nos queremos restringir ao direito de
discutir no Plenário o respectivo parecer sem antes ir gravando na consciência do Rio
Grande as monstruosidades de que está eivado esse pleito. Não queremos nos restringir
a essa exigüidade de tempo. Assim, Sr. Presidente, peço licença a V. Exa., apesar de
estar vendo o secretário acenar-me com o Regimento, para referir-me a um fato que se
entende com a eleição procedida no Município de Cachoeira e que ontem o meu
nobre colega Dr. Neves da Fontoura, que é ali um dos chefes do Partido Republicano,
comentou nas colunas d’A Federação, fazendo acusações aos oposicionistas.
O Sr. Presidente – Pondero ao nobre Deputado que deve dirigir as suas
reclamações à Comissão de Constituição e Poderes, que é a quem estão afetos os papéis
da eleição.
O Sr. Ariosto Pinto – Que com muito prazer receberá qualquer
esclarecimento.
O Sr. Arthur Caetano – Não se trata aqui de esclarecimentos...
O Sr. Victor Russomano – Querem é armar o efeito...
O Sr. Arthur Caetano – É um trabalho nas trevas que nos obriga a forçar
a letra do Regimento para denunciar ao Rio Grande a situação de asfixia em que se
encontram neste caso os representantes da oposição.
Vozes – Não apoiado...
O Sr. Arthur Caetano – Desta forma, Sr. Presidente, tendo ontem o
representante da maioria, chefe republicano da Cachoeira, pelas colunas do órgão
oficial, atacado acremente os oposicionistas daquele município, quero apresentar à
Assembléia uma carta escrita por um cidadão da maior responsabilidade em que são
elucidados os fatos escandalosos ocorridos na 1ª mesa eleitoral, onde fazia a eleição o
nobre colega a que me refiro...
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O Sr. Neves da Fontoura – Falarei depois para demonstrar o contrário
com as provas na mão.
O Sr. Arthur Caetano – Aqui está (mostrando a carta) a narrativa dos fatos e
na qual se diz que V. Exa. combinou a alteração da votação recebida pelo Sr. Borges de
Medeiros que, de novecentos e tantos votos, passou à cifra de 1.023, sendo as cédulas
todas escritas por um só punho.
O Sr. Neves da Fontoura – Protesto! Sou incapaz dessa indignidade
individual e política. V. Exa. é um homem de bem e não julgará os adversários capazes
de ações dessa natureza.
O Sr. Arthur Caetano – A acusação não é feita diretamente a V. Exa. mas
ao Partido Republicano de Cachoeira, autor de fraudes escandalosas...
O Sr. Lindolfo Collor – Como não, se ele é um dos chefes do partido
ali?
O Sr. Neves da Fontoura – Faça a acusação completa, cartas desta
natureza são documentos graciosos...
O Sr. A. Caetano – (Lê trechos da carta) Ela é firmada por um cidadão
respeitável na cidade de Cachoeira, membro da mesa eleitoral.
O Sr. V. Russomano – Decline o nome do autor da carta...
O Sr. A. Caetano – É o Sr. Cacilio de Menezes, pessoa digna de toda a
fé. Serei mesmo capaz de enviá-la à Comissão de Constituição e Poderes para que, à
vista da acusação, examine detidamente as listas da mesa da sede do município e venha
nos dizer se existem, de fato, essas cédulas escritas por um só punho, com a mesma
letra, comprometendo o decoro e a verdade do pleito. Houve em Cachoeira uma
criminosa coação...
O Sr. João Neves da Fontoura – De quem?
O Sr. A. Caetano – Do Intendente Municipal.
O Sr. A. Dupont – Conheço o Dr. Anibal Loureiro de longos anos e
posso garantir ser ele incapaz disso...
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O Sr. A. Valença – No entanto desarmou ele um fiscal da oposição,
obrigando-o a fugir a pé...
O Sr. A. Dupont – O nosso colega Dr. João Neves poderá esclarecer
esse ponto...
O Sr. Neves da Fontoura – Desde já fica pedida a palavra...
O Sr. A. Caetano – Como não faz coação, Sr. Presidente, o governador
do município que abandona a sede do seu governo, acompanhado de praças e de
capangas armadas, e vai para uma mesa eleitoral no povoado de uma pacífica colônia?
O Sr. Vasconcellos Pinto – Foi manter a ordem subvertida por V. Exas.
O Sr. Nicolau Vergueiro – V. Exa. não cansava de pregar e continua
pregando a revolução...
O Sr. A. Caetano – A ditadura, ou usurpadores do poder é que nos
arrastam à revolução...
(Travam-se apartes violentos entre o orador e os Srs. N. Vergueiro, A. Pinto e João
Neves)
O Sr. Presidente – O nobre colega está fora do Regimento.
O Sr. A. Caetano – Mais alguns minutos e terminarei, Sr. Presidente. Nós
nos sentimos ameaçados em nossos direitos com a usurpação que se prepara. Vós, Srs.
da maioria, sois nesta hora os representantes da ditadura, mandatários da vontade de um
senhor. As vossas cadeiras estão nas mãos do povo. Este povo já bate as nossas portas
trazendo a liberdade pela mão...
O Sr. Presidente – Advirto ao nobre Deputado que, se insistir a infringir
o Regimento, serei forçado a cassar-lhe a palavra.
O Sr. A. Caetano – Não tememos a ditadura, não tememos essa caveira
de Nero ainda que ela nos evoque a traição dos incêndios...
(As galerias se manifestam)
O Sr. Presidente – Aviso às galerias que não podem se manifestar pró ou
contra o orador. Já fiz ciente ao Sr. Deputado que a Assembléia presentemente deve
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tratar dos trabalhos referentes ao orçamento. Quando vier ao Plenário o parecer
elaborado pela Comissão competente, composta de moços tão dignos quanto o mais
digno da oposição e que, estou certo, agirão de acordo com as suas consciências e a
verdade do pleito, é que se tratará do assunto. Eles também têm um futuro a zelar e a
sua responsabilidade política para com o Rio Grande do Sul e, por isso, só trarão à
Assembléia um trabalho que exprima de fato a verdade. Por conseguinte, tudo que se
afastar do Regimento não será permitido. Não é com palavras violentas que se resolverá
tão importante caso.
O Sr. A. Caetano – Não se trata de uma questão pessoal e sim política...
O Sr. Presidente – Por isso, peço a todos os meus correligionários e aos
meus amigos da oposição que se contenham e tenham a precisa calma...
O Sr. A. Caetano – Felizmente, Sr. Presidente, o caso do Rio Grande do
Sul não vai ser decidido dentro desta Casa...
O Sr. N. Vergueiro – Isto na opinião de S. Exa.
O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, eu desejava que V. Exa. me
esclarecesse um ponto que a mim me fere extraordinariamente. Eu desejava que V. Exa.
me disses- se se esta Assembléia, até o último ato, funciona ou não como assembléia
apuradora? Eu pergunto a V. Exa. se desde o momento em que aqui entraram as atas e
os demais papéis referentes ao recente pleito presidencial a Assembléia é ou não
apuradora? Eu pergunto a V. Exa. como se pode interromper, por um simples decreto
de V. Exa., a discussão quando há uma comissão dentro desta Casa encarregada de
apurar o resultado do pleito?
O Sr. Presidente – Mas, como quer que seja discutido o pleito, se a
Comissão ainda não apresentou parecer?
O Sr. Lindolfo Collor – Não se pode discutir um assunto sobre o qual
ainda não existe parecer. O contrário disso seria a subversão das normas parlamentares
universalmente aceitas...
O orador – Isso é reduzir mais uma vez ao mínimo a nossa ação
fiscalizadora.
O Sr. Ariosto Pinto – Os fiscais dos candidatos têm cinco dias para
apresentar contestações
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O orador – Apenas cinco dias nos são concedidos! .... Ora, V. Exas. hão
de concordar comigo em que cinco dias apenas não bastam para compulsar o volumoso
material de semelhante pleito; não há capacidade de trabalho, por maior que seja, capaz
de praticar tão grande milagre...
O Sr. Vasconcellos Pinto – Estes cinco dias se referem unicamente aos
fiscais dos candidatos interessados no pleito. V. Exas., no plenário, terão tempo de
sobejo para a ampla discussão...
O orador – Mas, enquanto a comissão apura, nós podemos colaborar com
ela, trazendo aqui para o plenário o contingente dos nossos esclarecimentos relativos ao
pleito. Mas V. Exa., Sr. Presidente, tranca a discussão, fecha as portas à discussão.
O Sr. N. Vergueiro – Mas como, se ainda não se está discutindo o
parecer?
O Sr. Presidente – Faço ver ao nobre Deputado o artigo 214 do
Regimento Interno. (Lendo o artigo) Antes de apresentado o parecer da comissão a que
se refere o artigo anterior, o candidato ou os candidatos votados para Presidente do
Estado poderão comparecer perante a mesma comissão, a fim de darem os
esclarecimentos que entenderem convenientes para a exatidão e verdade da apuração.
O orador – O que pleiteio é que a Assembléia tenha a sua função
apuradora. Eu quero e protesto contra o caráter que se quer dar à Assembléia.
O Sr. Lindolfo Collor – O que V. Exas. querem é estar contra o
Regimento.
O orador – É um seqüestro que se faz da nossa palavra...
O Sr. Lindolfo Collor – Seqüestro, não apoiado. O mesmo se pratica na
Câmara Federal, na Câmara dos Comuns, na Câmara Francesa, em qualquer parlamento
do mundo...
O orador – Mas, Sr. Presidente, esta Assembléia é ou não apuradora desde
o momento em que lhe chegaram às mãos os papéis do pleito?
O Sr. Presidente – Declaro ao nobre colega que ver-me-ei forçado a
cassar a palavra se insistir no assunto.
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O orador – V. Exa poderá cassar-me a palavra, empregando o regime da
prepotência e da força, mas o meu protesto ficará bem alto contra esse regime
draconiano...
O Sr. Vasconcelos Pinto – Ao em vez de discutir no plenário, por que
não compareceu perante a comissão para dar-lhe esclarecimentos?
O Sr. Victor Russomano – Porque na comissão não há galerias...
O orador – A oposição tem as suas galerias na consciência do Rio Grande,
que assiste indignada a essa farsa apuradora. É lá que estão as galerias da oposição! E se
isto se refere às galerias desta Casa, eu direi ao nobre colega que não foi a oposição que a
encheu de polícias à paisana e capangas armados....
Portanto, antes de abandonar a tribuna, reafirmo, para que fique de pé o
meu modo de entender – não posso compreender que a Assembléia ainda não esteja
em função apuradora desde que já iniciou os trabalhos da apuração do pleito.
O Sr. Presidente – Isto em ocasião oportuna.
O orador – De modo que se terá cinco dias, somente cinco dias, para se
discutir um pleito tão memorável como foi o de 25 de novembro. Se isto não é “rolha”,
eu não sei o que é “rolha”.
O Sr. Ariosto Pinto – Em Mato Grosso o prazo é apenas de um dia.
O Sr. Alves Valença – Não sei como V. Exa. não diz que devia ser de
uma hora.
O Sr. Lindolfo Collor (Pela ordem) – Sr. Presidente, peço vênia para
ponderar, em palavras sumaríssimas, que o assunto sobre o qual o representante da
oposição, o Sr. Deputado Alves Valença, deseja se consulte a Casa, isto é, saber-se se
a Assembléia, pelo fato de já estarem os papéis referentes à eleição em poder da
Comissão de Constituição e Poderes pode ser considerada como reunida em sessão
apuradora, escapa inteiramente a nossa competência.
Com efeito, a Assembléia nada pode resolver de encontro à Constituição
do Estado.
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E quando a Constituição estatui no seu artigo 18, parágrafo 4º, que o
processo da apuração será regulado por lei ordinária; e quando esta lei, que é a eleitoral,
nos remete no seu artigo 116 ao Regimento Interno da Assembléia, dizendo que a
apuração será regulada por aquele Regulamento, não se pode invalidar as disposições
desse Regimento, sob pena de incidir-se em franco e indiscutível vício de
inconstitucionalidade.
O assunto, Sr. Presidente, é translúcido e sobre ele não há necessidade de
perder palavras.
E só o que tenho a ponderar, a fim de que fique bem de pé a verdade de
que a Assembléia pelo órgão da Mesa, nada mais está fazendo do que zelar pela
integridade da Constituição, em tudo que se refere aos trabalhos da apuração, não
passando, por conseguinte, de um recurso esdrúxulo de oposição este de consultar-se a
Assembléia se a lei fundamental do Estado ainda está em vigor. (Muito bem, muito bem)
O Sr. Neves da Fontoura – Sr. Presidente, não era do meu programa
altear a voz neste recinto de tantas pugnas memoráveis, tanto mais quanto o Regimento
da Casa veda o debate sobre matéria estranha aos assuntos afetos à deliberação da
Assembléia.
Entretanto, citado nominalmente, pelo Deputado Sr. Arthur Caetano, a
respeito da lisura do pleito de 25 de novembro, no Município de Cachoeira, acudo ao
pregão e venho a este tribunal, sob os olhos imparciais do Rio Grande do Sul, que nos
há de julgar, produzir a defesa da minha ação política, superior aos convícios dos meus
adversários e forrada pela pureza dos princípios nos quais me inspiro hoje, como
sempre.
Não, nobres colegas da minoria. O patriotismo não é monopólio das
oposições, a liberdade é um patrimônio comum, conquistado em pugnas inesquecíveis
e cristalizado nos artigos marmóreos da Constituição Rio-grandense. O que V. Exas.
pleiteiam aqui, como nas ruas, é o predomínio da licença que não da liberdade, a
confusão de governantes e governados no cairel das concessões e das complacências.
Já o grande patrono de V. Exas. disse que a liberdade não se implorava
de joelhos. Mas digo que, quando se desfruta essa liberdade, é com a força que se
conserva e defende, para que ela não se soterre sob o entulho da anarquia em delírio.
O Sr. Alves Valença – São frases brilhantes de V. Exa., mas são frases...
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O Sr. Neves da Fontoura – Frases, mas é com frases que V Exas. têm
conduzido essa campanha de descrédito às instituições que nos regem.
As minhas exprimem a defesa conservadora de um código político
estruturado nos ideais mais avançados da humanidade e que, em trinta e dois anos de
aplicação prática, só têm servido para realçar a excelência do regime, sob o qual o Estado
flui o gozo da ordem pública e o desabrochamento incontestável de todas as forças
vivas, estuantes de progresso sob o aplauso de todas as classes.
As palavras do ilustre Deputado Alves Valença são palavras que encantam
os meus ouvidos, mas que não servirão para galvanizar uma causa irremediavelmente
perdida.
Tão fortes são os laços morais que prendem a obra de Júlio de Castilhos
à causa do Rio Grande que, apeado do poder pelas vagas da anarquia, ele voltou logo
depois a retomar o governo de seus destinos, levado nos braços do povo, sobre a onda
marulhante dos entusiasmos.
Essa obra há de perpetuar-se, a despeito de todos os extravios e de todos
os extraviados.
O Sr. A. Valença – Há de perpetuar-se... Registrem-se as palavras do
orador. Desde já, Sr. Presidente, peço a palavra para rebater essas afirmativas e
demonstrar o contrário.
(As galerias manifestam-se. Trocam-se apartes)
O Sr. Presidente – Faço ver aos ilustres colegas que não interrompam o
orador com a insistência de tantos apartes. Ele é quem está com a palavra...
O Sr. Neves da Fontoura – Retomo o fio da minha oração. Outra coisa
não me trouxe a terreiro senão fazer a defesa da eleição da Cachoeira, combatida pelo
nobre colega Deputado Arthur Caetano. Em todos os pleitos é esse o refrão das
oposições vencidas, o apelo sistemático às exceções de suspensão levantada contra os
partidos do governo.
(Trocam-se apartes entre o orador e os Deputados Valença, Arthur Caetano e Antonio
Monteiro)
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Fiz ontem, pelas colunas d’A Federação, a defesa do pleito de Cachoeira,
sem prejuízo das acusações inevitáveis à maneira pela qual a oposição fraudou e de
maneira escandalosa o exercício do voto.
Quero dizer à Assembléia que a certas horas da tarde, estando eu à mesa
da cidade, em companhia do meu particular amigo ilustre colega Dr. Minuano de Moura,
fiscal do Dr. Assis Brasil, compareceu um eleitor da oposição e eu lhe perguntei
como se chamava. Respondeu-me que o seu nome era Antônio ou Anastácio Vieira.
Verificando-lhe o título, constatei que o mesmo pertencia a Christalino José da Silva!
Chamei logo a atenção da mesa para a fraude. Em seguida, compareceu
outro eleitor, também adversário. Indaguei-lhe o nome e ele me retrucou que o nome
estava no papel! Insisti, sem resultado. Afinal, voltando-se para trás, para o grupo dos
seus correligionários, ele perguntou como era o seu próprio nome!
E assim foi-se sucedendo a farsa.
O Sr. Antonio Monteiro – Na minha terra votou, nas minhas barbas,
muita gente vinda do Itaqui.
O Sr. Vasconcelos Pinto – Mas como, se há bem pouco V. Exa. elogiou
a eleição em sua terra?
O Sr. Caetano (Dirigindo-se ao orador) – Mas V. Exa. é juiz no pleito, como
podia tomar parte nele?
O Sr. João Neves – Nós nos sentimos capazes de nos sobrepor às paixões
do ambiente, do mesmo passo que a magistratura organizada não se soube
amesquinhada para dirimir as contendas que se agitam em torno dos tribunais tantas
vezes atingidos pelo vozerio das ruas e pela grita dos interesses feridos.
Antes de tudo, a nossa consciência; acima de tudo o Rio Grande do Sul, que
há de sair intacto, malgrado as rajadas da desordem irradiadas de todos os quadrantes do
firmamento político. Em defesa do pleito de Cachoeira, invoco desta tribuna a palavra
de Minuano de Moura, que naquela hora de contrafacções escandalosas me disse que ia
apelar para os seus correligionários a fim de não insistirem em tais processos. Superior
a esta querela de rivalidades partidárias, S. Sa. não negará, estou certo, o seu testemunho
as minhas afirmações. Isto me basta.
O Sr. A. Valença – Façamos um pacto de honra para anular o pleito.
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O Sr. João Neves – Era esta, Sr. Presidente, a minha irrespondível defesa.
Não abandonarei, porém, a tribuna sem defender o meu prezado amigo Dr. Annibal
Loureiro das acusações que aqui lhe foram irrogadas. Cumpridor da lei, sereno defensor
da ordem, o Intendente de Cachoeira não exorbitou das suas atribuições e se limitou a
evitar no 5º distrito de Cachoeira a compressão eleitoral.
Melhor patrono para sua Casa não posso invocar do que o correspondente
do Correio do Povo, o Sr. Dr. João Minnsen, membro do comitê cachoeirense, que ainda
em 22 e 23 de novembro dizia, a respeito do tumulto havido na ocasião da manifestação
ao Dr. Assis Brasil:
“Tem sido muito elogiada em todas as rodas a correção do Dr. Annibal Loureiro,
impedindo um conflito entre os partidários do Dr. Assis e os republicanos.” É, como vê a
Assembléia, um depoimento insuspeito. Annibal Loureiro é um modelo de moderação
e tolerância.
O Sr. Dupont – É um cidadão incapaz de qualquer violência.
O Sr. João Neves – Não quero me alongar mais, Sr. Presidente, para não
fatigar os meus Colegas.
Vários Deputados – Não apoiado.
O Sr. João Neves – Vou terminar, mas seja-me permitido falar daqui a
todos os nossos irmãos do Brasil, desta tribuna tão alta como a da oposição, gêmea da
outra no patriotismo e na fé nos nossos grandes e invioláveis destinos, afirmando que,
qualquer que seja o resultado do pleito, diante dele nos curvaremos, como escravos da
lei e defensores da ordem constitucional.
Haja porém o que houver, o Rio Grande sairá de pé e em marcha para o
futuro, sustentando, aconteça o que acontecer, as prerrogativas da sua autonomia,
conquistada no passado com a coragem indômita de verdadeiros centauros, cimentada
no sangue, que traçou as lindes da fronteira da Pátria.
O Rio Grande não se deixará amortalhar.
(Muito bem, muito bem. Palmas no recinto)
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O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a minha presença na tribuna será
breve. Não venho fazer um discurso, mas uma narração simples e desapaixonada
justificando a atitude da Comissão de Constituição e Poderes.
Agradeço ao representante da oposição a oportunidade que me ofereceu
para vir no plenário fazer essa justificação.
Bem haja essas referências que me permitem trazer esses esclarecimentos
da nossa conduta. Ela encontra completo apoio no regime desta Casa.
É nosso intuito evitar se continue a embair a credulidade pública, assoalhar
que se pretende fazer em segredo a apuração do pleito eleitoral.
Devemos esclarecer, primeiramente, que a Comissão de Constituição e
Poderes não está fazendo apuração da eleição e sim um exame minucioso, cuidadoso e
escrupuloso, dos papéis eleitorais. Após o exame será emitido o parecer, tendo então os
fiscais dos candidatos vista por cinco dias para apresentar as suas razões, juntar
documentos e impugnar os que entenderem viciados. Tudo isso entrará em discussão
no plenário, na mais ampla discussão feita publicamente e só então poderá se dizer
que se está procedendo à apuração.
A apuração é feita pela Assembléia reunida em sessão e não pela Comissão
de Constituição e Poderes.
Antes, porém, de ser emitido o parecer, durante o período preliminar, os
fiscais podem comparecer perante a comissão, pedindo ou fornecendo os
esclarecimentos que desejarem.
Esses esclarecimentos a comissão estará sempre pronta a prestá-los e a
atender os fiscais, conforme já lhes declarei.
O que não podem esses fiscais é fazer em segredo a apuração do pleito
afeta à Comissão de Constituição e Poderes. A nossa conduta está baseada na lei.
A Constituição do Estado determina que o processo da eleição e apuração
para Presidente do Estado será regulada por lei especial. É verdade que a lei eleitoral do
Estado, no artigo 130, diz que os fiscais serão também admitidos nas apurações gerais,
da mesma forma que nas mesas eleitorais.
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Isto, porém, é uma disposição de ordem geral, revogada por outra especial,
que é o artigo 176 da mesma lei. Este artigo estabelece (lendo): “O processo da apuração
será regulado pelo Regimento Interno da Assembléia.”
O Poder Executivo, tendo funções legislativas, não quis, por escrúpulo,
legislar sobre a apuração do pleito quando se trata de eleição para o cargo de Presidente
do Estado.
Essa função foi delegada, expressamente, ao Regimento Interno da
Assembléia.
E esse regimento, no seu artigo 214, estabeleceu o seguinte (Lendo):
“Antes de apresentado o parecer à comissão a que se refere o artigo anterior o candidato ou os candidatos
votados para Presidente do Estado poderão comparecer perante a mesma comissão a fim de darmos
esclarecimentos que entenderem convenientes para exatidão e verdade da apuração.”
Esta é a justificação legal da conduta da comissão.
Agora, nós, os membros desta comissão, não iremos enxovalhar o nosso
nome fraudando o resultado da eleição.
O Sr. A. Valença e outros – Nós não fazemos semelhante juízo da
comissão e não fizemos referências pessoais.
O Sr. G. Vargas – Nem isso poderia ser feito, pois a oposição está
garantida pela posse dos boletins eleitorais com os quais pode controlar o trabalho
eleitoral, e pelas atas que estão assinadas pelos seus fiscais; não podendo ser
substituídas.
A comissão está fazendo o exame rigoroso e, qualquer que seja a fraude,
seja na votação do candidato do Partido Republicano, seja no da oposição, será,
inflexivelmente, expurgada.
Ainda que tenhamos de cauterizar com ferro em brasa na própria carne,
a lei será fielmente cumprida e então veremos se o uso de processos imorais está com
os que sustentam o candidato do Partido Republicano ou com os que apresentam
a regeneração dos costumes políticos pela democracia.
A comissão não tem idéias preconcebidas e sim o intuito de fazer justiça.
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Agradeço as referências feitas em apartes, mas, se os representantes da
oposição não têm confiança na comissão nem acreditam na sua boa-fé, nós não
poderemos obrigá-los a isso, porque é um caso de consciência; mas podemos obrigálos a cumprir a lei. (Muito bem, apoiados)
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20ª Sessão em 14 de dezembro de 1922
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, colhido pela morte, tombou ontem,
em plena maturidade, o espírito vigoroso de Victor Silva.
Aos que privaram da sua amizade foi dado apreciar os altos dotes desse
espírito preclaro.
O público, porém quase que só o conheceu pelo desdobramento de sua
atividade exterior, em benefício do interesse público.
Quando ele assumiu a direção da Biblioteca Pública, jazia esta num
edifício acanhado, escassamente provida de livros ao nível do progresso da época e,
muitos desses, mais próprios a estragar o gosto dos freqüentadores do que a contribuir
para a sua educação.
Ele a transformou inteiramente. Adquiriu tudo o que havia de melhor em
Ciência, em Filosofia, na Crítica e nas Artes. Planejou e viu executada uma nova
instalação em magnífico edifício, ornamentado com luxo, conforto e bom gosto, um
dos melhores, senão o melhor do Brasil. Organizou por um método científico o índice
de todas as obras existentes.
É verdade que toda essa grandiosa obra não seria levada a termo se a
superioridade mental do Sr. Presidente do Estado não lhe apoiasse as iniciativas e
não lhe fornecesse todo o auxílio necessário.
Isso, porém, não diminuiu a glória luminosa do seu nome.
E os que hoje freqüentam a biblioteca, buscando ali tudo o que deseja
um espírito ávido de saber, agradecer-lhe-ão o muito que fez pelo progresso intelectual
do Rio Grande do Sul.
Victor Silva não foi um cientista, na acepção integral desse termo.
Mas o seu espírito abeberou-se de todas as correntes de idéias que
ventilaram o pensamento contemporâneo.
Foi sobretudo um artista de alto quilate.
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Poeta, a quem um dos nossos melhores críticos denominou o “Heredia
brasileiro”, se ele publicasse todos os seus versos, sua fama seria igual à dos nossos
grandes poetas parnasianos Olavo Bilac, Raymundo Corrêa e Alberto de Oliveira.
Sua forma era o buril mordente, transfigurando a idéia peregrina num
mármore palpitante.
Não era rio-grandense, era filho do glorioso Estado do Rio de Janeiro,
mas, o muito que fez pela cultura do Rio Grande do Sul justifica a minha proposta de
um voto de pesar pelo seu falecimento, que peço, Sr. Presidente, seja submetida à
apreciação da Casa.
Vozes – Muito bem... apoiado.
(Submetida a indicação à deliberação da Assembléia, é aprovada)
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21ª Sessão em 15 de dezembro de 1922
O Sr. Alves Valença(*) – Sr. Presidente, pedi a palavra para requerer a
esta Casa que mande inserir em seus Anais, para que neles fiquem indelevelmente
registrados, os dois telegramas trocados entre sua Exa. o Sr. Dr. Presidente do Estado e
S. Exa. o Senador Soares dos Santos, seu lugar-tenente no Senado da República.
Sr. Presidente, tem a oposição, nesta Casa e fora dela, feito os mais ingentes
e constantes esforços para trazer os responsáveis pelos destinos do Rio Grande ao
reconhecimento da derrota que a oposição infringiu à situação rio-grandense; tem a
oposição levado o melhor do seu empenho aos nobres colegas da maioria para demovêlos da intenção antipatriótica, antidemocrática, de darem força à maneira e processo por
que se faz a apuração do pleito presidencial; tem a oposição procurado manter bem
alto o nome tradicional do Rio Grande do Sul, que, entende, é defendido também,
esposado e acariciado nesta Casa pela maioria. Tem ela procurado afastar desta Casa, no
tão grave problema do serviço da apuração, a coima de fraude e de suspeição.
Não temos sido ouvidos nem admitidos nos trabalhos da apuração a que
procede a comissão e, no entanto, S. Exa. o Sr. Borges de Medeiros se atreve a declarar
em documento oficial que a apuração se faz dentro da mais rigorosa e inatacável
moralidade!
Sr. Presidente, é da maior oportunidade, pois, e bem muito antes que
apareça o resultado dessa manipulação a que a comissão procede na sombra, vir a
oposição, cumprindo um inadiável dever, denunciar a esta Casa, denunciar ao Rio
Grande, denunciar à Nação os vícios insanáveis de que está eivado este trabalho, por
todas as razões suspeitíssimo à consciência do Rio Grande.
Sr. Presidente, enquanto a Comissão de Constituição e Poderes, num gesto
antidemocrático e condenável, não admite a fiscalização de seus trabalhos, comissão em
que a intolerância da maioria não incluiu nenhum membro da oposição; enquanto toda
a interferência fiscalizadora nos é negada, eu sou testemunha acidental, Sr. Presidente,
como há dias referi, de um fato que dispensa comentários.
Ao tentar penetrar na sala da biblioteca, deparei com indivíduos
completamente estranhos à Assembléia manuseando o material da eleição; pessoal que,

* Não foi revisado pelo orador.
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por ordem superior, intransigentemente me impediu a entrada na referida dependência,
fechando-a por dentro à chave.
Dispensa quaisquer comentários, Sr. Presidente, a tarefa a que se
entregava, em tamanho sigilo, esse pessoal profano e sem a assistência de nenhum dos
membros da comissão, a cuja guarda está entregue o material da eleição!
(Trocam-se apartes entre o orador e os Srs. Vasconcellos Pinto, Ariosto, A. Caetano
e M. Osório)
Mais grave do que isso, muito mais grave, para que não se possa apregoar
lá fora que a apuração se faz com a maior lisura e rigorosa moralidade, é o fato
rigorosamente autêntico que venho também denunciar. Eu posso afirmar a esta Casa,
eu posso afirmar aos meus nobres colegas da maioria, sem receio de contestação, que
papéis atinentes à eleição têm sido desviados da Assembléia e entregues a cabos
eleitorais do situacionismo...
O Sr. Vasconcellos Pinto – Repito a V. Exa. que prove e que diga quais
os membros da comissão ou empregados desta Casa que tenham desviado papéis da
eleição...
O orador – Não afirmo quem o fosse, o que eu posso garantir à
consciência do Rio Grande, e disso tenho testemunho, é que papéis da eleição procedida
em Canguçu estão nas mãos do Intendente deste município num hotel em Porto Alegre!
V. Exa. não é capaz de contestar, é a verdade pura, cristalina e insofismável da realidade!
É isto o que afirmo – os papéis foram entregues ao Intendente de Canguçu e foram
vistos nas mãos do mesmo em um quarto de hotel!...
O Sr. A. Pinto – Diga de que natureza são esses papéis. Atas e cédulas
garanto que não são. Estão todas na secretaria. Podem muito bem ser certidões pedidas
para provar a fraude... como o próprio colega Dr. Arthur Caetano os possui...
O Sr. V. Pinto – Não serão cartas?...
O orador – E eu pergunto a V. Exa. se é ou não verdade que naquela sala
da biblioteca, sem a presença de nenhum de V. Exas., membros da Comissão de
Constituição e Poderes, pessoas estranhas estavam ou não manipulando os papéis
referentes à eleição?
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O Sr. V. Pinto – Não estavam manipulando, estavam de guarda aos
papéis, estes só são manipulados por nós ou na nossa presença...
O orador – De acordo com V. Exa. – manipulação!... Então estavam
montando guarda e a portas fechadas? Basta-me a confissão de V. Exa. na falta de outra
melhor!...
Trago, também, Sr. Presidente, uma mais grave denúncia a esta Casa e que
é preciso que o Rio Grande conheça – A adiantadas horas da noite, saíram desta
Assembléia dezoito homens apenas!... Eu peço aos dignos membros da comissão que
me digam quem eram e o que aqui faziam. E daqui seguiram para a casa do edil de Porto
Alegre, que é também chefe político da situação...
O Sr. V. Pinto – Se a minha palavra merece ainda algum crédito a V. Exa.,
há de concordar comigo que, para manipular o enorme material de uma eleição, as três
pessoas que compõem a comissão são insuficientes...
O orador – Ah! A manipulação é difícil mesmo... Sr. Presidente, essa
apuração, que é apontada por S. Exa. o Sr. Presidente do Estado como um modelo de
rigor e insuspeição, está se assemelhando à orgia do governo nas urnas. (Trocam-se apartes)
V. Exa. acaba de ouvir que os papéis oficiais do pleito são manipulados
por pessoas estranhas à Comissão de Constituição e Poderes e à Assembléia; V. Exa.
acaba de ouvir que alguns desses papéis são levados da Assembléia para as mãos de um
intendente, cabo eleitoral do Sr. Borges de Medeiros, como, aliás, todos os que têm
assento nesta Casa.
O Sr. V. Pinto – Protesto contra esta afirmativa.
O orador – V. Exa. acaba de ouvir que, a caladas horas da noite,
dezoito vultos saem do edifício da Assembléia e se dirigem à casa de um chefe político
da situação; V. Exa. acaba de ouvir tudo isto, a contrastar com um telegrama em que o
Presidente do Estado se faz fiador da lisura e correção dos trabalhos de apuração e pro
pudor, em gesto inqualificável, prejulga o pleito, antecipa o parecer da comissão e
proclama-se vitorioso e eleito! Ante esse veredicto pode a comissão de seus cabos
desobedecer-lhe? (Trocam-se apartes)
O Sr. M. Osório – É porque S. Exa. possui dados que lhe foram enviados
pelos chefes políticos locais...
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O orador – Fiquem registrados nesta Casa os processos por que o
oficialismo do Rio Grande procura fazer os mais ingentes esforços para apagar a
maldição com que a consciência do Rio Grande chumbou a fronte do ditador no
repúdio que as urnas solenemente afirmaram.
O Sr. L. Collor – Não apoiado.
O orador – É de um membro suspeito o aparte. E desse mesmo membro
que pelas colunas da Federação já prejulgou o pleito e vem, agora, serenamente, pretender
julgá-lo de novo...
O Sr. L. Collor – Não julguei... V. Exa. não sabe se eu vou ou não tomar
parte na votação... O que V. Exa. não pode é impedir que eu, neste recinto, manifeste
a minha opinião...
O orador –... Já prejulgou... Sr. Presidente, o que a oposição pretende e há
de fazer é provar à consciência do Rio Grande e à consciência do Brasil que as urnas
repudiaram o ditador de uma maneira eloqüentíssima.
Provaremos, e já levamos a tarefa quase ao fim, que os dignos membros
da comissão estão a braços com a tarefa, muito ingrata, de destruir essa indecorrocável
verdade. Estão, enfim, na contingência de defender o indefensável!...
O Sr. M. Osório – Havemos de ver!...
O orador – Sr. Presidente, o teimoso ditador do Rio Grande do Sul não
se quer conformar com a derrota e tem a coragem de telegrafar ao seu lugar-tenente no
Senado, o respeitável Senador Soares dos Santos, afirmando que não aceitou o tribunal
de honra, a sua exótica criação, porque os proponentes não apresentaram procuração do
eminente candidato da oposição...
O Sr. L. Collor – E é isto mesmo que devia fazer...
O orador –... e é preciso, Sr. Presidente, que fique nesta Casa registrado,
ao lado desse telegrama, o documento que o desmente, desse telegrama, onde não sei o
que mais nos pasme, se o gesto do chefe do governo assim faltando à verdade ou se a
sua incoerência como que tão ardorosamente pleiteou na apuração da eleição
presidencial da República! Agora, Sr. Presidente, vou ler os termos da procuração...
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O Sr. V. Pinto – Só apresentada depois que foi negado o tribunal de
honra... E por que não apresentaram quando vieram perante a comissão?
O orador – Compareceram perante a comissão como procuradores. Foi
nessa qualidade que se apresentaram. Não bastava?
O Sr. A. Caetano – O Sr. Borges de Medeiros, fazendo questão desses
poderes escritos para os procuradores do Dr. Assis Brasil, faz crer que, se amanhã for
desafiado para um duelo, exigir que as testemunhas exibam instrumento solene de
procuração...
O Sr. V. Pinto – Duelo por procuração!... Ora, deixe-se disso!...
O Sr. A. Caetano – É um caso de honra, como o nosso... (Lendo)
“Eu, Joaquim Francisco de Assis Brasil, por este instrumento de
procuração, por mim escrito e assinado, constituo, in solidum, meus
bastantes procuradores os Drs. Alberto Juvenal do Rego Lins e
Antônio de Moraes Fernandes, nesta República dos Estados
Unidos do Brasil, para o fim de me representarem na apuração
geral da eleição para Presidente do Estado, procedida no dia 25
deste mês, na qual fui candidato, tomarem quaisquer deliberações,
levantarem suspeições, usarem de todos os recursos legais na defesa
dos meus direitos e subestabelecerem esta em uma ou mais
pessoas. – Porto Alegre, 29 de novembro de 1922 – Joaquim
Francisco de Assis Brasil.”

São estes os termos da procuração... Peço agora atenção para os
telegramas trocados entre o Sr. Senador Soares dos Santos e S. Exa. o Sr. Presidente do
Estado:
“Presidente do Estado – Porto Alegre - Rio, l0/12/922 – Acabo
de ler nos jornais que recusastes a proposta do tribunal de honra
para resolver o caso da sucessão presidencial do Rio Grande do
Sul. O motivo alegado de não haver paridade entre a situação do
Congresso, no reconhecimento do atual Presidente da República,
e o da Assembléia dos Representantes, resolvendo o vosso caso,
não satisfez a opinião pública daqui, desde que é fato reconhecido
a solidariedade da maioria da mesma Assembléia, constituída por
chefes influentes dos municípios partidários da vossa reeleição.
Sabeis que não foi o Senado nem a Câmara que constituíram a
convenção de 8 de junho, mas os membros das ditas assembléias,
como delegados dos governadores dos estados, e que, por serem
partidários declarados de uma determinada candidatura, foram, por
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isso, julgados suspeitos, ao vosso critério para proceder a um
julgamento imparcial. É isso que se depreende do vosso telegrama
de 18 de maio último ao Ministro Simões Lopes, no qual não vos
referistes à má organização da convenção, mas à suspeição do
Congresso, por serem interessados no pleito ambos os grupos
constituídos pela maioria e pela minoria. Apesar da minha
convicção contrária, obedeci à injunção do momento,
acompanhando os companheiros de representação no vosso ponto
de vista. Não nego a depressão sentida na nossa atitude, em relação
à política nacional, tanto mais que o pleito de lº de março tornou
evidente o isolamento do Rio Grande, conforme a minha previsão.
“Renunciando o direito de juízes no referido pleito, apesar da determinação
expressa na Constituição Federal, sentimos a nossa atitude enfraquecida
pelas ultimas declarações da ‘A Federação’, contrárias ao tribunal de honra.”
Os comentários do Correio da Manhã, de hoje concluem
afirmando que a opinião pública pode atribuir a vossa resolução
como uma confissão de derrota.
Preciso da vossa resposta. Saudações cordiais – Senador Soares
dos Santos.”

A esse telegrama o Sr. Borges de Medeiros respondeu do modo seguinte:
“Porto Alegre, 11/12/922. – Senador Soares dos Santos – Rio –
Respondendo ao vosso telegrama de ontem, relativo ao alvitre do
tribunal de honra ou comissão arbitral para apurar a eleição
presidencial do Estado, cabe me declarar-vos que nenhuma
proposta recebi do Sr. Assis Brasil neste sentido. É exato que os
seus pretensos procuradores, sem procuração, os bacharéis Rego
Lins e Moraes Fernandes, em carta que me dirigiram, apelaram
para essa solução, mas sob a absurda condição de ser a comissão
composta de pessoas estranhas ao Estado. Quando, em telegrama
de 18 de maio do corrente ano, propus ao Sr. Epitácio Pessoa, por
intermédio do Ministro Simões Lopes, a organização de um
tribunal de honra ou juízo arbitral para dirimir o pleito presidencial
da República, lembrei que poderia o mesmo construir-se de igual
número de representantes de ambas as parcialidades, além de
um ou mais elementos alheios ao Congresso, que pudessem,
imparcialmente, julgar os casos duvidosos que, porventura, se
apresentassem, ou como desempatador, caso fosse apenas um, ou
como juízes insuspeitos, se fossem alguns. Em data de 22 do
mesmo mês, precisando mais o meu pensamento, sugeri a escolha
de um ou mais magistrados, como os ministros do Supremo
Tribunal, para que fosse composta de congressistas designados
pelas duas parcialidades interessadas. Como vedes, entre esse
alvitre e a peregrina proposta formulada pelos referi- dos pseudo
procuradores de Assis, há um intransponível abismo.
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Além disso, porém, rematada tolice não reconhecer a evidente
disparidade entre o caso atual e o verificado por ocasião da
apuração da eleição do Presidente da República. Tratava-se,
então, de uma insofismável suspeição do Congresso, cujos
membros, em sua totalidade, haviam agido em favor de um ou de
outro candidato, comparecendo à convenção, assinando
manifesto, etc. Aqui nada disso se deu, pois a maioria da
Assembléia não tomou parte ativa no pleito nem em qualquer
manifestação coletiva. Dos 28 deputados republicanos, somente
doze são influências políticas que trabalharam, nos respectivos
municípios, em prol da nossa vitória, ressaltando dezesseis que se
limitaram a dar o seu voto ao candidato do nosso partido.
Somente a absoluta ignorância do que aqui ocorre ou a má-fé
poderá levar alguém a contestar a insuspeição da Assembléia para
exercer a sua função constitucional. A apuração está sendo feita
com o máximo rigor e estou certo de que dela resultará a prova
inconcussa da nossa vitória. Saudações afetuosas – Borges de
Medeiros.”

O Sr. V. Pinto – V. Exa. me faz o obséquio de ler a resposta do Senador a
este último telegrama.
O Sr. A. Pinto – Isso não convém...
O orador (Continuando) – Sr. Presidente, aqui, nesta Casa, os nobres colegas
da maioria fizeram a nós outros da minoria, num espírito de confraternidade que muito
nos digna, nos honra e nos orgulha, num apelo para que sustentássemos o choque de
nossas idéias num terreno elevado. Quando de dentro da própria situação dominante,
quando do próprio seio do Partido Republicano Rio-grandense, quando dos próhomens do oficialismo rio-grandense surgem vozes autorizadas de protestos contra a
fraude pela qual S. Exa. quer se fazer perpetuar no governo; quando surgem vultos da
estatura do Dr. Arnaldo Ferreira e do Senador Soares dos Santos a estigmatizar os
processos com que a ditadura teima, insiste em querer fraudar, em querer impedir, em
querer contrapor-se à soberania da vontade popular, toca a mim, vai bem à oposição
apelar para a consciência dos meus nobres colegas da maioria.
Atentem, srs. da situação, para a tradicional glória do Rio Grande!
Lembrem- se que este Estado, na sua tradicional galhardia e altivez, nunca soube
reconhecer como chefes a personalidades que a opinião repudia!
Cumpram esse alto gesto de civismo, que os fará passar à posteridade, o
dever que o Rio Grande, em suas tradições de honra, lhes impõe; esqueçam esse hábito
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de tão dura disciplina partidária que não quer conhecer limites e manieta tão nobres
espíritos de adversários a cujo caráter rendo homenagem e, libertas as consciências,
venham conosco e com o Rio Grande dizer à Nação que o ditador não foi eleito, foi
repudiado com toda a força de um veemente protesto da consciência do Rio Grande!
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o ilustre representante da oposição,
Dr. Alves Valença, afirmou que o pleito de 25 de novembro tinha sido um bacanal ou
uma orgia.
Ora, se isto é verdadeiro, uma vez que os papéis dessa eleição foram
entregues à Comissão de Constituição e Poderes, terá a mesma de fazer um estudo
cuidadoso e minucioso para apurar a verdade.
Quando temos sobre os ombros a tarefa de examinar mais de quinhentas
atas, autênticas, listas e demais documentos referentes à eleição, não poderemos fazer
um serviço de afogadilho.
Acusa-se que a apuração está sendo feita em segredo por um processo
antidemocrático.
O que posso afirmar é que esta apuração está sendo feita de acordo com
a lei.
O Sr. Alves Valença – Mas há alguma disposição em lei que proíba de
ser aceita a fiscalização?
O orador – Os fiscais de quaisquer dos candidatos podem comparecer
perante a comissão, pedir esclarecimentos ou fornecê-los, estando esta à disposição dos
mesmos, conforme já notificou aos da oposição.
Após o exame dos papéis e a redação do parecer, terão os fiscais vista por
cinco dias, podendo apresentar as alegações e documentos que entenderem. Todo
este serviço irá depois para o plenário, sujeito à pública discussão.
O Sr. A. Caetano – V. Exas. deviam, em gesto democrático, ter aceitado
a fiscalização.
O orador – Essa fiscalização existe, como já expliquei. Demais os
representantes da oposição devem possuir documentos suficientes para essa
fiscalização, estando amplamente garantidos pelos mesmos.
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V. Exas. devem ter as duplicatas das cédulas com a rubrica do presidente
da mesa, os boletins eleitorais e as cópias das atas que podem extrair dos livros eleitorais
existentes nas seções. (Trocam -se apartes) Os representantes da oposição nesta Casa têm
estabelecido como praxe a recusa de qualquer representação nas comissões.
O Sr. A. Valença – Eu não pleiteio, mas não recuso...
O Sr. Vasconcellos Pinto – Mas os Deputados Gaspar Saldanha e
Catharino Azambuja resignaram os cargos nas comissões para os quais haviam sido
eleitos.
O Sr. A. Valença – O Deputado Catharino nem chegou a desempenhar
o seu mandato nesta Casa...
O orador – Tendo sido a Comissão de Constituição e Poderes eleita pela
Assembléia, como uma prova de confiança, não está em suas mãos decidir que a mesma
comissão seja formada desta ou daquela maneira.
De mais V. Exas., que tanto blasonam de seguir as praxes do regime
democrático, devem saber que o critério predominante neste é o governo das maiorias.
Estas é que decidem, governam e determinam o critério a seguir.
V. Exas., como representantes da minoria, é que não podem nos impor a
sua vontade; devendo restringir-se ao papel de simples fiscalização.
O Sr. A. Valença – É uma prática moralizadora a representação
proporcional das minorias...
O orador – Esta Assembléia compõe-se de 32 membros, dos quais 4
pertencem à oposição; dentro de um rigoroso sistema proporcional, numa comissão de
três não há lugar para a minoria.
O Sr. A. Caetano – No caso do pleito a que nós levamos 40 mil votos
representamos a opinião do Rio Grande do Sul!
O orador – Ainda não sabemos se a oposição levou 38 mil votos,
conforme o boletim do Correio do Povo, ou 40 mil, conforme a opinião de V. Exa.
(Trocam-se apartes)
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Todos os cortes, subtrações ou somas serão submetidos à apreciação
pública desta Assembléia. Mas, diante do acúmulo do serviço já explicado, a comissão
não pode realizar sozinha, apenas com os membros que dela fazem parte, requisitando
vários funcionários do Estado para auxiliá-la.
São funcionários públicos, pessoas de confiança da comissão e que pela
sua moralidade conseguiram os empregos que desempenham...
Eles auxiliam somente no trabalho de organização, sempre dirigidos pelos
membros da comissão.
O Sr. A. Valença – Mas eu pergunto se a Mesa da Assembléia tem
conhecimento dessas pessoas estranhas à secretaria e que encontrei na sala da
biblioteca?...
O Sr. Firmino Paim – A Mesa da Assembléia tem conhecimento, pois foi
ela quem requisitou, a pedido da comissão...
(Há prolongados apartes entre os Srs. Deputados Ariosto, Vasconcellos, Arthur
Caetano e Alves Valença)
O orador – A comissão trabalha durante a manhã, a tarde e até à meianoite. Quando terminou o serviço noturno, os funcionários que estavam auxiliando o
trabalho saíram, naturalmente, e nós não indagamos para onde eles se dirigiam; o que
porém, podemos afirmar é que os papéis da eleição ficaram todos, não tendo saído
nenhum deles.
O Sr. A. Valença – Mas podiam ter ido receber instruções...
O Sr. V. Pinto – Ou felicitar alguém que estivesse de aniversário...
O orador – Referiu-se S. Exa. ao desvio de papéis eleitorais de
Canguçu, declarando que estes se achavam no hotel em poder de um chefe político.
Eu já tinha lido essa acusação num dos jornais da capital e, indagando do
fato ao chegar à Assembléia, fui informado que os papéis referentes à eleição de Canguçu
estavam na secretaria da Assembléia, de onde nunca saíram desde que aqui chegaram.
É possível que este chefe político tenha em seu poder documentos ou quaisquer outros
papéis referentes à eleição requeridos por ele e que pretenda apresentá-los.
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O Sr. M. Osório – Como se deu com o nobre colega Caetano...
O Sr. V. Pinto – Pode o Intendente de Canguçu ter certidões e até cartas
como a que aqui exibiu o Deputado Caetano referentemente ao pleito da Cachoeira,
dizendo que essa era documento... Quem sabe se os documentos que se dizem estar em
mãos do Intendente não sejam cartas...
O orador – Quanto à proposta da inserção nos Anais da Assembléia dos
telegramas trocados entre o Sr. Presidente do Estado e o Senador Soares dos Santos,
sou contrário a essa medida porque, em se tratando de uma troca de correspondência
particular, entendo que não há utilidade alguma em trazê-la para os Anais.
O Sr. A. Valença – Não apoiado. Foi publicada na imprensa do Rio e
desta capital...
O Sr. A. Caetano – Por sua natureza política...
O Sr. V. Pinto – Mas a publicidade não tirou o caráter da correspondência
particular.
O orador – Se V. Exas. pensam que essa correspondência tem grande
interesse a nós ela nada adianta para a apuração do pleito.
Disse mais o representante da oposição que a recusa do Sr. Presidente do
Estado em aceitar a constituição de um tribunal de honra porque os signatários da carta
proposta não eram procuradores, era inexata, porque eles possuem essa procuração.
Uma vez que os signatários da carta não fizeram acompanhar a mesma da
procuração que lhes conferia poderes, pouco importava-me que eles a tivessem
guardando na gaveta.
O Sr. A. Valença – Ele afirmou que não eram procuradores.
O orador – Efetivamente não eram uma vez que não a apresentaram
juntamente com a carta.
Quando uma pessoa leva um requerimento ao despacho de um juiz, feito
em nome de outrem, o juiz não poderá atendê-lo sem que ele instrua seu pedido com
o instrumento do mandato. A verdade, porém, é que o fato da procuração é apenas uma
questão preliminar.
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A constituição do tribunal de honra não poderia ser aceita em virtude da
interpretação já firmada a este respeito.
Quando se tratou da eleição para Presidente da República, essa proposta
foi recusada, sob o fundamento de que, sendo o Congresso o único poder competente,
não poderia haver a intervenção de poderes estranhos.
Assim o fundamento capital desta recusa foi a jurisprudência firmada
pelos altos poderes da República e que deveríamos acatar.
Sendo esta Assembléia o poder competente para a apuração da eleição,
só a ela cabe essa incumbência.
Agora, srs. representantes da oposição, devo dizer-lhes que a V. Exas.
falta a autoridade moral para propor um tribunal de honra quando se opuseram a
ele na eleição de Presidente da República.
O Sr. L. Collor – O próprio Dr. Rego Lins se manifestou pela imprensa
contra o tribunal de honra...
O Sr. A. Caetano – Mas o Dr. Assis Brasil nunca se manifestou...
O Sr. A. Pinto – Mas V. Exas. representam o Partido Federalista ou o
Dr. Assis Brasil? (O Sr. Valença dá um aparte) Eu não estou me referindo ao chefe de V.
Exas., o Dr. Assis Brasil. Estou dizendo que V. Exas., tendo impugnado e criticado a
criação do tribunal de honra para julgar o último pleito para Presidente da República,
não têm autoridade moral para vir propô-lo no caso presente.
É o caso de repetir-se o brocardo popular “que pimenta não arde nos olhos
dos outros.”
Dizem finalmente os dignos representantes da oposição que o Sr. Dr.
Borges de Medeiros se declara vitorioso e censuram-no por isso. (Trocam-se apartes)
Ora, é claro que, se o candidato do Partido Republicano estivesse
convencido da sua derrota nas urnas, havia de confessá-lo.
Ele se julga vitorioso pelas comunicações oficiais que tem, transmitidas
dos municípios pelos resultados das seções eleitorais.
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Convencido da sua vitória está também, se não é uma hipocrisia o que
ele escreve o [sic] Dr. Assis Brasil.
V. Exas. afirmaram que a reação está vitoriosa e que o candidato do
Partido Republicano foi repudiado nas urnas.
Estou quase me convencendo de que V. Exas. são os representantes
aristocráticos de uma oligarquia quando afirmam que uma minoria de trinta e tantos mil
votos representa a opinião pública do Rio Grande do Sul, negando essa qualidade a 109
mil eleitores.
O Sr. A. Caetano – E assim o fizemos para evitar a reeleição...
O orador – É cedo ainda para se discutir esse tema. O que digo é que se
as maiorias, de acordo com o critério democrático, são os representantes legítimos da
opinião, esta deve estar ao lado dos que levam às urnas 109 mil votos e não do lado da
minoria representada pelos federalistas e descontentes.
Vozes – Muito bem. Apoiado.
O Sr. Presidente submete o requerimento do Sr. Deputado Alves Valença à deliberação
da Casa e é rejeitado, contra o voto do requerente e do Sr. Representante Arthur Caetano.
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22ª Sessão em 18 de dezembro de 1922
O Sr. Arthur Caetano(*) – Sr. Presidente, hoje me é dada a oportunidade
de fazer uso da palavra para deixar registrado nos Anais um protesto e uma retificação,
que se impõem aos mandatários do federalismo nesta Casa.
Cultor meticuloso da história do meu partido eu posso dizer, Sr. Presidente,
que, antes de federalista sincero que me orgulho de ser, eu fui, desde a infância, um
gasparista extremado.
Sem nunca ter privado com essa figura assombrosa do cenário político
americano, sem nunca ter ouvido as vibrações metálicas da sua palavra empolgante,
sem conhecê-lo, sequer, eu posso asseverar que me eduquei sentindo beneficamente a
sua ascendência sobre o meu espírito juvenil.
Por esses motivos excepcionais, Sr. Presidente, me sinto na obrigação de
levantar um protesto solene do federalismo do Rio Grande contra um aleive que paira
sobre a memória do Conselheiro Gaspar da Silveira Martins.
No correr dos debates de uma das últimas sessões, Sr. Presidente,
estribandose em uma carta apócrifa, em um documento falso, o nobre representante da
maioria, Sr. Ariosto Pinto fez feroz acusação contra a ação política do inolvidável
tribuno.
Essa carta, que na ocasião dos debates eu declarei não conhecer e de
cuja autenticidade duvidava, foi um documento que apareceu como arma de
exploração política e de que a própria Federação, então dirigida pelo Dr. Pinto da Rocha,
reconheceu-a como falsa.
Ora, Sr. Presidente, como se trata da campanha do separatismo, assunto
já largamente debatido nesta Casa e sobre o qual o nobre colega da maioria dirigiu um
apelo para que se fizesse sobre ele silêncio perpétuo, não posso, entretanto, deixar de
opor formal e catedrático desmentido a essa carta que não passou de uma felonia
partidária.

* Não foi revisado pelo orador.
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Nessa mesma época, Sr. Presidente, a própria palavra de Silveira Martins,
com a sua alta autoridade moral, esculpia-se, em documento público, desfazendo pela
base essa exploração miserável.
Justificando o programa fundamental do meu partido, no congresso
político reunido nesta capital em 23 de agosto de 1896, Silveira Martins assim se
exprimia referindo-se a essa campanha que o nobre colega lhe quis emprestar a
autoria e a responsabilidade: (lendo)
“Fala-se muito na pátria mineira, na pátria pernambucana e,
principalmente, na pátria paulista, ao passo que pouco se fala na
Pátria brasileira, que é a de todos nós. É preciso vivificar no
espírito do povo o sentimento de amor pela nacionalidade comum.
No passado, a Pátria unida e forte foi libertar o Estado Oriental do
tirania de Oribe; a República Argentina, da tirania de Rosas; a
Paraguaia, da tirania de Solano Lopes. Foram conquistas de todo a
Nação em comunhão de esforços e sacrifícios. É preciso que
continuemos a ter uma Pátria única, em vez de vinte e uma pequenas
nacionalidades.”

Como documento de alto valor histórico, eu lembro, Sr. Presidente, a carta
que Silveira Martins dirigiu nessa mesma época ao Presidente Campos Salles, documento
memorável em que, como tese do seu programa político, o tribuno se batia pela
unidade do direito, pela unidade da magistratura, pela unidade do processo, em uma
palavra – pela unidade da justiça.
Em revide, Sr. Presidente, eu podia, desde logo, apontar a Carta de 14 de
julho, onde se veda ao brasileiro nascido em qualquer outro ponto do território da Pátria
o direito de presidir o nosso Estado. Era um dever de honra lavrar. É mais um culto que
rendemos a essa individualidade dominadora, que culminou nos fatos de dois regimes.
Autor do Repto Mauá, do alfandegamento das mesas de rendas, dos
projetos das ferrovias que cortaram de norte a sul a Província Rio-grandense, pioneiro
da elegibilidade dos acatólicos, das correntes emigratórias e do desenvolvimento da
instrução pública, triunfador glorioso da tarifa especial, Silveira Martins não pode
merecer que um agravo, em detrimento da sua memória, vá imprimir-se, sem protesto,
nos Anais desta Assembléia, que ele ilustrou durante mais de duas décadas com os
primores da sua eloqüência pomposa e com a erudição maravilhosa do seu
patriotismo exemplar.
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O Sr. Ariosto Pinto – Chamado nominalmente ao debate, não posso
deixar de revidar uma alusão feita a um discurso meu, pronunciado há dias, a propósito
de Gaspar da Silveira Martins e sua atuação no cenário da política rio-grandense.
O que dissera em tal ocasião fora que Gaspar Martins alvitrara a idéia de
uma confederação de que faria parte o território do Rio Grande do Sul.
Se porventura houve modificação de idéias na sua orientação, essa
responsabilidade não me cabe e tal fato tem sido constatado na vida política de muitos
homens públicos.
Com efeito, essa mesma e tão preconizada águia tribunícia, quando daqui
saíra como Presidente da então Província em demanda da metrópole imperial,
preconizava que a republicanos não se deveria dar quartéis, tendo anteriormente, como
a Monarquia saísse vitoriosa unanimemente nas eleições para o Parlamento, perguntado
com ironia mordaz: “Onde encontravam-se os republicanos?”
Era destarte que procurava diminuir, quando não as figuras representativas
de um partido, os ideais políticos do mesmo, muito embora mais tarde se batesse por uma
república parlamentar.
Admitindo que esse documento, inquinado de falso pelo nobre
representante federalista, desaparecesse como autêntico, aí estariam outras atitudes
registradas em publicações da época e através das quais bem se percebe que Gaspar
Martins incorrera nesse crime de leso patriotismo, batendo-se pela desagregação do
território nacional.
Li as palavras de Gaspar Martins, que ditaram a orientação de seu partido e
que haviam sido aproveitadas sugestivamente pelo jornalista Rodolfo Costa,
pertencente à mesma facção.
E poderia citar famosa entrevista concedida por um dos maiorais do
partido adversário naquela época, em que se levantava a mesma idéia separatista,
dizendo-se contar com figuras de alto relevo no Rio Grande, entre as quais o Conselheiro
Gaspar Martins.
Invoca-se a palavra de um jornalista republicano que, naqueles dias, dirigia
o órgão glorioso do nosso partido, que vem, há trinta anos, com galhardia inexcedível,
defendendo a pureza do regime republicano.
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Mas, esse mesmo e brilhante órgão dos nossos ideais políticos, pela pena
fulgurante de Pedro Gonçalves Moacyr, combatera tenazmente a idéia nefasta do
desmembramento, atacando rudemente o Conselheiro Silveira Martins.
Acrescentei que uma campanha tenaz e insidiosa era alimentada por
elementos do partido adversário, visando diminuir o bom nome do Rio Grande
republicano e fazendo com que o mesmo, e isso por exploração inconfessável, fosse
olhado com odiosidade pelos outros membros da comunhão brasileira.
Essa idéia, sempre repelida, jamais terá guarida em nossos espíritos. Ainda
em recente mensagem enviada a esta Casa, S. Exa. o Sr. Dr. Presidente do Estado, ao
tratar da encampação das obras do Porto e da Barra do Rio Grande, definira, em
palavras precisas, a nossa posição no seio da Federação, tudo envidando, sem viver de
favores ou na dependência da União, no sentido da grandeza da mãe comum e
solidariedade do espírito nacional. (Trocam-se apartes)
Como resposta aos apartes que se fazem ouvir, aí temos as
consequências desses serviços, de alta benemerência, que foram a encapação aludida e
a da Viação Férrea, favores a que fizera jus o Rio Grande pela honestidade de sua
progressista administração.
Impôs-se a diminuição de taxas em relação aqueles serviços e, não obstante
a situação precária a que chegara a rede ferroviária do Estado, na eminência da
paralisação do tráfego, o estoque formidável de mercadorias existentes nas estações e
depósitos em pouco tempo foi expedido pela conseqüente normalização dos serviços.
(Trocam-se apartes)
Em resposta aos apartes em que se procura criticar o pleito de 25 de
novembro, eu invoco os pareceres, aliás insuspeitíssimos, de membros do Parlamento
Nacional, sobre o pleito de lº de março, ao qual concorremos com 98.000 sufrágios
contra 12.000 escassos e segundo os quais as eleições aqui realizadas, pela sua lisura,
eram um atestado da nossa cultura política.
E nesta campanha em que a minoria quer arrogar-se o direito de dirigir a
coletividade, deslembrada de que o governo da minoria na lição memorável de Lamartine,
no Conselheiro do Povo, só é possível com o militarismo, em que a liberdade sempre
periclita, ou com o terror, que seria o verdadeiro martírio nacional, patenteia-se ser esta a
atitude que querem assumir os representantes da oposição.
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Para explicar a eclosão violenta dessas paixões políticas em que muitas
vezes se registra a efusão de sangue generoso, como a daqueles que tombaram em
Alegrete e aos quais aqui se faz referência, atribuo esses sucessos à intolerância das
facções sequiosas do poder, gerando esses episódios sangrentos e lamentáveis,
sempre condenados, ali onde há partidos organizados.
As graves e sanguinolentas ocorrências desenroladas, há dias, no Estado
de São Paulo, que prima pelo seu progresso como pela sua cultura cívica, e nos quais
perderam a vida um chefe político e outras pessoas de representação, são o testemunho
do que afirmo, como o é também aquela série de assassinatos políticos registrados na
mesma culta paulicéa, por ocasião da campanha civilista, em que o País ficara dividido
em dois campos opostos e extremados, assassinatos esses que, por tal forma, haviam
impressionado a opinião pública no País, que a política paulista se sentiu na contingência
indeclinável de justificar-se soberanamente através de uma publicação que correu
mundo, sob a epígrafe sugestiva da Lenda dos Assassinatos Políticos em São Paulo.
Através dos verdadeiros ímpetos demagógicos, a oposição procura
explorar insidiosamente todas as paixões de que é capaz a natureza humana em uma
campanha pouco dignificante para a nossa cultura.
A essa atitude já respondemos com um apelo veemente no sentido da
ordem, em benefício da tranqüilidade pública e do progresso coletivo. (Palmas, muito bem)
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, há dias um deputado cujo nome
não devo, não quero declinar, fez claras alusões a minha pessoa com relação aos
sangrentos sucessos desenrolados em 25 de novembro na cidade de Alegrete.
Acabou a Assembléia de ouvir maliciosas insinuações que envolvem
alusões veladas a minha pessoa da parte do Deputado que neste momento abandonou
a tribuna.
O Sr. Ariosto Pinto – Na véspera davam vivas à revolução.
O Orador – Que sabe V. Exa. sobre os fatos de Alegrete?... V. Exa. não
sabe nada, de nada.
Sr. Presidente, em face de insinuações tão cheias de má-fé, covardemente,
cavilosamente repetidas, eu devo ter o direito, eu o tenho sem dúvida alguma, a uma
explicação pessoal, como representante que sou nesta Casa.
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Pretendia levantar a minha palavra nesta tribuna e, custasse o que
custasse, propagaria e comunicaria o banditismo praticado contra os oposicionistas de
Alegrete, por ocasião do debate em torno da apuração da primeira mesa daquele
município com cópias de documentos.
Mas as insinuações que acabam de ser feitas obrigam-me a ocupar por
momentos a atenção desta Assembléia.
Os fatos que enlutaram a parte sã e honesta da sociedade de Alegrete
tiveram a sua fonte certa, a sua origem precisa, no ato de exorbitância, num gesto
intempestivo de força do subintendente do 2º distrito proibindo a realização de um
comício em favor da candidatura do eminente brasileiro Dr. Assis Brasil. É o caso que
dias antes da eleição pessoas da maior responsabilidade, como os Srs. Alexandre Lisboa,
Euripedes Milano, Arthur do Prado Souza e outros, em automóveis, dirigiram-se àquele
distrito para efetuar o comício a que venho me referir.
Uma senhora de um chefe político e que toma sempre parte em todas as
questiúnculas de campanário que ali se agitam dirigiu uma carta ao subintendente do 2º
distrito prevenindo-o de que seria desfeiteado pelos promotores do comício.
Este, que é um homem rude e inculto, tomando o aviso ao pé da letra,
compareceu no ponto de reunião acompanhado de capangas e policiais armados e ali,
declarou sem rebuços, que não permitia na realização do comício e, se fosse tentada, o
dissolveria à bala.
Homens prudentes, entenderam voltar sobre os próprios passos e
abdicarem do direito constitucional da livre manifestação do pensamento e também
do direito constitucional da reunião. E o comício se não realizou, ocasionando uma forte
depressão moral no espírito do eleitorado.
Não tendo eu feito parte da junta diretora da propaganda assisista, fiz
sentir à mesma, por intermédio de outrem, a necessidade inadiável da realização de um
comício no mesmo local. Creio que apenas dois dos membros do comitê eram partidários
desta idéia. Vencido, conformei-me.
O comitê pensou e talvez com razão, porque é constituído de homens
mais experientes do que eu, que seria de melhor prática eleitoral abandonar esta idéia,
vendo no gesto do subintendente uma provocação de molde a anular o resultado do
pleito que nos seria favorável.

397

Alguns rapazes, porém, na véspera da eleição, resolveram fazer um comício
na praça principal da cidade e para lá se dirigiam, pela Rua Ipiranga, quando
inopinadamente foram atacados ao passarem pela frente do Centro Republicano por
partidários do candidato governista, com o fim de imporem a passagem por aquele local.
Eu e outras pessoas, notando a correria, nos dirigimos para lá e
conseguimos separar os grupos que apenas se travaram de razões, mas que ainda não
haviam chegado às de fato. Devo dizer, com a lealdade que caracterizam os atos de minha
vida pública e que tem sido o maior obstáculo para o seu êxito, que proferi um
veemente discurso de protesto, verberando não só a violência praticada por Carlos
Cruz, o subintendente atrabiliário do 2º distrito como também a que acabava de ser
praticada por membros do Centro Republicano. E, se alguma responsabilidade daí
decorre, que caia sobre a minha cabeça. Mas era impossível deixar passar sem protesto
a repetição de tais atentados ao direito de livre expressão de pensamento.
O próprio comitê pró Assis nada tinha com esse comício improvisado
por um grupo, aliás resumido, de rapazes, sem ter sido precedido de convites.
Não tive eu também ingerência na direção de coisa alguma referente ao
pleito e nem mesmo era membro do comitê e aí é notório que só tardiamente entrei na
campanha dirigindo uma carta política ao ilustre candidato da reação por intermédio
do meu nobre amigo e colega Dr. Alves Valença.
Nessa carta, endereçada um dia após o banquete em que o Dr. Assis Brasil
deu a conhecer a sua plataforma, procurei justificar os motivos da demora do meu
pronunciamento e dei as razões por que só naquela data me incorporava à corrente
libertadora. Voltando então para Alegrete, onde cheguei no dia 15 de novembro, estava
já a campanha quase terminada e o serviço eleitoral estava completo, não se fazendo
mister da minha pessoa para nada. Mas, depois das 4 horas da tarde, entrando no
recinto da Intendência o saudoso Coronel Vasco Alves e o Sr. Francisco Bicca de
Freitas, me comunicaram as suas apreensões por motivo da chegada ali do
subintendente do 5º distrito, que é um facínora conhecido, comandando 14 homens
armados com armas de guerra, sendo a maior parte capangas, porque a polícia daquele
distrito é composta no máximo de 5 policiais; fato este alarmante, porquanto este
subintendente não tem jurisdição senão no seu distrito.
Disse lealmente ao Coronel Vasco Alves que eu nada poderia fazer, que
não tinha elementos para uma reação e que até não se achavam ali homens de minha
confiança, que estavam no 2º distrito, na previsão de novas violências, para garantirem
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a vida de companheiros daquela mesa. Disse ainda que o melhor era falar com o Dr.
Euripedes Milano, que era diretor da campanha e que dizia ter empenhado a palavra de
honra do Intendente em favor da manutenção da ordem.
Assim procedi, porque julgava que o subintendente do 5º distrito obedecia
ao Intendente, seu superior hierárquico.
Confiado nas palavras de honra empenhadas, não mais nos preocupamos
com o incidente.
Ao chegar ao recinto, um quarto de hora mais ou menos antes de explodir
o conflito, várias pessoas me comunicaram que estavam votando menores analfabetos e
sobretudo que alguns indivíduos conhecidos já haviam votado cada um várias vezes e
que, em suma, a fraude campeava da parte dos republicanos, que não tinham mais
eleitores.
Isso mesmo eu observei em seguida e fiz notar a conveniência de apressar
a votação. Eis senão quando surge o indivíduo Manoel Barcellos, de meu conhecimento,
que vinha votar pela segunda vez, apesar de ter já há pouco votado. A prova da verdade
deste fato é documental, pois que este eleitor apresentou-se à mesa, na segunda vez, com
o próprio título já datado e rubricado pelo juiz. O Dr. Abrilino Saldanha, fiscal da
oposição, examinando ligeiramente o título, para logo notou que, de fato, estava o
mesmo já datado e rubricado pelo juiz presidente da mesa.
O Dr. Alexandre Lisboa, também fiscal, perguntou ao eleitor se ele não se
envergonhava de votar com o título assim. Secundei este protesto e populares assim
também procederam.
Era um pretexto evidente para provocação, pois não faltavam títulos
aos do governo, que os tinham levado até em cestas.
Efetivamente, feitos os protestos, ouviu-se a detonação de um tiro na área
que fica contígua à sala da eleição e que certo era o sinal combinado para o início
da mazorca e tanto é assim que logo se seguiram dois disparos sucessivos partidos das
portas que comunicam a área e sala referidas e onde se achavam os situacionistas. É
preciso notar que os eleitores da oposição estavam colocados além das grades, na
sala, e os do governo ocupavam a área, sala do subintendente e pátio da Intendência;
esta separação já em vários pleitos tem sido observada.
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Alguns populares reagiram e, ato contínuo, a polícia com armas de guerra
ocupou as portas que dão para a área e fez a primeira descarga sobre os oposicionistas,
seguindo-se segunda e terceira.
Antes da primeira descarga da polícia, houve uma rápida suspensão de
disparos ocasionada pela retirada de capangas da porta e que, a meu ver, assim
procederam para dar entrada à polícia armada com armas de guerra. Iludidas, algumas
pessoas supuseram dominar o conflito e pediam calma. O Coronel Vasco Alves, com uma
ilimitada boa- fé que não conhecia confins, e o Dr. Juvenal Saldanha subiram até em
cadeiras, pedindo calma. E foi nesse ínterim que foram atingidos pela primeira descarga.
O Coronel Vasco Alves recebeu dois ferimentos de bala, sendo um na altura da clavícula
e outro que, penetrando na boca, saiu na região supra-occipital.
O Sr. Marcirio Rodrigues, mesário que estava sentado com as costas
voltadas para as duas portas referidas, também foi atingido por projéteis de guerra que
entraram pelas costas, assim como por tiros de revólver pela frente.
Também foi ferido pelos próprios companheiros o ilustre republicano
Major Oscar do Prado Souza, no momento em que vinha pedir calma e quando passava
em frente a uma das portas, donde a polícia atirou.
Os populares saiam precipitadamente pela única porta que comunica o
salão onde se achavam com o corredor, que dá acesso à rua.
Saindo também, encontrei-me na porta da rua com o Dr. Juvenal Saldanha,
que me disse estar ferido na coxa e a quem levei até a sua residência, que fica a meia quadra
de distância.
Voltando, notei que era desigual e insustentável a reação, pois os policiais
e os capangas governistas estavam entrinheirados na Intendência, na cadeia e nos
muros do pátio que é comum a ambas, pedindo, então, que cessasse o fogo, não
sendo atendido por duas vezes, o que só aconteceu na terceira.
Vê-se da narração do fato que eu não tenho a parcela de responsabilidade
que esse me quer emprestar. Provarei e falo-ei, com documentos, que a chacina foi
premeditada, fria e calmamente, pelos maus elementos da polícia dominante e dentre os
quais é pars magna o Deputado cujo nome tenho horror de referir e que já ocupou a
tribuna falando sobre estes sucessos.
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Existe na casa de ferragem de Eurico Maciel & Cia. uma ordem referente
à compra pela Intendência de toda a munição de armas Winchester, comprada dias antes
do pleito.
Outro documento é um telegrama dirigido por Franklin de Sousa ao
Coronel João Francisco, como se este estivesse na cidade de Itaqui, neste Estado,
quando se encontra ele em São Paulo.
Existem ainda outras provas documentais que lerei por ocasião da apuração
do pleito em Alegrete.
São por demais já conhecidos os mandantes e mesmo mandatários da
chacina.
Seus nomes constam quase todos do telegrama dirigido pelo Presidente do
Estado ao Ministro do Interior, veiculando mentirosas informações do Juiz de Comarca
de Alegrete.
Devo observar que o Presidente do Estado foi ludibriado ao destacar o
nome dos indivíduos ali referidos, como se se tratasse de pessoas de significação do partido
dominante.
A verdade é que ali estão os nomes de conhecidos bandidos catados na ralé
do crime: Paulino Silva, ex-chefe de bando que assaltou fazendas da fronteira uruguaia;
ex-oficial de João Francisco nos tempos do Caty e atual proprietário de banca do jogo
do bicho. O sicário João Rodrigues, jogador profissional e bastante conhecido naquela
zona. Manoel Carvalho, vulgo Manoel Polícia. Os Lara e outros mais, cujos nomes ali
estão com os valorosos lugares-tenentes do Partido Republicano.
A prova do que afirmo está no gesto revoltante de ter sido o cadáver do
inditoso Coronel Vasco Alves roubado na carteira, no revólver, no relógio e até nos
botões dos punhos!
Viam os autores da chacina na pessoa do valoroso caudilho um chefe que
estava tarado [sic] para, em qualquer momento, dirigir uma reação. Bem conheciam eles os
feitos gloriosos de valentia praticados no próprio Alegrete, na batalha do Inhanduí, onde
ele ultrapassou as raias da temeridade, laçando até canhões, consoante consta de livro
histórico.
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Comandou ali perigosas cargas de lança contra as trincheiras do inimigo,
enfrentando a artilharia que fumegava. Por isso mataram-no!
Mataram e roubaram, como matando e roubando têm vivido sempre
naquela localidade os mandantes e responsáveis pela mazorca!
Vivem aí uma vida de inconfessável rapinagem e de rabugice indecorosa e
por isso correram à bala Barros Cassal de dentro desse sinistro edifício da Intendência,
que tem sido o matadouro onde se tem imolado tantos homens de valor do federalismo.
E por isso fizeram com que o Dr. Franklin Gomes Santos, provecto
advogado, que era um dos chefes do federalismo, batesse as portas do seu escritório
declarando não mais poder trabalhar porque não queria prejudicar aos interesses
sagrados dos seus constituintes, lesados pelos da camarilha.
E por isso obrigaram ao jovem causídico Anselmo Torres a fugir às dez
horas numa carroça, porque também perturbava a rapinagem profissional dos
dominadores de Alegrete.
Poderia citar, para demonstrar outros fatos, quais os responsáveis pela
chacina, que assim procederam não por amor a ideais políticos nem dedicações a
estandartes políticos mas sim apenas por mesquinhos interesses inconfessáveis.
E até por isso não quero desde logo atribuir a responsabilidade dos
sangrentos sucessos de Alegrete ao Partido Republicano do Rio Grande, pois que os
verdadeiros responsáveis mataram e roubaram visando mais móveis indignos do que
partidários.
Querem, agora, atribuir a mim a responsabilidade desses fatos.
Não temo, Sr. Presidente, antes desafio a que, se tiverem de proceder
contra alguns dos nossos, que o façam contra mim, porque eu saberei dar-lhes o troco à
altura em que colocarem mais essa afronta.
O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Quando ouço
da boca de um colega da maioria, cujo talento e cujo caráter reverencio, a aprovação, a
apologia e a sanção para atentados covardes que roubam a vida a individualidades
extraordinárias, capazes de ensombrar o prestígio de uma situação; quando ouço, Sr.
Presidente, a apologia do crime e a apologia da chacina; quando ouço a voz da maioria,
pela boca do meu digno colega Ariosto Pinto...
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O Sr. Ariosto Pinto – Isso não é mais exploração, é uma indignidade!...
O orador –... afirmar, como afirmou, que na efervescência das paixões
políticas se justificam atentados como o que em Alegrete vitimou o Coronel Vasco
Alves...
(Trocam-se apartes violentos entre o orador e o Sr Deputado A. Pinto)
O Sr. Presidente – Chamo a atenção dos Srs. Deputados para o
Regimento. (Continuam os apartes)
Suspendo a sessão.
(É reaberta a sessão)
O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, quando ouvi, da boca do meu
ilustre colega da maioria, que se justificavam todos os atentados num momento de
efervescência política, eu me vejo na obrigação de vir, em nome da minoria, que só tem
trilhado o caminho da ordem, que só tem pleiteado os recursos da lei, frisar que não é
dos arraiais da oposição que partem incitamentos à violência e à chacina.
Fui apontado, Sr. Presidente, pelo nobre colega da maioria, como portador
de armas.
Mas, Sr. Presidente, os meus antecedentes nesta Casa se são do molde a
manter o nome da minha família e da minha raça, não arredando o pé das minhas
posições, é também verdade que por si só bastam para afastar de mim a pecha de
provocador.
E tenho sempre dispensado nesta Casa aos meus nobres colegas da
maioria –que na mesma moeda me têm pago – toda a abundância da minha educação.
Mas, Sr. Presidente, não sei apenas os avisos que tenho dito de que,
contra mim, se premedita um atentado.
E eu não afasto de mim, Sr. Presidente, toda a responsabilidade, desde
seu início e até hoje, da minha atitude assumida no movimento libertador do Rio Grande!
Assumo a inteira e completa.
Mas, Sr. Presidente, deixar-me inerme abater? Jamais!
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Um desses avisos que me foi feito por negociante caracterizado desta
praça, fato que testemunhei com o proprietário do hotel Guata, onde resido, da
seguinte forma, dizendo: “Na rua guardar-me-ei, ao Sr. compete evitar a entrada aqui de
facínoras.”
E essa figura ilustre e esse varão preclaro, o Coronel Vasco Alves, que agora
foi tão covardemente assassinado, dissera em Santa Maria a dois amigos nossos – que
não me deixassem só quando por ali passasse; recomendou mesmo, se possível fosse,
que me acompanhassem até a estação Colônia.
E é nesta atmosfera de animosidades, de ameaças, de conluios que eu hei
de andar desarmado?
V. Exa., meu digno colega Dr. Ariosto Pinto, não me viu nunca levar a mão
ao revólver nesta Casa; V Exa. não viu um só gesto de violência da minha parte, mas V.
Exa. me verá sempre inarredável uma linha sequer no ataque à prepotência do ditador.
Sr. Presidente, quando o candidato aureolado da reivindicação libertadora
do Rio Grande acaba de fazer essa trajetória brilhante que foi a sua excursão pelo Estado,
arrastando consigo as consciências livres; quando nessa gloriosa trajetória nem uma só
vez pregou a revolução; quando ele bate às portas dos tribunais supremos da Nação
pedindo a anulação do golpe traiçoeiro, do bote negro que se diz dar ao Estado com mais
uma reeleição do ditador, quando ele palmilha a estrada larga da lei e do direito, S. Exa.
o Presidente do Rio Grande enche as suas localidades de armas e munições!
É essa a denúncia que quero trazer a esta Casa, que quero fazer ao Rio
Grande, quero fazer ao Brasil inteiro, para que ele, acompanhando os processos, julgue
o campeão da liberdade no Rio Grande e o seu ditador de trinta anos.
Eu denuncio da tribuna desta Assembléia o ditador perpétuo como tendo
enviado cinqüenta carabinas e milhares de cartuchos para Caxias, como tendo
enviado também armamento e munições para Santo Amaro, Taquari, Caçapava, São
Jerônimo, Cachoeira e Livramento. A denúncia aí fica!
Peço ao Rio Grande que faça o confronto, que julgue a atitude pacifista
da oposição e a que vem mantendo o ditador derrotado nas urnas e repudiado pelo povo.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, não era do meu intuito ocupar a
atenção da Casa. Mas desejo trazer o meu depoimento pessoal ao debate.
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Quero, porém, e de início, deixar patente que, se o Dr. Presidente do
Estado tomou alguma iniciativa com relação aos armamentos que o nobre colega Alves
Valença declara em viagem, é porque os representantes da oposição, nos seus discursos
e na sua imprensa, vivem a nos ameaçar com revoluções e dizem que o pleito de 25 de
novembro há de terminar nas coxilhas.
O Sr. Gaspar Saldanha – Condicionalmente...
O Sr. Getúlio Vargas – Se a ameaça é condicional, também são
condicionais as medidas tomadas pelo Governo do Estado. É a mesma velha tecla a
vossa logomania gasta pela retórica, trinta anos de tirania, a liberdade asfixiada, etc.,
quando desfrutam as mais amplas franquias liberais.
E aí está o campeão da regeneração democrática – velho romântico
retardatário – recebido em toda a sua viagem de peregrinação pelo Estado com todas as
garantias, sem a menor sombra de constrangimento.
O Sr. Alves Valença – Protesto, na Vacaria foi recebido agressivamente...
O Sr. Firmino Paim – É mentira...
O Sr. Alves Valença – O Dr. Assis me disse que foi recebido
agressivamente e que até passou pelo meio da força...
O Sr. Firmino Paim – Pois mentiu...
O Sr. Antonio Monteiro – O Dr. Assis Brasil disse e V. Exa. não pode
sobrepor a sua palavra acima da dele...
O Sr. Getúlio Vargas – Eu não vim pregar a cizânia entre os meus colegas,
o que quero é mostrar que não houve pressão por parte dos poderes públicos e das
autoridades.
O Sr. Gaspar Saldanha – Em Alegrete houve!..
O Sr. Getúlio Vargas – Não quero também referir-me ao caso de
Alegrete. Quero, porém, deixar o meu protesto contra as manifestações intempestivas
que se fazem nesta Casa.
O meu nobre colega Dr. Ariosto Pinto é um modelo de cortesia.
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No entanto, no calor dos debates, ele pode sair do assunto, mas nunca
fazendo uso de frases violentas como as empregadas pelos srs. representantes da
minoria.
Muito embora eu acredite na sinceridade das palavras do meu ilustre colega
Dr. Gaspar Saldanha, não se segue com isso que ela seja a expressão exata dos
acontecimentos de Alegrete.
Um véu de obscuridade sempre cai sobre um conflito na confusão do
momento. Quarenta ou cinqüenta pessoas depondo podem confundir-se. E são
numerosíssimos os casos de erros judiciários sobre depoimentos contraditórios.
Mas, acreditando mesmo no seu depoimento, uma dúvida eu tenho – é
que o conflito fosse premeditado ou preparado pelo elemento situacionista.
O Sr. A. Valença – E no fim de tudo é sempre a polícia matando.
O Sr. G. Saldanha – Tenho quatro documentos...
O orador – Ainda hoje encontrei-me, acidentalmente, com o Coronel
Francisco Macedo, partidário da causa assisista, e ele contou-me que, por ocasião da
eleição no Alegrete, ele e o Dr. João Vieira de Macedo procuraram a mesa eleitoral do 1º
distrito com o fim de votar. Que, lá chegados, encontraram os espíritos agitados e, como
previssem graves acontecimentos, propuseram o encerramento dos trabalhos, mediante
prévio acordo.
Esse pedido não foi aceito por parte do Partido Republicano pois alegavam
que ainda havia duzentos eleitores para votar.
O Sr. G. Saldanha – Não é bem assim. V. Exa. inverteu, – esses duzentos
eleitores eram todos assisistas. O Partido Republicano não tinha mais um eleitor...
O orador – Afirmo que o que o Coronel Macedo me disse é que os
eleitores eram do Partido Republicano...
O Sr. G. Saldanha – V. Exa. trocou...
O orador –... mas o que quero dizer é que em Alegrete havia grande
exaltação de ânimos, um receio recíproco de agressões.
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E, para que o conflito se generalizasse, em tal atmosfera, bastava um
incidente qualquer, um estampido, uma dúvida, uma discussão. Não posso crer que na
época atual se preparasse friamente, premeditadamente, uma chacina como a de
Alegrete.
Um fato ocasional foi a faísca que deflagrou o conflito numa atmosfera
carregada de paixões.
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23ª Sessão em 20 de dezemb ro de 1922
O Sr. Presidente – Antes de conceder a palavra a quem dela quiser fazer
uso, devo lembrar a esclarecida atenção dos senhores representantes para os artigos do
Regimento, afim de que os debates sejam efetuados na melhor ordem possível, seja
mantida a maior cordialidade entre todos os colegas, elevando-se o nível moral das
discussões e jamais permitindo as retaliações pessoais, os apartes ofensivos a quem quer
que seja, e, assim procedendo, podermos todos cooperar para o bom nome desta
Assembléia do Rio Grande.
Ainda não chegamos à hora da discussão do pleito presidencial, por
enquanto os nossos trabalhos dizem respeito unicamente ao orçamento.
A apuração está sendo feita por uma comissão que está procedendo
a um exame meticuloso de todos os seus papéis, depois do que apresentará o parecer
que virá ao plenário e, nessa ocasião, então, todos terão direito de examiná-lo e discutilo com toda clareza e demora necessária.
Senhores da maioria e da minoria, eu exorto-vos a ajudar-me na execução
do Regimento, que procurarei aplicar com toda a prudência e cautela, mas que farei
respeitar com a energia que se tornar necessária.
O Sr. Arthur Caetano(*) – Sr. Presidente, apesar da severidade, direi mesmo
da intolerância da maioria da Assembléia, que tem sistematicamente negado assentimento
para que figurem em nossos Anais documentos da maior importância que se prendem
ao momento político, pedi a palavra para formular um novo requerimento nesse sentido.
Peço a V. Exa. que consulte à Casa se consente que seja inserido nos
Anais desta Assembléia o telegrama dirigido pelo Dr. Assis Brasil ao Presidente do Rio
Grande e referente ao tribunal de honra, alvitrando solução do caso presidencial do
Estado.
Esse documento, Sr. Presidente, é uma síntese admirável e é, ao mesmo
tempo, um subsídio do maior valor histórico, afim de que os que nos sucederem possam
avaliar com precisão das nossas responsabilidades e da especial responsabilidade de cada
candidato nesta hora excepcional.

* Não foi revisado pelo orador.
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Sr. Presidente, no final deste despacho, o candidato ilustre da democracia
sulina diz ao Presidente do Rio Grande que não deixe sem resposta o seu apelo.
Já se murmura, em rodas oficiais, que o Sr. Borges de Medeiros aceitou
esse tribunal, tendo se dirigido em telegrama ao seu eminente competidor.
Mas, Sr. Presidente, antes de ser conhecida oficialmente a palavra do
Presidente do Rio Grande, nós já sabemos que ela encerra uma evasiva, impondo uma
condição inaceitável, pois que o assunto, nos termos da resposta presidencial, ficaria ad
referendum da maioria desta Casa.
Não há, Sr. Presidente, no Brasil inteiro, quem ignore que das assembléias
deliberantes dos 21 estados da Federação nenhuma tem voto mais suspeito do que
esta.
Sem ofensa aos dignos representantes da maioria, declaramos desde logo
que não acreditamos na imparcialidade do seu veredictum, já por nós esperado e
conhecido.
Estamos diante de uma assembléia tristemente comprometedora pelo
voto de obediência ao ditador.
A Nação inteira conhece o que aqui se pratica em cumprimento ao ritual
do despotismo e sabe que todos os anos esta Assembléia, incorporada, vai levar
os protestos de sua solidariedade ao chefe do partido situacionista rio-grandense. E se
este ano ela não o fez, é bem significativo o discurso com que na sessão inicial da
legislatura e por ocasião da visita coletiva a que me referi, o nobre colega João Neves da
Fontoura, malgrado a sua formosa inteligência, definindo a posição da Assembléia em
face do Presidente do Estado, colocou os representantes da maioria na posição de
protozoários diante de um americano.
Segundo se comenta, o ditador rio-grandense, entre as medidas sugeridas
em sua contestação, quer que o candidato do povo se comprometa a obedecer à ordem
constitucional estabelecida no Estado.
Esse apelo nós é que temos o direito de fazer ao ditador. O Rio Grande
do Sul não pode submeter-se a um governo derrotado nas urnas e só se submeterá
se for vencido pela força!
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Concluindo, Sr. Presidente, eu solicito a V. Exa. que consulte à Casa, que
consulte os nobres representantes da maioria se consentem que, oficialmente, o
telegrama do Dr. Assis Brasil seja transcrito em os nossos Anais
O Sr. Getúlio Vargas – Pedi a palavra para dizer que, a pedido do
Coronel Francisco Macedo, retifico a informação prestada pelo mesmo, isto é, que os
duzentos votos que faltavam, quando houve a proposta de encerramento da sessão,
eram de eleitores do Dr. Assis Brasil e não do candidato do Partido Republicano, como
antes afirmei.
Quanto à proposta do Sr. Dr. Arthur Caetano, me parece que deve ser
rejeitada a inserção na ata do telegrama do Sr. Assis Brasil, devendo aguardar-se a
resposta do seu conteúdo para que ambas figurem nos Anais.
(Submetido o requerimento à deliberação da Casa, é rejeitado, contra os votos do
requerente e mais dos Srs. Deputados Antonio Monteim, Gaspar Saldanha e Alves Valença)
O Sr. Alves Valença – Sr. Presidente, temos, da bancada da oposição,
chamado a atenção da Casa para os processos de violência praticados pelas nossas
autoridades, não há de criar uma atmosfera de terrorismo que afaste os tímidos do
cumprimento do seu dever cívico.
Temos sido contestados, Sr. Presidente, apesar de dolorosamente
aumentar a luta dos abatidos na chacina, fato esse que enxovalha e envergonha os foros
do Rio Grande culto.
Há dias me veio às mãos a denúncia de mais um lamentabilíssimo fato,
ocorrido na cidade de Cachoeira, e que eu deixei de trazer ao conhecimento desta Casa
porque dela estava ausente, então o nobre colega da maioria, representante por aquela
cidade, Dr. Neves da Fontoura.
Hoje, tendo o prazer de vê-lo entre nós, cabe-me trazer ao conhecimento
da Assembléia o fato aludido, que impressionou fortemente a população ordeira de
Cachoeira e que me foi narrado por pessoa que me merece inteiro crédito pela seguinte
forma:
Estava de passeio em Cachoeira, onde havia votado no candidato
vencedor da oposição, o comerciante Antonio Jadun.
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Este, antes e depois do pleito, havia se plenteado ardoroso e entusiasta
admirador das raras e nobres qualidades do eminente candidato da oposição. Tanto
bastou para que fosse incluído no índice dos mal vistos pelo oficialismo cachoeirense.
E, Sr. Presidente, tendo Antonio Jadun tido uma altercação com alguém
cujo nome não me ocorre e sendo agredido pelo seu contendor e sendo mais ágil que
este, consegue derrubá-lo e, perseguido, refugia-se em uma casa amiga.
De lá pretendendo sair e estando a casa cercada, ele investe para a porta,
declarando alto e bom som às forças que a cercam que pretendia entregar-se à prisão
sem a menor resistência.
Foi imediatamente derrubado por uma descarga!
Mais flagrante assassinato, sem nenhuma derivante, nenhuma atenuante;
mais reprovável atentado executado pela força pública, sem nenhuma explicação
pela efervescência política, não se pode conceber homicida!
É mais uma negra mancha a ensombrar essas páginas luctuosas que fazem
o acompanhamento fúnebre do tirano que tomba!
Parece que querem sempre os ditadores levar consigo para a derradeira
morada do ostracismo o som plangente das últimas vítimas do seu impiedoso poder!
Há, pois, mais esta vítima que tomba inerme ante a prepotência de uma
polícia de facínoras, porque também devo acrescentar que, poucos dias antes, a polícia
da Cachoeira recebera um contingente de nove indivíduos escolhidos pelo que de melhor
tinha o cadastro do banditismo.
Esta vítima, Sr. Presidente, representa mais um grito ecoando no Rio
Grande como protesto contra o regime de terror que a ditadura implantou na heróica
terra gaúcha.
O Sr. João Neves – Lamento sinceramente, Sr. Presidente, a minha má
fortuna política que sempre me tem obrigado a ocupar a atenção dos meus pares,
chamado nominalmente a debate pelos meus nobres colegas da minoria.
Não só isso, mas também um dever moral inadiável para aqueles aos quais
estou ligado por laços de estreita solidariedade, me obriga a levantar neste recinto a
minha voz humilde.

411

O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado. V. Exa. é chefe prestigiosíssimo em
Cachoeira.
O Sr. João Neves – Não sou chefe. Sou apenas modesto soldado do meu
partido, investido, transitoriamente, de funções de direção política até que seja
substituído por quem melhor desempenhe esse encargo.
O Sr. Alves Valença – Para mim a opinião de V. Exa. é autorizadíssima.
O Sr. João Neves – ... para lamentar que o distinto colega e brilhante
orador Alves Valença...
O Sr. Alves Valença – Bondade de V. Exa.
O Sr. João Neves – ... justiça ... (continuando) ... venha trazer ao debate um
caso comum de polícia, um caso vulgar que não se revestiu das negras cores com que o
pintou o orador e que, analisado com todas as minúcias de fato, não depõe de nenhum
modo contra a correção habitual da polícia da minha terra.
Lamento que o sangue altenígena de Antonio Jadun, indivíduo de maus
costumes e de maus precedentes, freqüentador assíduo dos postos policiais, vá nivelarse ao sangue generoso, infelizmente derramado em outra cidade do Rio Grande do Sul,
por ocasião do pleito presidencial.
Digo que o caso não tem a poesia que o nobre colega lhe quer emprestar.
Vou narrar, rápida e sucintamente, os fatos em que Antonio Jadun esteve envolvido.
Pouco antes da eleição de 25 de novembro, chegou à Cachoeira Antonio Jadun, de
nacionalidade síria e que freqüentou o meu escritório de advogado, como intermediário
de um seu compatriota, cuja defesa patrocino naquele foro.
Desde logo, foi ele apontado como perigoso, ficando sob as vistas da
polícia.
Quando foi da passagem do Dr. Assis Brasil por aquela cidade, assistiam
inúmeras pessoas de todos os credos políticos ao discurso do candidato da oposição.
Falando, em seguida, outro orador, proferiu estas alusões pessoais que despertaram
protestos dos nossos correligionários, direito esse que faz parte integrante do código
moral das democracias, interessadas no debate público em torno dos temas prediletos da
opinião.
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Como tais alusões visassem diretamente a pessoa do nobre Presidente do
Rio Grande do Sul, generalizaram-se os apartes, começou o tumulto e, então, um tiro
se ouviu, seguido de mais 100 ou 200 tiros, que poderiam ter as mais funestas
conseqüências, vitimando cidadãos distintos, de ambas as parcialidades políticas.
Sabe a Assembléia dos Representantes quem desfechou esse tiro?
Foi Antonio Jadun, como ficou esclarecido na ocasião. Desempenhava ele
talvez o papel de agente provocador, tão comum durante as agitações que perturbam a
consciência coletiva.
Daí há dias, houve um atrito entre Jadun e um fiscal da municipalidade,
tendo comparecido logo depois ao gabinete do Intendente uma comissão do Comitê Pró
Assis, composta, entre outros, dos Srs. Eugenio Gomes, presidente do diretório
federalista, e Pamphilio Vieira da Cunha, conselheiro municipal da minoria, e que trocou
a respeito do fato impressões com o Dr. Annibal Loureiro, discutindo-se a situação
pessoal de Jadun e havendo o Intendente assegurado para ele, como para todos os
cidadãos, a plenitude das garantias legais.
Já, antes, Antonio Jadun agredira, por motivos fúteis, ao cidadão
Alberto Trommer e continuava a fazer por toda a parte a ostentação da sua valentia
arrogante.
Aconteceu afinal o que devia acontecer.
Provocador, perturbador da ordem, no dia 10 do corrente, achando-me eu
já nesta capital, dando expansão ao seu espírito turbulento, Antonio Jadun atraiu à casa
de negócio do sírio João Moysés, situada na rua 1º de Março, o cidadão Martim
Gonçalves, que, na ocasião, por ali passava.
Atendendo ao chamado, Martim penetrou na casa comercial, onde, por
questões políticas, foi muito insultado por Antonio Jadun.
Talvez conhecendo a atitude agressiva deste e os seus péssimos
antecedentes, Martim não quis revidar as ofensas que lhe eram assacadas, retirando-se,
em seguida, para fora da casa, quando, ao pisar o limiar da porta, foi traiçoeiramente
alvejado pelas costas, por Antonio Jadun.
O Sr. Alves Valença – Tendo V. Exa. declarado achar-se nesta capital, no
dia de fato, como sabe ter sido Martim ferido pelas costas?
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O Sr. João Neves – Porque o exame de corpo de delito praticado no
agredido demonstra essa circunstância, decisiva para o julgamento do caso.
O Sr. Arthur Caetano – Também são péssimos os precedentes da vítima.
O Sr. Gaspar Saldanha – Se Jadun chegou à Cachoeira nas vésperas do
pleito, como sabe V. Exa. dos péssimos antecedentes?
O Sr. João Neves – Porque tive o cuidado de pesquisar nos postos
policiais desta capital a crônica de Antonio Jadun.
Como ia dizendo à Assembléia, perpetrado o delito, Jadun se refugiou no
terreno que fica aos fundos da casa onde se dera a cena de sangue e aí, protegido pela
noite e por densos arbustos e cercas que o circundam, permaneceu homiciado até as 3
horas da madrugada, quando o criminoso tentou evadir-se observando previamente a
parte que se achava menos reforçada pela polícia, conforme foi verificado pelo ruído
produzido por seus passos.
Constatando, assim, que na parte da quadra da Rua l° de Março havia
menor policiamento, pois que estavam colocados apenas dois soldados, o criminoso,
nessa hora, querendo iludir a vigilância estabelecida, por ali tentou fugir, o que lhe foi
obstado por uma praça, que lhe deu voz de prisão.
Resistindo, o criminoso fez fogo contra esse policial, que não só para se
defender, como para tornar efetiva a prisão de tão temível criminoso, se viu na
contingência de fazer uso de suas armas contra o mesmo sem entretanto cometer
qualquer excesso.
Caindo ferido, foi o criminoso transportado para o quartel da polícia,
onde imediatamente o Dr. Kras lhe prestou os primeiros curativos, a chamado da polícia.
O Sr. Arthur Caetano – Essa narração não prova que Jadun fosse ferido
pela frente.
O Sr. João Neves – Felizmente, para responder ao aparte de V. Exa., existe
um documento absolutamente insuspeito.
Antes da inumação de Jadun, ilustres clínicos daquela cidade, inclusive o
Dr. Tristão Barbosa de Escobar, membro proeminente do Comitê Pró Assis, autopsiaram
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o cadáver, deixando descrito a trajetória dos projéteis e assinalados os orifícios de
entrada e da saída.
Agradeço ao meu ilustre colega Dr. Alves Valença não ter esposado a
versão de que, ferido, Jadun fora fuzilado barbaramente no quartel da polícia, versão
que chegou a circular até nesta capital.
O Sr. Alves Valença – Mas eu não disse isto.
O Sr. Gaspar Saldanha – O que houve foi um excesso de defesa por parte
da polícia. Além disso, não está provado que Jadun tivesse resistido. V. Exa. é jurista e
deve conhecer o assunto.
O Sr. Alves Valença – Houve excesso. Bastam os três tiros para confirmálo.
O Sr. João Neves – Mas o excesso de defesa, sabem V. Exas. é escusado
pela melhor doutrina penal. De comum, ou não é punido, porque deve ser imputado às
conduções psíquicas do agente, ou é castigado com pena muito atenuada. Assim o têm
decidido os mais brilhantes tribunais do mundo e o têm aceito, como ponto de fé, os
mais notáveis tratadistas da matéria.
O Sr. Alves Valença – Mas as vítimas vão sempre ao cemitério.
O Sr. João Neves – Eis, Sr. Presidente, narrada a ocorrência de maneira
singela e com todos os característicos da verdade.
Antonio Jadun era, como disse, indivíduo de maus hábitos e com o nome
registrado no cadastro da polícia. Nesta capital, usando do nome de Antonio Kalil, foi ele
num conflito havido no Mignon Club. De outra vez agrediu a uma pessoa inerme. Em
Cachoeira não tinha ocupação certa.
O Sr. Arthur Caetano – A prevenção contra ele era por ser assisista.
O Sr. João Neves – E, Sr. Presidente, a melhor prova de que os fatos não
se passaram pela maneira narrada pelo Dr. Alves Valença, consiste num documento
firmado pelo Presidente do Comitê Sírio-Libanez, de Cachoeira, e que assim diz:
“Afim de evitar explorações, declaro-vos que meu compatriota Antonio Jadun era pessoa
temível, de maus precedentes.
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Declaro-vos, outrossim, que estou informado de que, na madrugada de 10 do corrente,
resistiu à prisão, fazendo fogo contra uma praça da guarda municipal.”
O Sr. Arthur Caetano – Esse atentado é uma sugestão política.
O Sr. João Neves – Não me sentarei, Sr. Presidente, sem dizer que a polícia
da Cachoeira, como a de todo o Rio Grande do Sul, hoje como ontem, só tem um
empenho decisivo – o de manter a ordem pública, o de assegurar, indistintamente, a todos
os rio-grandenses as garantias de vida e de propriedade.
Digo mais que os meus colegas que pregam a revolução, a subversão da
ordem legal....
O Sr. Alves Valença – Eu, não!
O Sr. João Neves – V. Exa., sim, que disse aqui, escondendo as sílabas,
que a oposição impediria uma nova posse do Dr. Borges de Medeiros – por qualquer
forma.
O Sr. Arthur Caetano – Se houver revolução, não caberá a nós
a responsabilidade.
O Sr. João Neves – Caberá, também, a V. Exa., que, numa das últimas
sessões, aqui afirmou que iria do melhor grado à luta civil do que a uma guerra contra a
Argentina.
O Sr. Arthur Caetano – E não recuo uma linha das minhas afirmações.
O Sr. João Neves – Registre-se a confissão.
O Sr. Ariosto Pinto – Seja registrada essa declaração.
O Sr. Gaspar Saldanha – Jamais preguei a revolução. Nem tenho
autoridade para falar em nome do federalismo a esse respeito.
Fui nessa campanha um simples eleitor, que nem sequer exerci o meu
direito de voto tais as violências ocorridas na minha terra.
O Sr. João Neves – A minoria está em franca contradição. Ontem,
apresentou nesta casa uma moção congratulatória com a ação do Presidente Epitácio
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Pessoa, por ter reprimido a sedição de julho. Hoje, ameaça inundar o Rio Grande de
sangue e insurgir-se contra a ordem legal.
O Sr. Arthur Caetano – Legal até 25 de janeiro. (Trocam-se vários apartes)
O Sr. João Neves – O que nós todos pleiteamos é derivar a luta do embate
pessoal e sangrento para o terreno das idéias, do choque violento para o cotejo das
urnas. Essa é a lição da verdadeira democracia.
O Sr. Arthur Caetano – V. Exas. não devem falar em democracia.
O Sr. João Neves – Melhor do que V. Exas., porque, enquanto V. Exas.
blasonam ter conseguido 30 e tantos mil votos para o seu candidato, nós obtivemos
109.000 sufrágios.
E a democracia é isto – o domínio das maiorias, a sentença das urnas, a
predominância da opinião.
O Sr. Arthur Caetano – Venha uma eleição livre e veremos onde está a
maioria.
O Sr. João Neves – Livre foi o pleito de 25 de novembro, que há de passar
para o patrimônio histórico da política rio-grandense como um monumento de
liberalismo do seu governo.
Se as oposições dispõem de grandes coeficientes eleitorais, porque não os
levaram à eleição do Sr. Estácio Coimbra, sufragado pela insignificância de 5.000 votos?
O Sr. Gaspar Saldanha – Porque não houve competidor. É assim em
todas as eleições sem pleito.
O Sr. João Neves – Ao contrário. Seria uma ocasião ótima para
demonstrar a força numérica do federalismo.
Seja como for, de nós partirá sempre o mesmo apelo de concórdia e de
paz, mesmo porque somos praticantes da verdadeira democracia, a qual, como disse
um grande escritor, se lhe suprimissem o espírito de justiça, o respeito das leis se
transformará apenas numa grosseira política de contabilidade, numa verdadeira barbaria
numérica. (Muito bem, muito bem)
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27ª Sessão em 27 de dezemb ro de 1922
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, posto que a Carta Constitucional
do Estado, no seu artigo 37, § lº, determine que o orçamento da receita e da despesa deve
ser votado no primeiro mês dos trabalhos desta Casa, só nos derradeiros dias da
presente sessão é que veio à tela do debate o orçamento referente ao exercício financeiro
próximo futuro.
Devo frisar que, em conseqüência do abandono deste preceito
constitucional por parte do governo, a atitude da minoria significa um largo gesto de
tolerância em acompanhar a votação do orçamento sem lançar mão dos processos hoje
consagrados em quase todas as câmaras, qual o da obstrução, que atiraria o Estado numa
ditadura financeira. Não lançamos mão de semelhante processo, que agora mesmo no
Senado da República está sendo ensaiado pela minoria niilista, porque nós outros não
somos órgãos de oposição sistemática que queira fazer obra de negativismo demagógico
Após a leitura do parecer da ilustre Comissão de Orçamento, tive ontem
oportunidade de fazer leves observações sobre o mesmo, tendo tido a honra de
receber ligeira resposta por parte do Sr. Relator da Comissão e do Deputado
Vasconcellos Pinto
Volto, agora, a reafirmar alguns pontos por mim levantados no seio do
debate e a detalhar a análise dos quadros em discussão.
Disse, ontem, que o imposto territorial, uma das mais importantes fontes
da nossa receita e que está até destinado a ser a fonte primacial, não merecia da parte da
Assembléia dos Representantes a efetiva fiscalização operada em relação a outros
tributos.
Realmente, decretado que foi esse imposto, regulamentado e posto em
execução no ano de 1903, ele é hoje um patrimônio privativo dos coletores estaduais,
desdenhando estes de qualquer ação fiscalizadora por parte do poder competente,
que é esta Assembléia.
Se argumentou ontem aqui que em alguns países existem repartições
especialmente destinadas à organização e fiscalização do imposto sobre a terra.
É verdade. Não só na França, como na vizinha República do Uruguai,
existem tais repartições.
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Recordo-me até que, há coisa de 2 anos, numa mensagem, prometia o
Presidente do Estado contratar o engenheiro que organizara esse serviço no Uruguai
para realizá-lo aqui. Até hoje isso não se transformou numa realidade e o que ocorre é
justamente aquilo que denunciei neste recinto!
As habituais manifestações de odiosidades fiscais, tão peculiares das
pessoas que se ocupam da arrecadação de impostos, requintam em zelos que também
engrenam com seus interesses pessoais, pois que eles recebem uma percentagem sobre
os volumes das rendas que coletam, redundando sempre em prejuízo do vexado
contribuinte.
Referi que os aumentos de avaliação das glebas foram justamente feitos
no período mais agudo da crise, o que flagelava principalmente a classe dos criadores...
O Sr. Lindolfo Collor – Tem havido até diminuição na avaliação das
glebas...
O Orador – Realmente, tem havido até alterações para menos, mas em
número insignificante, pois que, na quase totalidade, têm sido aumentadas. E tanto é
assim que a linha geral que se observa é de aumento.
A orientação do Estado caminha até para esse sonho desautorizado pelos
financistas modernos, que é o imposto único sobre a terra.
Daí, o aumento gradual e progressivo que se tem realizado na tributação
sobre a terra, especialmente nos últimos anos.
Ficam pois de pé as afirmações por mim aqui levantadas referentes à
detenção das atribuições privativas da Assembléia nas mãos dos exatores.
E ontem alvitrei que a Assembléia pode adotar em linhas gerais um
processo para contratar a arrecadação dos impostos sobre a terra, como de resto
existe em relação às demais fontes de receita.
Ainda o ano passado votamos um regulamento sobre indústrias e
profissões, que baixou aos mínimos detalhes possíveis. Fácil, pois, seria à Assembléia
votar um regulamento que tirasse a larga margem de arbítrio das mãos dos exatores que
o exploram a seu talante.
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Não queria avançar certas observações, posto que reais, porém a isso sou
forçado, dada a posição do debate.
E, sendo uma atribuição privativa nossa, custa-me a compreender como
possa andar à revelia desde 1903, quando este assunto deveria merecer a ação
fiscalizadora deste ramo do Poder Público.
Passarei, pela ordem das tabelas, a examinar outras fontes de receita.
Aludi aos vexames tributários impostos à classe dos criadores, que é taxada
como nenhuma outra, apesar – esta sim – de ser a “coluna mestra” da vida econômica
do Rio Grande.
E para logo se vê que os produtos bovinos são taxados fortemente: a lã,
os couros vacuns, a crina e outros não têm recebido as baixas feitas em relação a outros
produtos da agricultura e da indústria, para os quais votamos aqui, a granel, isenções de
toda a espécie.
E, apesar de aumentar cada ano a tributação sobre a terra, permanecem
inalteráveis outros impostos.
A lá paga 9% de exportação, o mesmo que pagam as pedras preciosas.
Estes produtos nem deviam sequer pagar coisa alguma; deveriam mesmo merecer
isenções de quaisquer “ônus”.
Continuam sempre os mais taxados os produtos da pecuária! Sobre a terra
nem é preciso falar!!
O imposto sobre gado abatido constitui outro grave erro econômico. O
governo aconselha o refinamento dos gados. A purificação do sangue dos bovinos
custa, porém, somas vultosas. E não é também segredo que o lucro dos gados
purificados está na venda de reprodutores de genetrises. No entanto, precisamente a
exportação do gado de eria para os estados vizinhos está taxada de maneira exorbitante.
E se considerarmos ainda que são raros os municípios que abriram mão do imposto
intermunicipal de exportação – que é, de resto, inconstitucional – bem se poderá
avaliar quanto custa o trânsito das tropas aos mercados aludidos.
Sempre o que se observa, segundo a linha indicada, é que a classe dos
criadores está oneradíssima no Rio Grande do Sul, quando deviam merecer os mesmos
favores que merece a dos fazendeiros de café em São Paulo... (Há diversos apartes)
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Ninguém pode ignorar a soma enorme de proteções e carinhos que a
administração pública de São Paulo dispensa à lavoura cafeeira.
Mas a demonstração que venho fazendo em minuciosa análise é que a
administração pública do Estado não dispensa essas mesmas atenções à primacial classe
produtora do Rio Grande do Sul, que é, sem dúvida nenhuma, a dos criadores.
Disse ontem, e recebi contradita, que o exercício financeiro que ora se
encerra apresentava déficit.
Não preciso de grandes trabalhos e basta a análise do quadro
demonstrativo da conta receita e despesa constante do relatório da Secretaria da
Fazenda para o demonstrar. (Lendo o quadro)
Despesa ordinária .................................................................. 38.210:544$264
Despesa extraordinária ......................................................... 4.266:744$961
Despesa Especial .................................................................... 19.986:793$552
57.464:082$777
Receita ...................................................................................... 48.717:065$069
Suprimento dos depósitos particulares (déficit) ............. 8.747:017$708
57.464:082$777

Se verifica, daí, que 8.747:017$708 constitui o déficit real com que se fechou
o exercício financeiro em contas. Lerei, para evitar dúvidas, o que a respeito confessa,
posto que interditamente o próprio Secretário da Fazenda. Diz o Sr. Secretário da
Fazenda à folha 35: (Lendo) “Dentro dos seus recursos orçamentários e com os suplementos fornecidos
pela caixa dos depósitos particulares e outros pôde a administração pública enfrentar; nesse período, os
múltiplos encargos da sua despesa geral.”
Eis, portanto, cabalmente comprovado o déficit.
Esses dinheiros pertencem a particulares que os depositam a juros no
Tesouro e nas exatorias e deles lança mão o governo, fazendo assim como que um
empréstimo interno.
E admira até como se insista em face de clareza tão cristalina em se afirmar
que o Estado do Rio Grande do Sul encerra os seus exercícios ostentando os superávits!
Aguardo-me para estudar as dotações referentes à despesa, por isto que
o artigo em discussão trata somente da receita.
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Reservo-me, pois, para quando entrar, daqui há pouco, em debate o artigo
2º do projeto para sobre ele me ocupar.
O Sr. Lindolfo Collor – Sr. Presidente, como relator, que fui, do Parecer
da Comissão de Orçamento, tenho a declarar à Casa que, se o parecer chegou tarde à
plenário, a culpa em grande parte cabe aos representantes da minoria que, semanas a
fio, levaram a ocupar a atenção dos seus pares com assuntos estranhos à competência
constitucional desta Assembléia.
O Sr. Alves Valença – Não foi assim que procedemos.
O Sr. Lindolfo Collor – Como não? Está isso no conhecimento de todos.
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas os trabalhos foram interrompidos pela
maioria, para se entregar à luta eleitoral.
O Sr. Alves Valença – Foram cabalar.
O Sr. Lindolfo Collor – Não apoiado. V. Exas. nem devem fazer uso de
declarações dessa ordem, quando é certo que todos os representantes da minoria, com
exceção de um, se entregaram, em comícios, em reuniões políticas e no plenário desta
Casa, à mais desenfreada e suspeitante propaganda em favor do seu candidato.
A interrupção nos trabalhos da Assembléia, a que se referem os
representantes da minoria, não teria constituído motivo para o retardamento do parecer.
Mas, sucedendo-se diariamente neste recinto as discussões em torno de
assuntos ou alheios a nossa competência ou despropositados no momento, a comissão,
com a sua atenção naturalmente absorvida por tais fatos, teve os trabalhos do
orçamento notavelmente retardados.
O Sr. Alves Valença – A comissão não funciona no plenário...
O Sr. Lindolfo Collor – É certo que não. Mas isso nada prova a favor
das alegações da minoria. Os membros da Comissão de Orçamento, obrigados a
permanecer neste recinto durante horas continuadas, com a atenção distraída por
discussões fora da tela regimental, nem tinham tempo para fazer as suas reuniões
habituais, às horas destinadas para os trabalhos que lhes incumbem.
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Releva acrescentar ainda, Sr. Presidente, que no orçamento para o
exercício vindouro se adotam novos processos de contabilidade, se incorporam novas
fontes de renda, se escrituram novas despesas, rendas e despesas essas de alto porte e
grande significação. Tudo isto era motivo para que a comissão não pudesse fazer
também, por outro lado, trabalho de afogadilho.
Como quer que seja, o parecer e os projetos chegaram a tempo para permitir
que o ilustre representante da minoria que me precedeu na tribuna os estudasse
com menudência e formulasse a seu respeito os comentários que a Casa acaba de ouvir.
Entretanto, nos assuntos que me trazem à tribuna, cabe-me dizer, Sr.
Presidente, que tudo o que o parecer afirmara com relação ao imposto territorial
continua de pé.
Sobre tal assunto não é possível que subsista a mínima confusão.
A lotação é da competência da Assembléia, sendo certo que não se
pode cobrar mais do que aquilo que consta da lei.
A Assembléia é o poder único para deliberar a respeito. Mas a Assembléia
não pode, como não o pôde nenhum congresso de nenhum país do mundo, por isso
que é praticamente impossível, estudar as modalidades de avaliação do valor venal
dos campos, avaliação que varia de município em município.
O Sr. Gaspar Saldanha – No Uruguai, o assunto está resolvido com a
criação de uma repartição especialmente organizada para esse fim.
O Sr. Lindolfo Collor – Não é bem assim. O Uruguai despendeu quantias
vultosas para organizar o seu cadastro territorial, que, mesmo assim, dá margem a
contradições, a falhas e, principalmente, a reclamações.
O Sr. Possidonio da Cunha – Na França o defeito é igual.
O Sr. Lindolfo Collor – Mesmo que o cadastro uruguaio fosse perfeito,
a maneira de cobrança é cheia de modalidades, permitindo dúvidas aos contribuintes,
aos quais a taxação parece sempre elevada e imperfeita.
E a verdade é que no Uruguai o congresso só vota, como aqui se
procede, o quantum dos impostos. A lotação, entretanto, está a cargo da repartição do
cadastro.
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Para demonstrar como seria de todo impossível que a Assembléia votasse
as lotações móveis sobre o valor venal das terras, basta figurar um exemplo, que é
supérfluo para os entendidos, mas elucida a opinião dos leigos.
Tomemos para esse exemplo o Município de Alegrete, que é o da residência
do ilustre representante da minoria.
Sabido como é que o imposto de 0,25% sobre o valor venal da gleba
incide sobre três categorias de terras, isto é, de lª, 2ª e 3ª qualidades, basta figurar os
seguintes casos, casos que são completamente elucidativos, mesmo para quem nada
entenda do assunto: um campo de 1ª qualidade do 4º distrito não pode evidentemente
ter o mesmo valor de outro campo, da mesma classificação, situado no l° distrito. É
claro e intuitivo que o campo situado no 4° distrito valerá menos do que o situado no
l°.
O Sr. Manoel Osório – Mesmo os campos do lº distrito não são iguais
na lotação.
O Sr. Lindolfo Collor – Essas diferenças, que variam, por assim dizer, de
caso para caso, não podem ser, nem aproximadamente, orçadas pela Assembléia.
O que a Assembléia faz, o que fazem na matéria todos os poderes
encarregados da votação dos orçamentos, é fixar o quantum dos impostos e a sua
maneira de incidência.
Ao ramo do Poder Público encarregado da percepção do fisco ou, mais
precisamente, ao lotador, é que cabe examinar cada caso de per si.
O assunto, Sr. Presidente, é suficientemente claro para que não haja
necessidade de insistir sobre ele.
Passarei a outra ordem de considerações: àquela em que o ilustre
representante da minoria se refere ao procedimento do fisco entre nós.
Fala S. Exa. em odiosidade fiscal e eu direi, apenas, que não conheço país
algum em que os contribuintes não se queixem de excessivo rigor na incidência e na
percepção dos tributos exigidos pelo Poder Público.
Tais alegações se ouvem e se repetem em todos os tempos e em todos os
meios e estou certo, Sr. Presidente, que, se na República de Platão se cobrassem impostos,
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os concidadãos do grande filósofo o apedrejariam pelo excessivo rigor dos tributos por
ele imaginados. (Riso)
Embora esteja convencido de que o representante da minoria não procede,
nas suas alegações, movido por inconfessáveis razões de oposição sistemática, conforme
S. Exa. declarou, ainda assim não deixarei de pôr em destaque que a mentalidade
oposicionista, mesmo inconscientemente, está sempre predisposta a dar forma e corpo a
alegações desta natureza, as quais, no nosso caso, de nada valem, por isso é de todos
conhecida a maneira escrupulosa por que se faz a cobrança dos impostos.
No correr do meu discurso ressaltara esta verdade em toda a sua
incontraditável evidência.
Nem é preciso que eu venha aqui declarar que a nossa organização
administrativa é modelar. Isso está na consciência de todos e não é mister se diga ser
impossível a ausência de reclamações sempre que se trate do lançamento e da incidência
de impostos.
Afirmou textualmente o ilustre representante da minoria que os aumentos
verificados no imposto sobre a terra têm sido enormes.
Demonstrarei com dados positivos que não só esses aumentos não têm
sido enormes, mas que vêm sendo, muito pelo contrário, extremamente módicos e
suaves.
Com efeito, em 1903, data da aplicação do imposto territorial do Estado, a
sua arrecadação foi de 996.443$184, para ascender progressivamente a sua receita, numa
curva suave, em 1904 a 1.562:904$233, em 1905 a 1.520:661$567, em 1906 a 1.483:019$960, em
1907 a 1.489:732$372, em 1908 a 1.581:397$000, em 1909 a 1.934:640$304, em 1910 a
1.935:167$066, em 1911 a 2.058:601$663, em 1912 a 2.125:099$400, em 1913 a 2.784:223$880, em
1914 a 2.925:790$203, em 1915 a 2.961:427$947, em 1916 a 2.918:518$561, em 1917 a
3.319:784$419, em 1918 a 3.361:273$091, em 1919 a 3.524:795$055, em 1920 a 3.977:653$432, em
1921 a 4.507:122$010.
Basta que se atente, ainda que superficialmente, para estas cifras para que
se verifique a extrema modicidade com que no espaço de vinte anos cresceu entre nós o
vulto do imposto territorial.
O Sr. Alves Valença – Mas onde a palavra do Governo do Estado sobre
o imposto de exportação, onde a sua austeridade?
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O Sr. Lindolfo Collor – Por conseguinte, o aumento...
O Sr. Gaspar Saldanha – É gradual e progressivo. V. Exa. vai confirmar o
que eu disse.
O Sr. Lindolfo Collor – Estou, muito pelo contrário, repelindo, com
dados positivos, com dados numéricos, as conclusões a que chegou o nobre colega: o
aumento verificado no imposto territorial não só não foi enorme, mas gradual,
progressivo, módico e extremamente suave, como exigem as condições econômicas de
um meio bem administrado.
O Sr. Gaspar Saldanha – O último aumento foi de 33%.
O Sr. Lindolfo Collor – Quando V. Exa. fala em aumento, estabelece
evidente confusão. Pode crescer o vulto global do imposto, sem que isso signifique
aumento nas lotações feitas sobre o valor venal da terra e ainda majoração nesse valor.
Mas o caso não comporta dúvidas. Embora a oposição com assento nesta
Casa se esforce por não projetar a precisa luz sobre o assunto, demonstrarei em poucas
palavras que a avaliação do valor venal feita pelo fisco não só não foi majorada mas,
pelo contrário, diminuída naqueles municípios do Estado que se dedicam de preferência
à indústria pastoril e isto pelo simples e concludente motivo de que o patriótico e
esclarecido Governo do Estado empenha o máximo cuidado em não sobrecarregar de
impostos os nossos criadores, máxime neste período de crise que estamos atravessando.
Tomarei novamente para exemplo o Município de Alegrete e farei a
comparação entre o número de contribuintes, a área em hectares, o valor venal e o valor
médio do hectare, entre os exercícios financeiros de 1921 e 1922.
Em 1921 o número de contribuintes do imposto territorial naquele
município era de 2.188; em 1922, de 2.203. Houve, pois, um pequeno aumento, que só
por si já basta necessariamente para deixar prever também um pequeno acréscimo na
percepção global no imposto. Em 1921, a área em hectares sobre a qual recaía no mesmo
município o tributo territorial era de 532.097; em 1922, elevou-se à respeitável cifra de
770.027. Ora, como o imposto territorial incide na proporção fixa de 30 réis por hectare
da área total lotada, além dos 0,25% sobre o valor venal da terra, basta esse notabilíssimo
aumento verificado na área tributada para explicar ainda qualquer aumento na
importância global do imposto.
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Vejamos, agora, quais foram os valores venais, em massa, nos dois
exercícios. Em 1921 montou o total a 65.019:600$000 e em 1922 a 66.831:840$000. O
aumento foi, por conseguinte, mínimo: pouco mais de 1.000 contos e, para produzí-lo,
não contribuiu o valor médio do hectare, tanto assim que em 1921 esse valor médio foi
computado em 122$195, ao passo que o fisco, para os fins da lotação tributária, o
diminuiu, em 1922, para 86$800.
Bastam esses números, cuja eloqüência não poderá ser contraditada, para
demonstrar inequivocamente que o pequeníssimo aumento de sete contos de réis
proposto no orçamento para o próximo exercício, longe de significar aumento real
na tributação territorial, representa, pelo contrário, notável e inequívoca diminuição na
lotação do valor venal da terra.
Com efeito, aumentou o número de contribuintes em larga escala;
aumentou em animadora progressão a quantidade de hectares sobre os quais incide o
tributo. Se o governo do Estado não diminuísse as lotações do valor venal da terra, esses
aumentos produziriam, sem dúvida alguma, um acréscimo de, possivelmente, alguns
milhares de contos na rubrica do imposto territorial.
Isto é evidente e não pode ser obscurecido por quem examinar de boa
fé o assunto em debate.
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas os contribuintes vão sempre pagando mais.
O Sr. Lindolfo Collor – Como?
O Sr. Gaspar Saldanha – A verdade não é bem a que V. Exa. está
defendendo.
O Sr. Lindolfo Collor – O que aumentou é o vulto global do imposto.
O Sr. Gaspar Saldanha – E o criador paga mais.
O Sr. Lindolfo Collor – Se isso fosse exato...
O Sr. Gaspar Saldanha – É a verdade.
O Sr. Lindolfo Collor – V. Exa. há de permitir que diga que as conclusões
a que visa chegar estão exaustivamente rebatidas pela argumentação que acabo de
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desenvolver. Nem compreendo que V. Exa. ainda possa pretender pôr em dúvida o que
ficou estabelecido pelas próprias conclusões a que nos levam os números.
O Sr. Gaspar Saldanha – Já declarei à Casa que a verdade ainda não
apareceu.
O Sr. Lindolfo Collor – É porque V. Exa. não a quer ver. Vou citar a V. Exa.
outro fato esclarecedor. Na observação do valor médio do hectare, verifica-se que só há
aumento, embora mínimo e parcial, em municípios agrícolas, ao passo que diminuição
nos municípios ganadeiros, o que bem demonstra o apoio que o benemérito Governo
do Estado dispensa à indústria pastoril, uma das principais riquezas da nossa terra.
Se a situação agrícola é de relativo desafogo, conforme afirma o Parecer
da Comissão de Orçamento, a incidência do imposto sobre a terra se pode fazer em maior
escala, neste momento, nas terras destinadas à agricultura.
O Sr. Gaspar Saldanha – E, no entanto, o orçamento está cheio de
isenções para os produtos da agricultura.
O Sr. Lindolfo Collor – Isso nada prova nem a favor nem a contrário do
que V. Exa. e eu estamos discutindo. Prova, apenas, que o patriótico Governo do Estado
cerca de todas as garantias também a agricultura.
Passo, agora, Sr. Presidente, a responder ao meu nobre colega Alves
Valença que perguntou em aparte onde se encontra a austeridade da palavra
governamental no referente ao preceito constitucional que manda diminuir os impostos
de exportação.
Dir-lhe-ei que só em 1920 o imposto de exportação, se estivessem em vigor
as mesmas taxas decretadas em 1903, produziria quantia superior a nove mil contos,
quando a receita efetivamente arrecadada atingiu a três mil e novecentos contos,
nesse exercício.
O Sr. Manoel L. Osório – E hoje se elevaria a mais de 10.000 contos.
O Sr. Lindolfo Collor – Ouvem-se a todo momento nesta Casa, Sr.
Presidente, referências aos métodos administrativos adotados do Estado de São Paulo.
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Só por esse motivo e não por outro, direi que naquele grande estado o
imposto de exportação sobre o café, que é de 4,8% ad valorem e mais uma sobretaxa de
5 francos por saca, produzem mais ou menos a terça parte do orçamento geral do estado.
Com efeito, num orçamento global de l65.580:333$463, o imposto da
exportação ad valorem produziu no último exercício financeiro o formidável total de
28.966:410$578 e a sobretaxa a vultosa quantia de 21.952:260$976, o que soma o total de
50.918:671$554.
No novo orçamento para o exercício futuro, num total de
80.211:000$000, o imposto de exportação está orçado com a quantia insignificante de
3.500:000$000.
Basta esta comparação assaz eloqüente para que veja a Assembléia dos
Srs. Representantes como, em relação aos estados mais adiantados da União, o
Governo do Rio Grande do Sul se esforça em demanda da supressão gradual de
todos os tributos anti-econômicos.
O Sr. Alves Valença – Aqui a taxação é feita à vontade do ditador.
O Sr. Lindolfo Collor – É uma ofensa que V. Exa. atira ao benemérito
governante do Rio Grande e aos seus colegas da maioria...
O Sr. Alves Valença – Não é ofensa. Falei sobre o imposto que grava
os produtos da pecuária. O do café volta ao próprio café.
O Sr. Lindolfo Collor – ... e, se V. Exa. continuar a dirigir-me apartes
nesses termos, ver-me-ei, a contragosto, privado de responder-lhe.
O Sr. Alves Valença – Mas é assim, meu colega, a organização
administrativa do estado. Os tributos a que V. Exa. se refere no Estado de São Paulo
são empregados na própria valorização do café.
O Sr. Lindolfo Collor – Esse argumento é verdadeiramente arrasador.
Quereria V. Exa. por acaso, que o Governo de São Paulo aplicasse na irrigação do Saara
ou no fomento da agricultura na Abissínia? (Risos)
Reato, entretanto, as minhas considerações. A prova de que os métodos
administrativos de São Paulo porfiam, como aliás sucede nos estados mais adiantados da
União, em imitar os aqui iniciados com a proclamação da República, esta em que o atual
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Presidente de São Paulo, o ilustre Dr. Washington Luiz, em sua última mensagem,
preconiza, como se faz no Rio Grande, a supressão gradual desses vultosíssimos
impostos que gravam a exportação do seu Estado e a instituição, em seu lugar, do
imposto territorial.
Lerei à Assembléia esse trecho assaz significativo da última mensagem
do Presidente de São Paulo:
“Eu lembraria aos Srs. Senadores e Deputados a experiência do imposto sobre a terra,
não como o imposto único, mas como uma das principais fontes de receita, para ocorrer às despesas
públicas de São Paulo, que são vultosas, como não podem deixar de ser as de um estado novo, que tem
ainda muito a fazer, deve tudo criar ou improvisar para se apresentar capaz e apto para a vida exigente
que a civilização moderna reclama.”
Além disto, Sr. Presidente, vigora em São Paulo um imposto muito mais
anti-econômico ainda, que é objeto da repulsa de todos os economistas do mundo: é o
da viação, que figura no orçamento paulista com o total de 7.500:000$000!
O Sr. Vasconcellos Pinto – Pagando uma tonelada 10$000.
O Sr. Lindolfo Collor – É verdade que São Paulo já cogita de abolir esse
vexatório imposto.
O Sr. Alves Valença – Mas, em comparação, São Paulo tem higiene.
O Sr. Lindolfo Collor – Para V. Exa. o Rio Grande não tem nada e não
passa de um covil de malfeitores, que vivem a massacrar a torto e a direito os
correligionários de V. Exa...
O Sr. Alves Valença – Mas o fato é que não tem higiene.
O Sr. Lindolfo Collor – Na retórica demagógica de V. Exa., a própria
polícia do Rio Grande do Sul não tem outra função que não seja trucidar os adversários
do Partido Republicano. V. Exa. mesmo já reptou um membro desta Casa, ilustre
representante da maioria, a que ousasse passar-se à oposição a fim de experimentar (A
frase é de V. Exa.) as torturas do Sarandi. Entretanto, V. Exa. sabe melhor de que ninguém
que a liberdade de pensamento no Rio Grande do Sul é a mais ampla possível, tanto
assim que V. Exa., neste recinto e fora dele, em comícios e conciliábulos subversivos
da ordem, tem tido a oportunidade de dizer quanto lhe parece de proveito a causa
política que com tanto ardor defende.

430

O Sr. Alves Valença – Não sou egoísta, foi uma deferência. Agradeço a
simpatia com que me honram.
O Sr. Lindolfo Collor – Não só em São Paulo, Sr. Presidente, mas nos
estados mais adiantados do País, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia, em
Pernambuco, no Paraná, vai se estabelecendo a convicção de que os impostos de
exportação devem ser substituídos pelo territorial. Tenho à mão a última mensagem
do Presidente do Paraná, Dr. Munhoz da Rocha, e dela lerei estes significantes trechos:
“O sistema tributário do nosso Estado ressente-se dos mesmos defeitos que, em geral,
apresenta o das demais circunscrições do País, defeitos que decorrem, principalmente, da multiplicidade
de impostos. Deve, pois, o administrador procurar corrigí-los, reduzindo paulatinamente, as rubricas
da receita, até poder concentrar no imposto territorial toda a renda pública.”
É pois, Sr. Presidente, fato que não admite contestação a minha afirmativa
de que a política econômica sabiamente estabelecida por Júlio de Castilhos e
invariavelmente seguida e desenvolvida por Borges de Medeiros vai sendo imitada
pelos principais estados da federação.
O Sr. Alves Valença – Até agora V. Exa. só respondeu ao meu aparte por
partes.
O Sr. Lindolfo Collor – Fi-lo justamente para que não subsistisse
nenhuma dúvida sobre a veracidade do que estou afirmando. Não se apresse V. Exa. que
chegarei a todas as partes do seu aparte.
Disse mais o ilustre orador que me precedeu na tribuna que o imposto de
exportação intermunicipal é ainda cobrado no Rio Grande do Sul. Não porei em dúvida
que esse imposto seja, em tese e de fato, anti-econômico, como o são todos os que
gravam a exportação. Mas a verdade é que esse imposto não pode ser abolido de uma
para outra.
O Sr. Antonio Monteiro – O nobre colega permite um aparte?
O Sr. Lindolfo Collor – Com todo prazer.
O Sr. Antonio Monteiro – Em Uruguaiana, quando eu era Intendente
Municipal, o suprimi sem dificuldade e devo dizer que o fiz a conselho do Dr. Borges
de Medeiros.
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O Sr. Vasconcellos Pinto – Mas criou outro – o de expediente.
O Sr. Lindolfo Collor (Dirigindo-se ao Deputado A. Monteiro) – O aparte de V.
Exa. prova ao mesmo tempo que é preocupação do benemérito Presidente do Estado
suprimir este imposto, por isto mesmo que é anti-econômico e ainda que V. Exa. foi bom
administrador.
O Sr. Antonio Monteiro – Mas lá não dizem isto.
O Sr. Lindolfo Collor – Eu, por mim lamento a injustiça e agradeço o
testemunho que a palavra insuspeita de V. Exa. me traz neste debate
O Sr. Alves Valença – Fazendo uma rápida viagem, descobri o imposto
individual, em que um cavalheiro paga 9$000 para viver. E isso num município próximo.
O Sr. Lindolfo Collor – Onde?
O Sr. Alves Valença – Em Santo Antônio da Patrulha.
O Sr. Lindolfo Collor – Deve haver engano de observação da parte de V.
Exa.
O Sr. Firmino Paim (Dirigindo-se ao Deputado A. Valença) – A tributação a
que se refere é uma taxa destinada à conservação das estradas cobrada em toda a região
colonial.
O Sr. Lindolfo Collor – Vejo que tinha razão quando afirmei que devia
haver engano na informação do nobre Deputado.
É até um princípio econômico preconizado nos mais adiantados países da
Europa, princípio que faz parte de uma verdadeira escola baseada na imediata comunhão
de esforços de todos os habitantes de uma mesma região, esse da contribuição em
serviço ou em dinheiro para a realização de trabalhos beneficiadores da coletividade,
como sejam, por exemplo, as construções de estradas de rodagem.
Quanto aos produtos que o ilustre representante que me precedeu na
tribuna acha que nada devam pagar na sua exportação, a verdade inconcussa é que para
esse regime nos encaminhamos. E quem tenha dúvidas a tal respeito nada mais terá a
fazer do que observar as numerosas isenções que anualmente são votadas pela
Assembléia.
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Quanto ao imposto de transmissão, o assunto foi amplamente ventilado
neste plenário, na sessão do ano passado, e o fato é que, comparativamente ao Estado
de São Paulo, esse imposto é extremamente módico, pois não passa, na estimativa para
o futuro exercício, de 6.136 contos, ao passo que naquele estado atinge a vultosa cifra
de 14.500:000$000, inter vivos, e 2.500:000$000, mortis-causa.
A palavra eloqüente do relator do orçamento do exercício corrente, meu
ilustre colega Deputado Getúlio Vargas, já explanou proficientemente o assunto, para
que eu me sinta obrigado a insistir sobre ele.
Penso que me referi aos pontos capitais da impugnação sustentada pelo
ilustre representante da minoria que me precedeu na tribuna, rebatendo-os com os
argumentos da lógica e dos números. Por ora, Sr. Presidente, é o que me cabe dizer.
Aguardo a discussão do orçamento da despesa para, se for necessário, dizer à Casa
sobre as verbas nele constantes.
(Posto em votação o art. 1º, é aprovado. Em seguida entra em segunda discussão o art 2º
do projeto de lei que orça a despesa ordinária para o mesmo exercício)
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, o artigo 2º do projeto de lei que
orça a receita e a despesa para o exercício financeiro de 1923 se refere à despesa ordinária
para o mesmo exercício, que é orçada em 79.504:166$547.
Devo observar, preliminarmente, a falta de eqüidade na dotação de certas
verbas falta essa que mais nitidamente ressalta na verba destinada à Instrução Pública.
O serviço de instrução pública, é bem verdade, teve este ano um
pequeno aumento, aumento esse que por si só ainda não absolve a criminosa orientação
que, em relação à difusão do ensino público, há muitos anos existe na esfera da
administração do Estado.
4.896 contos é a dotação consagrada à difusão do ensino público. Serviço
que engrena com o nível de civilização e diz profundamente respeito à concepção
do progresso moderno de uma coletividade, bem deveria merecer uma maior proteção
por parte do Poder Público.
Verba eminentemente reprodutiva, admira que no Rio Grande do Sul,
que é cotado como o dos mais avançados em civilização e progresso é
verdadeiramente irritante que apresente em seu orçamento uma dotação tão
insignificante para a manutenção de um serviço dessa ordem.
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Posto que fosse esta receita aumentada, ainda assim não se aproxima às
cifras despendidas por outros estados da União, já não falando especialmente no de
São Paulo, que requinta em zelos pela manutenção de um serviço de instrução pública
modelar, quer no que diz respeito ao número de escolas, quer em estabelecimentos
adequados, quer na cultura do professorado, quer no método de ensino e quer,
finalmente, na freqüência às mesmas.
E, tendo em vista o cotejo entre a matrícula e a frequência devo notar
que observei notável diferença entre uma e outra.
Esta diferença se não observa em São Paulo porque ali vigora hoje o
ensino obrigatório que aqui, no nosso Estado, é tido como coisa indesejável e até
mesmo atentatória a princípios de preceito constitucional. No entanto, pondo de parte
certos pruridos filosóficos, a obrigatoriedade do ensino vai se impondo, porque muito
bem se compreende que a coletividade não pode ser prejudicada em seu nível de
civilização pela incúria do poder competente.
Assim como hoje deve ser obrigatória a profilaxia para evitar a invasão
de epidemias, assim também se deve arejar os espíritos, ministrando-lhes os necessários
conhecimentos indispensáveis aos próprios indivíduos e em conseqüência, à sociedade.
E, no entanto, a conseqüência disso é que se observa essa enorme
diferença entre a matrícula e a frequência, confessada ainda este ano no relatório da
Secretaria do Interior.
Com o descaso, com a licença existentes neste ramo do serviço público
entre nós, bem poderemos à primeira vista avaliar o número de crianças que nem sequer
se matriculam nas escolas públicas.
Quando foi da efetivação da estatística que o Governo Federal mandou
proceder, se observou que era enorme a cifra do analfabetismo existente no Estado do
Rio Grande do Sul. Eu mesmo não acreditava que tal acontecesse, eu mesmo alimentava
a convicção de que este Estado estivesse na linha dos que menos analfabetos possuía.
Mas enganei-me redondamente, pois o censo da República demonstrou
que o Estado do Rio Grande do Sul padece, como a maioria dos seus irmãos da União,
do feio vício do analfabetismo.
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Houve um aumento, pequeno é certo, nos ordenados do funcionalismo
público. Este aumento é ainda uma resultante, uma conseqüência da atuação da
minoria nesta Casa.
Há muitos anos jazia o funcionalismo estadual nas garras dos onzenários
porque percebia pouquíssimas remunerações pelos serviços prestados com árduas
dedicações em benefício da coletividade.
Levantei a minha voz desinteressada em favor dos funcionários públicos
do Estado e, se é verdade que nesta mesma ocasião não operou de imediato o seu
resultado, se não poderá negar que é uma conseqüência deste clamor o aumento que
agora acaba de ser feito.
Há muitos anos os magistrados do Rio Grande recebiam também
vencimentos que não correspondiam à natureza dos serviços por eles prestados.
E ergui também o meu protesto, e o fiz reiteradas vezes, até que vieram
aparecendo os aumentos pleiteados e hoje a magistratura já se julga até bem remunerada.
Serve isto para provar que os governos não devem ser ávaros em respeitar
o direito de representação das minorias, porque a oposição não vem para aqui servir de
eco de descontentamentos injustificáveis e sim pleitear pelos altos interesses do povo.
É, pois, uma obra de integração em favor da ordem esta que tenta levantar
da tribuna o representante da oposição, porque a pressão das necessidades da vida, que
cada vez mais encarece, já tem precipitado no seio dos povos o germe de anarquias
incoercíveis.
E porque não admitir que no dia de amanhã a fermentação dessas teorias,
que já estão sendo postas em prática, possa chegar até nós, que timbramos em copiar
no estrangeiro tudo quanto de pior por lá se ostenta?
A oposição levanta pois barreiras em benefício da coletividade, cujas bases
e alicerces cada dia vem sendo aluídos pelos germes de tremendas anarquias.
Como a ação da minoria é sempre tão mal compreendida, temos o direito
e a necessidade de fazer a sua defesa.
Verbas, como a referente à Brigada Militar, sem nenhum caráter
reprodutivo, são cada ano aumentadas. Ainda para o próximo exercício financeiro é ela
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mimoseada com a dotação de 5.219:000$000, muito maior do que a destinada à Instrução
Pública.
No entanto, não é nem legítima, nem justificada semelhante verba tão
vultosa com que o legislador rio-grandense dota cada ano em seus orçamentos a
manutenção dessa força, que é até inconstitucional.
A função de polícia, preventiva ou repressiva, reservada aos estados, não
admite a organização desses exércitos belicamente aparelhados que sustentam muitos
estados.
Ao invés de inverter em serviços de ordem eminentemente reprodutiva os
dinheiros arrancados à bolsa do sacrificado contribuinte, prefere gastá-los a granel com
uma ostentosa corporação que, pelo seu número e aparelhamento, contrasta com os
protestos de inalterável manutenção da ordem pública, decantados sempre nos
documentos oficiais do Rio Grande do Sul.
Subvenções às instituições pias: é imutável, em suas linhas gerais, a
organização deste orçamento no tocante ao critério de certas verbas.
É por isto que cada ano volto aos meus próprios passos para fazer as
mesmas críticas!
É de 3.300 contos a rubrica da receita referente aos produtos da loteria e
no entanto, só 300 contos são distribuídos entre as instituições pias, quando é certo que
o governo fundamenta a sua violação à Constituição dizendo que o escopo justificativo
da mesma é a proteção a institutos de caridade.
Não obstante, o que vemos é que só uma partícula mínima menos de 10%
– é destinada ao fim que serve de pretexto para o desrespeito constitucional.
De modo que para os cofres públicos entram 3.000 contos, segundo
medrosas avaliações feitas, porque na realidade é superior a 4.000 contos.
Mas em matéria de violações constitucionais, posto que seja a Carta de 14
de julho o alcorão do Partido Republicano, não é esse o único exemplo que se pode
apresentar: existe também o fato da crescente arrecadação de impostos relativos à
transmissão de propriedade. No entanto, é este um imposto verdadeiramente antieconômico, constituindo um entrave à circulação da riqueza, o que de resto é coisa
evidente.
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Que valor enorme não teria a propriedade territorial se ela não arcasse,
para a sua transmissão ou mesmo para servir de simples garantia, com tantos obstáculos
e não fosse gravada de tantos ônus
Além de demoradas escrituras, em que intervém número exagerado de
funcionários, além de inúmeras certidões e de exigências fiscais, há ainda o imposto de
transmissão de propriedade.
Ao invés de estimular e proteger o progresso do Estado, é quase
irremovível o entrave por esta forma criado à livre permuta dos valores.
O Sr. Lindolfo Collor – Em São Paulo o imposto é ainda maior...
O Sr. Gaspar Saldanha – O argumento não calha porque a gleba de São
Paulo é muito mais valorizada.
Quanto às melhoras que têm sido aqui tão decantadas em relação aos
serviços da Nação, devo dizer que pode bem ser que venham elas a se traduzir numa
realidade, mas ainda hoje nos dão apenas motivos para sérias apreensões.
Porque desastres decorrentes de tais serviços têm acontecido em quase
todos os países civilizados e isto se espera que acontecerá também no Rio Grande do
Sul.
Não quero tomar mais tempo em relação ao debate do artigo 2º porque
com estas observações viso apenas demonstrar que a administração do Estado não
é modelar, como se apregoa há muito tempo, há decênios mesmo!
Tal estado de coisas ainda é uma remota aspiração da população do Rio
Grande e as grandes falhas observadas em serviços fundamentais precisam ainda de
urgentes remédios, que não de grandes elogios, por isto que é bem melhor que façamos
observações desapaixonadas sobre os serviços públicos do que decantá-los, iludindonos a nós mesmos e aos que lá fora se deixam com ela embair.
O Rio Grande do Sul, Estado de inesgotáveis recursos naturais se outra
fosse a orientação administrativa, estaria em melhores condições do que a maior parte
dos estados federados, podendo, quiçá, emparelhar até mesmo com o de São Paulo, que
é o que levanta nesse momento a primazia em matéria de progresso.
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Se rotineira e retardatária, se emperrada e tímida não fosse a orientação
econômica do detentor do Executivo, há muito tempo estaria o Rio Grande fruindo uma
alto grau de prosperidade. E, ao em vez disso, o que se observa é uma obsediante
preocupação partidária que põe em segundo plano os legítimos interesses do povo.
Essa preocupação dá como resultado piorar a justiça, imiscuindo-se
no partidarismo, e deprimir a polícia, envolvendo-a em perturbações contínuas da ordem
pública.
O que se observa cada dia pela imprensa e pelo clamor dos que não estão
ao serviço do governo é que a polícia é autora de toda sorte de violências, ao invés de
cumprir o papel que lhe cabe de prevenir e repelir delitos.
E além de tudo sobrepuja a preocupação contínua do chefe da
administração na obsessão de seguir de perto certa doutrina filosófica, que já no México
deu frutos semelhantes aos que agora está produzindo aqui.
Ali, o partido de los cientificos manteve a ditadura de D. Porfirio Diaz, que
afinal caiu.
É esta a preocupação “científica”, é esta “obsessão” filosófica que tem
trazido como conseqüência os mais profundos males. E ainda agora as nossas
esperanças de ver o Rio Grande no nível de cultura e prosperidade que ele bem merece
fogem para bem longe, pois os mais sagrados direitos, todas as liberdades são calcados
aos pés daqueles que não querem compreender que já é tempo do Rio Grande do Sul
entrar na posse de si mesmo.
O Sr. Adolfo Dupont – É sempre com prazer que ouvimos a palavra
douta do ilustre representante da minoria que acaba de deixar a tribuna, quando S. Exa.
oferece aos debates desta Casa assunto que, discutido, faz ressaltar o notável progresso
do nosso Rio Grande, vanguardeiro na estrada larga do progresso e pioneiro de todas
as conquistas democráticas de que tanto nos orgulhamos.
Do mais alto interesse é o assunto que acaba de propor à discussão o
nobre Deputado Dr. Gaspar Saldanha, qual seja o da instrução pública. Devo dizer,
entretanto, preliminarmente, que S. Exa. não foi justo em suas apreciações e menos feliz,
ainda, nos recursos de que se valeu, invocando o testemunho de São Paulo, para declarar
que o benemérito governo deste Estado tem escurado tão magno problema e que neste
particular nos achamos em dolorosas condições de atraso.
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Devo referir a esta Casa, antes de valer-me dos dados de que dispomos
para refutar as argüições do meu nobre colega, apreciações honrosíssimas e autorizadas
sobre o grau de desenvolvimento da instrução pública no Rio Grande do Sul, feitas pelo
meu disúnto amigo Dr. José Augusto Bezerra de Menezes, uma das mais brilhantes
figuras da Câmara Federal, de cuja mesa é primeiro secretário.
Como todos sabem, é o Dr. José Augusto uma das figuras máximas
dentre a plêiade dos que mais se evidenciam, no Brasil, na campanha contra o
analfabetismo, tendo sobre o assunto obras de real merecimento e que enriquecem a
biblioteca dos estudiosos.
Há três anos, quando tivemos a honra de hospedá-lo, quando recebemos,
em Bagé, a sua visita, ouvi do ilustre representante do Rio Grande do Norte, além de
muitas outras expressões de entusiasmo pelo progresso do Rio Grande do Sul,
desdobrado em todos os ramos da sua atividade, as mais encomiásticas referências ao
desenvolvimento da nossa instrução primária e secundária.
E eis que, por uma feliz coincidência, chega-me, agora, às mãos um dos
últimos números da interessante revista A Educação, publicação mensal dedicada à defesa
da instrução no Brasil, dirigida pelo Dr. José Augusto, fornecendo-me à folha 271, a
interessante estatística que passo a ler, e segundo a qual, quando outros documentos
não tivéssemos, bastaria, por si só, para desfazer, por completo, a afirmativa do nobre
representante da minoria sobre o atraso do Rio Grande do Sul relativamente ao tão
apregoado progresso de São Paulo em matéria de instrução.
Elucidativamente, precedem aos algarismos as seguintes referências:
“Recentemente, no ano de 1921, levou-se a efeito o recenseamento
da nossa população. Como na Argentina e nos Estados Unidos,
sendo o Brasil um país novo, de crescimento demográfico rápido, a
sua população em idade escolar há de ser mais ou menos igual a
daqueles dois países, isto é, há de orçar por vinte por cento da
população total. Feito, pois, o recenseamento da população total
do País, calculada a sua população escolar em 20% da população
total, conhecido o número de alunos matriculados em cada um dos
nossos estados, verifica-se pelo quadro adiante, estado por estado,
o número considerável de menores que não se acham matriculados
em escola alguma.”

Para não fastidiar os dignos colegas que me dão a honra da sua atenção,
lerei apenas, os dados que se referem aos principais estados da União:
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São Paulo, com uma população de 4.592.371 e uma população em idade
escolar de 900.000, tem 187.314 alunos matriculados e 712.686 menores que não
freqüentam escola; Minas Gerais, com uma população de 5.888.174 e uma população
em idade escolar de 1.176.000, têm 230.105 alunos matriculados e 945.895 menores que
não freqüentam escolas; Rio Grande do Sul, com uma população de 2.182.713 e uma
população em idade escolar de 436.000, tem 127.350 alunos matriculados e 308.650
menores que não freqüentam a escola.
Sr. Presidente, são números que dizem eloqüentemente do nosso esforço
em prol da instrução primária, são referências que se não sujeitam a contraditas, por isso
que elas têm a sua origem em documentos oficiais, como tais consideradas as mensagens
dos governos de cada estado referido. Do modo mais sintético, e por isso mesmo mais
expressivo, aquelas mesmas referências nós vamos encontrá-las à folha 25 do relatório
do Exmo. Dr. Protásio Alves, ilustre Secretário de Estado dos Negócios do Interior e
Exterior apresentado a S. Exa. o Presidente do Estado em 30 de agosto de 1921:
“No exercício de 1920-1921, 127.340 crianças freqüentaram a
escolas, o que representa 66,89% da população infantil existente no
Estado e 6.622% da população geral do Estado.
O Estado de São Paulo, com 5 milhões e tanto de habitantes,
apresenta uma população escolar de 547.975 crianças.
Segundo a última mensagem do Presidente desse estado,
frequentam escolas 188.455 crianças, isto é, 34,39% da população
em idade escolar.
O Estado de Minas Gerais, com 6 milhões e tanto de habitantes e
uma população escolar que se pode avaliar em 650.000, acusa uma
matrícula, nos seus estabelecimentos de ensino, de 230.000 alunos
ou sejam 35,38% da população em idade escolar.”

Enquanto São Paulo e Minas, apresentam, respectivamente, a porcentagem
de 34,39%, 35,38%, o Rio Grande do Sul apresenta a de 66,89%.
Sr. Presidente, é bem dispensável qualquer comentário, mas, para rematar
essas considerações e dar a definitiva palavra, façamos o confronto com a vizinha
república amiga do Uruguai, considerada a vanguardeira, por excelência, na América do
Sul, em matéria de instrução pública.
Os dados colhidos em 1919 e que constam do relatório a que há pouco fiz
referência são os seguintes:

440

População do país .............................................................................................. 1.429.585 almas
População em idade escolar ............................................................................ 210.000 almas
Matriculados ........................................................................................................ 120.000 almas
Porcentagem de alunos matriculados sobre a população escolar ............
57,14%

Não pode ser mais animador o confronto.
Considera o meu nobre colega da minoria reduzida a verba constante do
orçamento e destinada à Instrução Pública, insistindo em afirmar não haver de parte
do benemérito Governo do Estado a percepção bastante com tão importante problema.
Das verbas consignadas no orçamento a destinada à Instrução Pública
representa o elevado total de quase cinco mil contos e que atinge a quase seis mil,
somadas as quantias com que concorrem os governos do centro e dos municípios.
Existem, atualmente, criadas pelo Estado, 1.055 escolas e providas 595.
Nesta capital funciona uma escola complementar considerada
verdadeiramente modelar e destinada a formar professores, que são distribuídos pelos
colégios elementares e grupos escolares em todo o Estado e que dão os mais proveitosos
resultados, conquistando, em cada ano que passa, o mais alto prestígio.
Posso dar testemunho pessoal da excelência desses estabelecimentos, pelo
que quotidianamente observamos em Bagé, com o Colégio Elementar dali, dotado de
um corpo docente que se recomenda por todos os títulos. A matrícula no referido
estabelecimento é superior a 500 meninos de ambos os sexos e a freqüência não tem
sido inferior a 400. Dos resultados práticos alcançados, o atestado mais eloqüente está
no êxito brilhante dos exames de fim de ano. Do mesmo modo, a louvarmo-nos no que
dizem os diários, acontece em Pelotas, Rio Grande e Santa Maria, Uruguaiana,
Livramento, em suma, nos setenta e dois municípios do Estado.
O Sr. Alves Valença – Em Santo Antônio da Patrulha não existe uma só
escola no município.
(Trocam-se muito apartes entre os Deputados Alves Valença, Gaspar Saldanha,
Lindolfo Collor, Vasconcellos Pinto)
O Sr. Adolfo Dupont – Felicito-me pelos apartes que vêm de ser trocados
e que trazem, indiscutivelmente, maior interesse aos debates. Mas, prosseguindo, devo
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acrescentar que o Governo do Estado não atende, somente, às necessidades das cidades
e vilas; o Estado mantém, mediante auxílio aos municípios, 1.132 aulas rurais e, por sua
vez, os municípios instituíram aulas próprias num total de 427. O Governo Federal
subvenciona 187 aulas localizadas nos centros de maior população estrangeira.
O aumento da verba para a Instrução é feito todos os anos; no último
exercício financeiro foi de 11,94% da receita total do Estado, orçada em 34.300.000 e
12,97% da despesa total, orçada em 21.608:503$000. O Estado de São Paulo, com uma
receita de 176.000:000$000, aplicou 13,66% à Instrução; Minas Gerais, com uma
receita de 56.189:056$951, consagrou 11,36% à Instrução.
Sr. Presidente, a evidência é tamanha, no resultado do confronto favorável
ao Rio Grande do Sul, que os comentários que se poderiam tecer são perfeitamente
dispensáveis.
Do mesmo modo zela o benemérito Governo do Estado pela instrução
secundária, superior e artística, amparando moral a materialmente os nossos principais
institutos, sobrelevando a Escola de Engenharia, com grande destaque no País e
merecendo honrosas referência das maiores universidades da América do Norte, para
onde seguem, periodicamente, a expensas do governo, os alunos distintos que
concluem os seus respectivos cursos e que, em regressando, vêm dirigir outros núcleos
de ensino.
(Trocam-se apartes entre os Deputados Alves Valença, Gaspar Saldanha, Lindolfo
Collor, Getúlio Vargas, Vasconcellos Pinto e Manoel Luiz Osório)
Prosseguindo, Sr. Presidente, devo referir-me, ainda, embora ligeiramente,
aos patronatos agrícolas, onde à custa do governo, a meninada, a par das primeiras
luzes do espírito, recebem completos conhecimentos dos misteres da agricultura e da
pecuária, constituindo-se, ao cabo de poucos anos, capatazes rurais, fatores tão
indispensáveis na colaboração das nossas principais fontes de riqueza.
Sr. Presidente, já me vou tornando longo e sem necessidade; para finalizar,
peço licença para ler pequenos trechos da luminosa mensagem do benemérito Presidente
do Estado e que se referem à Instrução Pública:
“Os dados estatísticos oficiais permitem, este ano, demonstrar
com algarismos mais do que com palavras o notável
desenvolvimento do ensino primário.
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Em 1918, sobre a população global de 1.924.050 habitantes, o
número de matrículas foi de 119.488; em 1919, sendo de 1.985.500 a
população, esse número se elevou a 128.088, ou mais 8.600. Ao
completar-se o qüinqüênio no corrente exercício, para 2.097.500
habitantes, encontram-se 150.009 matrículas, o que representa os
aumentos de 30.521, sobre 1918, e 24.921, sobre 1919.
O total apurado no corrente ano equivale a 7,15% da população
geral.
Descontadas 36.803 matrículas correspondentes a 580 escolas
particulares, 24.602 a 597 municipais e 4.924 a 149 subvencionadas
pela União, no total de 1.326 escolas e 66.320 matrículas, verificase que nos diversos colégios mantidos pelo Estado a matrícula não
é inferior a 83.680 alunos, assim distribuídos:
1 escola complementar .............................................
42 colégios elementares ................................................
9 grupos escolares .....................................................
488 escolas isoladas ......................................................
1.188 escolas rurais subvencionadas pelo Estado ............
1.728 .................................................................................

2..125
14.682
890
22.134
43.849
83.680

O número de estabelecimentos de ensino primário existentes no
Estado sobe a 3.054, ou mais 1.345 sobre o total de 1.709 constante
da estatística federal organizada em 1916 e que dava para todo o
Brasil, então, 13.067 escolas.
Comparado o total de 150.009 à população geral do Rio Grande,
obtém- se o coeficiente de 72 alunos para cada mil habitantes. Em
relação à superfície do Estado, a proporção de alunos matriculados
é 0.63 por quilômetro quadrado. A população escolar (de 7 a 10
anos) é, entre nós de 190.323. Os dados acima reproduzidos
demonstram que dessas 190.323 crianças apenas 40.314, ou
21,19%, não freqüentam escolas. Se fixarmos a idade escolar no
máximo de 7 a 14 anos, o que dará o total de 388.911 para a
população escolar a proporção será: 38,57% freqüentam escolas,
contra 61,43%.”

Sr. Presidente, congratulo-me com o Rio Grande do Sul por essa
exuberantíssima modalidade do seu grande e indiscutível progresso, alma mater de toda a
grandeza de um povo.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, da crítica ora feita ao orçamento
ressalta a má-fé inconsciente dos opositores que, embora sendo sinceros, há no fundo
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dos seus pensamentos um resíduo de prevenção e má vontade que empana o brilho das
inteligências mais claras e a retidão do critério.
A resposta concisa e documentada, formulada à crítica do orçamento, não
comportaria a minha intervenção no debate se não fosse a necessidade de aludir a alguns
pontos esquecidos no mesmo.
Disse o ilustre representante da oposição que as fontes principais da nossa
receita orçamentária eram hauridas em impostos exagerados e antiprogressistas.
Nessa ordem, ataca o imposto territorial, a transmissão de propriedade e
o imposto de exportação.
Ora, se nós extinguirmos essas principais fontes de receita, com que
recursos contará o Estado para custear os seus serviços administrativos?
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas eu não sou contrário a esses impostos,
achei-os exagerados...
O Sr. Getúlio Vargas – O imposto de transmissão de propriedade já foi de
7%, tendo sido reduzido a 5½%, hoje vigorante. Esse imposto será reduzido
progressivamente, à medida que permitam os aumentos de outras verbas da receita. A
necessidade mais urgente, o imposto que precisa ser extinto, em primeiro lugar é o de
exportação, pois é sobre a exportação que assenta a base da riqueza do Estado indicando
o nível da nossa produção. Só depois de conseguirmos este ideal é que voltaremos a
atenção sobre a transmissão de propriedade.
Quaisquer que sejam as variantes da nossa vida econômica, o imposto de
exportação vai sendo progressivamente reduzido.
Artigos que pagavam taxas elevadas vão baixando todos os anos as
taxas cobradas, até ficarem inteiramente isentos.
O nosso principal produto pecuário, o charque, que já pagou uma taxa de
exportação de 9%, hoje está inteiramente isento deste imposto e até do de expediente
quando sai pela Barra do Rio Grande. Os couros, que pagavam 9%, estão hoje reduzidos
a 4%, e assim tantos outros, que seria longo enumerar.
Já vêem V. Exas. que, quando as possibilidades econômicas do Estado
permitirem esses impostos irão gradativamente diminuindo até a extinção.
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Outro ponto alvejado na crítica do orçamento é o referente ao equilíbrio
do mesmo. Afirma o digno representante da oposição que estamos num regime de
déficit orçamentário.
É um engano de S. Exa. Basta comparar a receita ordinária com a despesa
ordinária para verificar que há um saldo de setecentos e tantos contos.
Mas dirá S. Exa. que a despesa extraordinária está calculada em trinta e oito
mil e tantos contos.
O Sr. Gaspar Saldanha – De onde vai o governo obter os recursos para
cobrir esta verba de despesa?
O Sr. Getúlio Vargas – O engano de V. Exa. está em supor que essa verba
da receita extraordinária terá de ser atendida, iniludivelmente, pela receita ordinária.
Ora, não se atendem serviços extraordinários dessa monta, como
construções de estrada de ferro, explorações de minas carboníferas, construções de cais,
aberturas de canais e dragagens de rios somente com os recursos ordinários. Esses
serviços são atendidos, em primeiro lugar, com o produto do empréstimo feito pelo
Estado...
O Sr. Gaspar Saldanha – Mas o empréstimo é uma dívida que o Estado tem
que pagar...
O Sr. Getúlio Vargas – Uma dívida que está sendo paga, anualmente, pois
no orçamento da despesa ordinária figura a verba de quinze mil e tantos contos
provenientes de juros e amortização da mesma dívida. Demais o dinheiro obtido, por
empréstimo, é aplicado em obras eminentemente reprodutivas, verificando-se apenas
uma transformação do capital, dinheiro em capital transformado em estrada de ferro,
canais, cais da capital e outras obras dessa natureza, que vêm enriquecer o patrimônio
do Estado. Acresce ainda que as modificações feitas na viação férrea serão, pelo contrato
existente, indenizadas depois pelo Governo Federal.
Conseqüentemente, os serviços de construção e reparação na estrada de
ferro, serão levados à conta de capital.
No orçamento ordinário figura a verba de trinta e dois mil quinhentos e
tantos contos como despesa da Viação Férrea com a sua administração e tráfego e a
receita de trinta e três mil contos, havendo, portanto, um saldo provado.
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Além do produto do empréstimo, a despesa extraordinária será também
atendida com o produto dos depósitos particulares e com o saldo da receita ordinária.
Variando esse saldo, de acordo com aumento ou diminuição da receita, também dos
serviços enumerados na rubrica da despesa extraordinária poderão aumentar ou
diminuir, conforme com o elastério do saldo. Os serviços da despesa extraordinária, não
sendo por sua natureza obrigatórios, o Estado pode até suprimi-los, no caso em que
surgissem dificuldades financeiras. Não é uma despesa obrigatória, um déficit fatal,
somente porque se acha na rubrica da despesa.
Poder-se-á afirmar a existência de déficit quando o produto da receita
ordinária não for suficiente para cobrir a despesa também ordinária.
Fez também referencias, o digno representante da oposição, à renda das
loterias e às despesas com a Brigada Militar.
São estes assuntos anualmente debatidos nesta Assembléia, repetindo-se
os mesmos argumentos pró e contra, sem que se modifiquem as opiniões.
A questão das loterias já foi levada até o Supremo Tribunal Federal, que
deu ganho de causa ao Rio Grande do Sul, firmando, como ponto de controvérsia,
a sua constitucionalidade.
O Sr. Gaspar Saldanha – Eu não ataquei esse ponto e sim a distribuição
das verbas provenientes do produto das loterias.
O Sr. Getúlio Vargas – A loteria estadual foi criada como uma medida de
defesa econômica para evitar a emigração dos capitais do Estado canalizados para fora
pela loteria federal.
É verdade que a renda das loterias não é toda distribuída entre os
estabelecimentos pios, mas não constitui uma fonte de renda para o Estado, porque não
é aplicada em atender despesas com o serviço público. A sobra dessa renda, que não é
distribuída entre os estabelecimentos de caridade, é aplicada nos auxílios que o Governo
do Estado presta aos estabelecimentos de ensino superior e outros congêneres.
Se V. Exa. quiser satisfazer a sua curiosidade, basta requerer informações
ao Tesouro, indagando como é feita a distribuição dessa verba.
Quanto à critica feita à despesa com a Brigada Militar, é um velho tema
sempre repisado. Ela constitui uma força auxiliar do Exército, uma garantia da ordem
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interna, prestando inestimáveis serviços no policiamento do Estado. Seus vencimentos
são parcos, muito inferiores aos que recebe o Exército. Se considerarmos que São Paulo
tem um exército de mais de oito mil homens, gastando com ele dezoito mil contos da
sua receita, concluiremos que a Brigada Militar, que não atinge a três mil homens e gasta
cinco mil e poucos contos da receita ordinária, ainda é exígua para as necessidades dos
serviços públicos.
Finalmente, o ilustre representante da oposição disse que o Rio Grande do
Sul era um estado atrasado, tropeçando com as doutrinas criadas pela doutrina oficial.
É uma grave injustiça que nos faz.
Deixando de parte o que há de brilhante, benéfico e liberal na organização
doutrinária do Rio Grande do Sul, para só encararmos o nosso progresso econômico
uma vez que se trata de uma discussão do orçamento, teremos de concluir que ele é
notável.
O Estado que organizou a sua viação férrea, que abastece o resto do País
com o produto da sua exportação, que tem as suas finanças perfeitamente equilibradas,
é um padrão digno de ser imitado.
Não chegou talvez em nível de progresso material de um ou dois estados
da Federação, mas V. Exa. esqueceu-se do fator histórico.
O Rio Grande do Sul é o Estado mais novo da Federação.
Enquanto os outros estados já gozavam de uma relativa tranqüilidade
tendo as suas divisas determinadas, a sua autoridade constituída e a paz dentro do seu
território, o Rio Grande do Sul era a tábua de xadrez onde se jogavam os grandes dramas
históricos das contendas de Portugal e Espanha.
Enquanto os outros estados, gozando dessa relativa tranqüilidade,
podiam abrir os livros e estudar, arar a terra e produzir, o Rio Grande tinha de conservarse de espada na mão para defesa do seu território.
Estabelecida a independência política, sofreu ainda o contrachoque de
todas as lutas desencadeadas na Bacia do Prata. Sofreu durante dez anos todas as
penúrias de uma guerra civil, lutando em 1835 contra todo o Império. Durante esse,
pouco antes da República, a nossa receita era de dois mil e tantos contos, que não
bastavam para atender à despesa, pois, nesse período, vivemos no regime normal dos
déficits. Hoje, o Rio Grande do Sul, já não falando nas variadas manifestações do seu
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progresso moral, intelectual e material, tem uma receita de oitenta mil contos, estando
colocado em segundo lugar entre os estados da Federação e, dentre as forças da sua
receita ordinária, atende ao pagamento dos juros e amortização da sua dívida, no valor
de quase dezesseis mil contos. Tudo isso são verdades que o representante da oposição
não pode negar. E os debates que se travam nesta Casa têm para nós essa grande
vantagem – estabelecem o atrito das opiniões, produzindo a chispa e a claridade que há
de iluminar a opinião pública do Rio Grande do Sul pelo conhecimento pleno do seu
progresso econômico.
O Sr. Gaspar Saldanha – A palavra do ilustre representante que acaba
de deixar a tribuna, palavra consagrada já pela promoção por merecimento para uma
curul na Câmara da República, obriga-me a ocupar rapidamente esta tribuna.
Afirmei, fazendo referências diretas ao exercício financeiro em contas, que
ele se encerrará com déficit. E li um quadro demonstrativo anexo ao relatório do
Secretário da Fazenda para provar que este déficit foi de oito mil setecentos e tantos
contos de réis, segundo os próprios documentos oficiais.
Posso também afirmar que será muito e muito maior a cifra desse déficit
no próximo exercício a fechar-se.
Não colhe a alegação de um aumento de renda, pois nem assim
desaparecerá o déficit. Sempre hei observado que a nossa receita é orçada timidamente.
O que há de rigoroso é isto: quem fitar bem a organização financeira do estado
observará apenas um saldo entre a diferença da receita ordinária e da despesa ordinária.
Uma vez que se procure atender o custeio de todos os serviços públicos e
que se trague na escrita para a coluna da despesa a cifra do custeio de tais despesas, há
o déficit.
E já tive a ocasião de dizer que o orçamento de um estado não difere
absolutamente do de uma casa de comércio ou mesmo de um particular.
Numa coluna escritura-se a despesa, isto é, todo o dinheiro gasto e na
outra é escriturada a receita, isto é, a exaração em algarismos de tudo quanto se arrecadou.
De modo que é um velho teiró este insolúvel, uma vez que cada contendor se coloque
num ponto de vista diverso. Mas, quem quiser olhar os fatos através do prisma da
contabilidade pública, do ponto de vista da verdade, da realidade dos fatos, verá que há
o déficit.
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Superávit haveria se aparecesse excesso de renda e equilíbrio financeiro,
se a receita fosse igual à despesa.
Mas, de um alto ponto de vista doutrinário, quem quiser focar bem o
problema, quem quiser atentar na verdadeira função do imposto, que é um ônus
arrancado ao contribuinte somente para satisfazer às necessidades do serviço público,
há de concordar que o saldo não representa uma vantagem, nem provoca elogios para
qualquer administração.
E até admira como há tantos anos os partidários, os defensores, os
prosélitos da administração rio-grandense se cansem em elogiar a exibição de saldos
quando isto é condenável pelos melhores doutrinadores.
Logo, a boa orientação administrativa deve ser aquela que dá o equilíbrio
financeiro e não aquela que dê mais e antecipadamente à bolsa do contribuinte.
Mormente num tempo de crise é ainda mais condenável a orientação avara
que procura a mealhar nas arcas do Tesouro as economias particulares, quando devia
deixá-las circulando em benefício da iniciativa particular privada.
Quanto ao progresso do Rio Grande, ninguém nega que ele exista; o que
se afirmou é que não atingiu o nível que já deveria ter alcançado. O que está realizado
provém mais das forças vivas do seu território, mais da inteligência de sua população,
mais do trabalho de seus habitantes do que iniciativa governamental.
Teorias arcaicas, orientações obsoletas transformaram aqui o Poder
Público no maior obstáculo levantado no caminho da evolução do Rio Grande.
Ninguém pregou aqui o estancamento de todas as fontes de renda; o que
se levantou nesta tribuna, o que se feriu bem foi a exagerada agravação de certas fontes
de renda, quando existe um compromisso constitucional que visa extingui-las.
Fico dentro das minhas asserções quanto à instrução pública. E nem se
poderia de boa-fé admitir que fosse ela superior no Rio Grande posto em confronto
com a de São Paulo. É verdade que temos melhorado um pouco também neste
assunto, mas ainda assim o Rio Grande é uma região onde viça exuberantemente o
analfabetismo.
Pensando não me encontrar mais nos debates desta Casa com o ilustre
colega que me precedeu, pois vai ele brilhar em mais altos plenários, seja-me permitido
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que eu lhe apresente, em nome da minoria, os nossos votos de simpatia e os nossos
almejos de vitórias na tribuna do Parlamento Nacional em defesa dos interesses do Rio
Grande e dos interesses nacionais.
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34ª Sessão em 24 de janeiro de 1923
O Sr. Presidente – Aprovado o requerimento da inversão dos trabalhos
da ordem do dia, feito pelo digno representante Dr. Vasconcellos Pinto, e tendo sido
eu um dos signatários do manifesto que apresentou o nome do preclaro estadista Dr.
Borges de Medeiros à reeleição, declaro-me suspeito para, como juiz, funcionar nos
debates que dentro em breve se vão travar.
Por isso, vou abandonar o recinto das sessões; passando a presidência dos
trabalhos ao meu substituto legal, Deputado Carlos Mangabeira.
O Sr. Lindolfo Collor (Pela ordem) – Sr. Presidente, tendo sido eu um dos
membros da Comissão Central Provisória do Partido Republicano que fez as consultas
prévias para a apresentação do candidato de nosso partido, tendo assinado, depois,
nesse caráter, o manifesto político dirigido ao Rio Grande do Sul, em 25 de setembro,
lançando a candidatura de reeleição do eminente Dr. Borges de Medeiros à Presidência
do Estado, dou-me, igualmente, como o nosso ilustre colega General Barreto Vianna,
por suspeito, para tomar parte na sessão de reconhecimento do Presidente do Estado.
É este o motivo, Sr. Presidente, por que me retiro do recinto.
O Sr. Deputado Carlos Mangabeira, assumindo a Presidência, declara haver sobre a
mesa algumas emendas relativas ao parecer e manda que se proceda a sua leitura.
EMENDAS – A Comissão de Constituição e Poderes apresenta as seguintes
emendas ao parecer:
1º – Na votação do 5º distrito de Lagoa Vermelha, acrescente-se mais quinze votos ao
Dr Assis Brasil.
2º – Acrescente-se ao Dr. Assis Brasil mais quatro votos dados por João Mário José
dos Santos, eleitor da Taquara, que votou em São Leopoldo, Arthur Ritter, Pedro Haag e Petro
Haag, eleitores do Município da Taquara.
3º – Acrescente-se em Porto Alegre o voto de Labieno Só Jobim ao Dr. Assis Brasil.
4º – Acrescente-se em São Leopoldo o voto de Joaquim Marques Santiago ao Dr. Assis
Brasil, pois, embora tivesse assinado o nome com abreviatura, provou, em requerimento dirigido à
comissão, a legalidade.

451

5º – Acrescente-se ao Dr. Borges de Medeiros um voto dado por Francisco Baldini,
nesta capital, por tratar-se de duas pessoas com o mesmo nome, conforme provaram, e não de duplicata
de votos.
6º – Havendo chegado após a apresentação do parecer a ata da organização da mesa
eleitoral do 6º distrito de Rio Pardo, por ela se verifica que os mesários foram nomeados por listas
incompletas, sendo a de Hermes Luiz de Mello com 10 assinaturas, Jacob Muller com 22, Serafim
José Severo Fialho com 20 e Gustavo Heringer com 12. Assim, com fundamento no art. 88, combinada
com o art. 134, letra D, da lei eleitoral, a comissão propõe a nulidade dessa seção, abatendo-se 100
(cem) votos ao candidato Borges de Medeiros e 50 (cinqüenta) ao candidato Dr Assis Brasil.
7º – Na votação ao Dr. Assis Brasil no 2º distrito de São Lourenço, oitenta e um
(81) votos e não cento e oitenta e um (181), conforme saiu publicado, por erro de impressão. – Getúlio
D. Vargas, Ariosto Pinto, José Vasconcellos Pinto.
O Sr. Gaspar Saldanha – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Antes de
mais nada devo levantar bem alto a minha palavra para louvar o largo gesto de lealdade
que acaba de ser descrito neste recinto pelo Sr. Presidente General Manoel Theophilo
Barreto Vianna e pelo ilustre representante Sr. Lindolfo Collor. Este gesto não pode,
não deve passar desapercebido neste momento em que uma das maiores contendas
políticas agita, profundamente, o cenário político do Rio Grande do Sul.
Disseram os ilustres procuradores do candidato popular que não só era
suspeita a junta apuradora, constituída pela Comissão de Constituição e Poderes,
como também era suspeito um grande número de representantes da maioria. E
ampararam esta alegação escudados em tais provas e aduziram tais elementos geradores
de convicção que eu posso apelar para a consciência dos ilustres deputados inquinados
de suspeição para que imitem o nobre gesto dos ilustres Deputados Barreto Vianna
e Lindolfo Collor, declarando-se também suspeitos para funcionarem como juízes
serenos do pleito de 25 de novembro.
O próprio candidato situacionista, em notório documento público, em
telegrama dirigido ao candidato popular sobre a questão do juízo arbitral, averbou de
suspeitos doze membros da maioria para julgarem da eleição presidencial.
Deixo aqui o meu louvor e o meu apelo, louvor aos que souberam se colocar
ao nível da dignidade do cargo que ocupam e apelo dirigido aos demais colegas com
assento neste recinto e que, certo, hão de seguir daqui a pouco a esteira de luz que acaba
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de ser deixada aqui com a nobre retirada do encarecido Presidente desta Assembléia e
do jovem Deputado Lindolfo Collor.
A questão da suspeição é de natureza preliminar e, como tal, está catalogada
no sistema processual. Por isso, informando-me nessa orientação, que é a consagrada em
todos os corpos de leis processuais, devo tratar preliminarmente deste assunto.
Suspeitos por força de suas notórias atividades políticas, consoante prova
cabal exarada em insuspeito documento público, são 12 deputados da maioria.
Não podem, pois, entrar na formação do quorum que servirá para a
prolação do veredito desta Câmara mais dez representantes do Partido Republicano
nesta Casa, sob pena de acarretar a insanável nulidade da apuração, da qual é órgão
apurador esta Assembléia. Suspeita é a Comissão de Constituição e Poderes por
valiosos motivos jurídicos, que não rememoro, por isso que estão expressos na
contestação dos ilustres procuradores do candidato Dr. Joaquim Francisco Assis Brasil.
Devo dizer com lealdade que não subscreverei todos os motivos de suspeição arrolados
nesta brilhante contestação, apenas os de ordem jurídica recebem o meu endosso.
Mas, sem sombras de dúvidas, este parecer emanou de fonte viciada, e
pois, é mais um grande cabedal de nulidade que entra para o acervo de atos nulos que
inçam a eleição em apreço.
Para bem se julgar da suspeição dos ilustres signatários do parecer em
debate basta a simples leitura do exórdio desse documento parlamentar.
Está por demais clara aqui a parcialidade partidária. Desde o início o que se
vê é a positiva manifestação apaixonada do partidarismo que se revela nas linhas e nas
entrelinhas e que está expressado em períodos que não admitem duas interpretações, já
quando faz a apreciação do candidato situacionista a que os signatários chamam de chefe,
já quando tratam da personalidade do candidato oposicionista a quem criticam nos seus
propósitos procurando diminuir os altos escopos que o levaram à luta em favor da
libertação do Rio Grande. Até mesmo em discurso, num notável discurso, pronunciado
por este candidato em 1908, na cidade de Santa Maria, é denominada, com desdenho,
de panfleto neste apaixonado parecer.
Tudo isso nos convence, em sã consciência, que realmente os ilustres
signatários da peça em debate são juízes suspeitos. E não é demais fixar aqui que esta
Assembléia está funcionando como pretório de justiça para julgamento sereno e
imparcial do memorável pleito de 25 de novembro.
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Preliminarmente provarei ainda que é nulo o pleito referido porque: a) é
inconstitucional em face da Constituição Federal a lei eleitoral do Estado; h) que é
inelegível o candidato Dr. Borges de Medeiros e é por isso que se achava na posse do
poder quando da eleição; c) porque este candidato não conseguiu os 3/4 do eleitorado
conforme exige o art. 9º da Carta Estadual; d) que o mesmo candidato não conseguiu,
sequer, os alegados 3/4 dos sufrágios comparecentes e finalmente – que a eleição é nula
por força do número de votos ilegalmente recebidos e recusados que alteraram a ordem
da votação.
A lei eleitoral vigente no Estado, tão elogiada neste parecer, elogio
curioso, seguido logo de intermináveis enumerações de fraudes de todo o jaez, elogio
que eu não posso compreender como pudesse ser feito por portadores de diplomas
jurídicos depois de demonstrarem que esta lei dá a mais delatada margem à fraude franca
e impudente. No próprio parecer se lê: “A fraude proteiforme alastrava-se, retraía-se, serpeava,
precisando apanhá-la na variedade de suas manifestações a fim de expurgar o pleito deste germe de
corrupção.
E mais abaixo: “Havia títulos falsos, títulos nulos, títulos verdadeiros apresentados
por falsos eleitores e eleitores verdadeiros que votaram em duplicata na mesma ou diversas mesas e até
em municípios diferentes...”
Uma eleição que exibe este quadro de fraudes, que ostenta todo este horror
de vícios não pode recomendar a lei eleitoral que agasalha tais corrupções viciadoras da
legítima manifestação do voto, base fundamental do regime representativo.
Uma lei que dá ensejo para qualquer indivíduo votar por outrem, até mesmo
por um morto, que permite de vários sufrágios numa só mesa com o título próprio ou
com títulos alheios só pode arrancar elogios da cegueira política, pois que o único epíteto
que cabe de direito a essa lei é o de “imoral”. Não conheço, não existe mesmo um
processo eleitoral mais adequado à perpetração da fraude do que este, vigorante no
Estado. O próprio órgão oficial atestou que a eleição tinha sido muito fraudada, porém
pela oposição. Ao mais elementar bom-senso se evidencia para logo o que não fez o
partido governista em fraude e abusos de todo o feitio servindo-se do complacente
instrumento de semelhante lei e dos juízes e escrivães que estão em dependência direta
do Governo do Estado, na sua quase totalidade.
A minha primeira tese é, porém, esta: “A lei eleitoral do Estado é
inconstitucional em face da Constituição Federal.” O art. 70 desta Constituição dispõe o
seguinte:
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“São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei” e o §
lº deste artigo diz: “Não podem alistar-se eleitores para as eleições “federais” ou para a “dos
Estados”” etc. Castro Nunes, em obra recente ensina: “São eleitores nas eleições federais como
nas estaduais e municipais, os cidadãos maiores de 21 anos não compreendidos em alguma das exceções
do art. 70 § 1° da Const. Fed.. e que se alistarem na forma da lei.” Em algumas constituições se
enuncia este canon da União; em outras, não. É matéria do texto federal, a cujo império
estão subordinados os estados, por força do citado § 1º, infine. Esta doutrina está já
amparada por um aresto do Supremo Tribunal Federal, o Acórdão de 19 de agosto de
1920, proferido no recurso extraordinário nº 1.377. Neste Acórdão do supremo poder
interpretador das constituições e leis do País se lê o seguinte:
“Considerando que essa lei federal (nº 3.139, de 1916) sobre alistamento eleitoral é a
que deve ser observada para o alistamento dos estados que não pode ser diverso do alistamento federal,
devendo haver um só alistamento, por força do preceito do art. 70§ 1º da Constituição Federal.”
Relatando o feito, o saudoso Ministro Pedro Lessa, notável jurisconsulto
pátrio, deu o seguinte voto:
“Diante do artigo da Constituição Federal, citado no Acórdão, não
sei como se possa admitir uma lei local sobre o alistamento
eleitoral. Se as condições do alistamento são, e não podem
absolutamente deixar de ser as mesmas para os eleitores que devem
votar nas eleições federais, nas eleições estaduais; se não
compreende, em face da Constituição, um eleitor federal que não o
seja para as eleições locais e vice-versa; se a anomalia de um eleitor
para eleições federais que o não seja para as eleições locais e viceversa, só se explica pela fraude no alistamento, como facultar a
elaboração de leis locais, que podem concorrer para essa
diversidade de eleitores, repelida pelo texto do art. 70, §1º em sua
letra e em seu espírito?”

Realmente só a premeditada intenção de praticar fraude eleitoral pode
explicar a anomalia constitucional vigorante dentro das fronteiras do Rio Grande do Sul,
que se condensa uma lei eleitoral estadual.
Bastaria um simples decreto do Governo do Estado, adotando a lei
eleitoral federal, consoante fizeram os demais estados da União, para sanar semelhante
anomalia, que, de fato, significa uma evidente intenção de fraudar a livre manifestação
do voto no Estado do Rio Grande do Sul.
Além disso, o Estado economizaria, cada ano, as verbas destinadas à
manutenção de um registro eleitoral em cada um dos 72 municípios do Estado.
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Penso ter provado com a lição da doutrina, com o texto constitucional da
República e com a jurisprudência da mais alta corte de justiça do País que a lei eleitoral
vigente no Estado é inconstitucional.
É, ainda, inelegível o candidato presidente e é por isso que se achava na
posse do poder quando pleiteou a reeleição.
A reeleição do atual Presidente, ex-vi do art. 43 combinado com o art. 63
da Constituição Federal: “O artigo cargo por 4 anos não podendo se reeleito para o período
presidencial imediato.”
Condensa, pois, este artigo o princípio tutelar da temporariedade das
funções públicas, princípio fundamental do regime republicano.
O art. 63 estabelece: “Cada estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que
adota, respeitados os princípios constitucionais da União.”
Comentando este artigo, Barbalho diz que são os seguintes os princípios
constitucionais da União, consagrados na Constituição da República – a liberdade
individual ou o regime livre, a democracia ou o regime democrático, a representação
política ou o regime representativo ou a forma republicana e o regime federativo. Frisa
este autorizado comentador que a temporariedade das funções políticas é da essência
da forma republicana e invoca, entre outros, o art. 43 citado.
Que temos em alvo um princípio cardeal do regime republicano é coisa de
evidência cristalina. E se queríamos sancionar no País o ruinoso princípio das reeleições
indefinidas e se quiséssemos ostentar insofismáveis manifestações positivas do poder
pessoal, exteriorizações inegáveis do absolutismo, se não fazia mister enxotar para o
estrangeiro o venerando e liberal Imperador D. Pedro II. E, ao rememorar este nome,
não é demais nesta época de mistificação dos princípios democráticos, nestes tempos
em que se sofisma, se nega e se alui a própria República, neste momento histórico em
que até homens que ocupam salientes posições de responsabilidade pública ousam
pregar a própria desagregação da grande pátria comum, não é demais volvermos os
olhos para os traços dominantes da obra política do extinto chefe do II Império.
E sem dúvida alguma a linha dominante deste período é a obra grandiosa
que operou a efetiva unidade da magnífica Pátria brasileira.
Se quisermos encarar o princípio constitucional que proíbe as reeleições,
em face até mesmo do bom-senso, chegaríamos à conclusão de que ele procura
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resguardar o próprio cerne do regime republicano e chegaríamos a esta conclusão em
companhia do ilustre constitucionalista, comentador da Constituição Federal, o Sr.
Carlos Maximiliano.
Glosando precisamente o art. 43 citado, diz este ilustre comentador:
“O esta estabelecimento de um regime republicano representa a
vitória dos que receiam que a longa posse da autoridade nas mãos
de um indivíduo produz a hipertrofia do poder pessoal. A História
demonstra que o domínio prolongado degenera em governação
absoluta. Além do caso de Júlio César e de outros exemplos da
antiga Roma, são bem conhecidos o do cônsul perpétuo Napoleão
Bonaparte, elevado a imperador dos franceses, e dos Presidentes
Francia, Rosas e Porfírio Dias, transformados em ditadores no
Paraguai, na República Argentina e no México.”

Poderia muito bem o ilustrado autor acrescentar aqui o caso do ditador
Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul. (Riso)
E conclui mais adiante o notável glosador pátrio: “Evidentemente o texto há
tido por fim evitar o falseamento do regime, resultante de presidir um homem à eleição em que é
diretamente interessado. Portanto, nem o Chefe de Estado, nem o vice-Presidente, quando estiver
substituindo aquele, pode disputar a vice-Presidência do quatriênio imediato.”
Todos os estados, com exceção do Rio Grande do Sul e do Pará,
respeitaram o principio constitucional da União que proíbe as reeleições do Chefe do
Executivo.
A Constituição do Pará diz, no seu art. 33: “O Governador exercerá o cargo por
quatro anos, só podendo ser reeleito para o quatriênio imediato na hipótese do parágrafo seguinte.” E
o § l° dispõe que o Governador que pretender ser reeleito deixará o governo trinta
dias, pelo menos, antes do prazo marcado para a eleição. Há neste artigo como que o
resquício de respeito ao princípio institucional violado.
O Governador é afastado mês antes do pleito para evitar o absurdo
clamoroso de um chefe do Executivo presidir a sua própria eleição enfeixando nas
mãos toda a sorte de poderes que lhe permitem a prática fácil de corrupção, da coação e
da violência, males estes que viciam a legítima expressão das urnas e que só dos
mesmos poderão ficar estranhos, em tal caso, quando respeitado o princípio tutelar que
proíbe as reeleições. A própria carta ditatorial do Rio Grande do Sul em seu art. 12º
estabelece a inelegibilidade para o cargo de presidente de qualquer parente,
consangüíneo ou afim nos dois primeiros graus do Presidente ou do substituto que
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estiver em exercício ao tempo da eleição ou que há exercido o cargo até seis meses antes.
Visa este dispositivo, também, uma evidente manifestação de respeito ao regime
republicano, mas a ilação lógica que se impõe e que se deduz da medula deste preceito é
que, se a proibição de tais inelegibilidades encerra um moralizador princípio
democrático, com mais forte razão deveria estar expressada neste corpo de lei orgânica a
taxativa inelegibilidade do próprio Presidente.
O que se sanciona, mesmo sob a forma de exigente exceção, no art. 9º da
Carta Estadual, é em pura e sã lógica, além da violação ostentosa de um fundamental
preceito do pacto federal, é a “hipertrofia do poder pessoal” é a negação do regime
republicano. Quem de boa-fé fixar bem a atenção para as linhas diretrizes do sistema
constitucional rio-grandense, há de concluir que ele é pura e simplesmente um regime
ditatorial. E outra coisa, de fato, não o é na doutrina, como outra coisa não tem sido,
invariavelmente, na aplicação prática durante trinta anos.
Se considerarmos ainda que o atual Presidente, além de enfeixar toda esta
larga soma de poderes exorbitantes cristalizados na carta ditatorial, detém em suas mãos
a chefia do partido dominante, bem poderemos avaliar quão grande é a órbita do poder
pessoal que ele realmente exerce. A ligação desses poderes, que na doutrina da predileção
do próprio ditador denomina-se poder temporal e poder espiritual e que nessa filosofia
jamais podem estar juntos nas mãos de um só homem, se traduz num sofisma dos
princípios cardeais do regime.
É bem este o reflexo exato do poderio que se ostenta no Rio Grande nas
mãos do chefe do Executivo estadual! E como em face de tudo isto, se pode permitir
como legítimo, como democrático, como em consonância com o regime republicano, a
pretensão alimentada pelo ditador de querer por mais cinco anos dirigir os destinos desta
terra? Seria o governo de um só que se perpetuaria indefinidamente, seria a vitaliciedade
característica do regime monárquico. Não podem, em conseqüência, ser consideradas
legítimas e democráticas as credencias que se vem pedir nesta hora à Assembléia dos
Representantes para o início de um novo qüinqüênio governamental.
É inelegível, ainda, o candidato Presidente porque não atingiu os 3/4 do
eleitorado, conforme a exigência feita expressamente no 9º da carta política do Estado. De
fato, o artigo nono estatui que o Presidente exercerá a presidência durante cinco anos,
não podendo ser reeleito para o período seguinte, salvo se merecer os sufrágios de 3/4
partes do eleitorado.
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Para interpretação deste dispositivo legal quero me servir do cabedal
precioso fornecido pelos meus próprios adversários, quero utilizar para este fim a
hermenêutica insuspeita dos representativos do Partido Republicano.
Começarei lendo o comentário feito por Júlio Prates de Castilhos, autor
da Constituição, patriarca dos ditatoriais.
Essa opinião valiosa se encontra no manifesto dirigido ao Rio Grande do
Sul a propósito da eleição presidencial do Estado para o período de 1903 a 1908 quando
era candidato à primeira reeleição o atual Presidente.
É a seguinte a glosa do autor da carta ditatorial:
“O reconhecimento da continuidade, como uma das condições
substanciais de um governo normal, foi sem dúvida a alta razão
que sugeriu o previdente dispositivo do artigo 9º da Constituição
do Estado. Nesse texto doutrinário, resguarda a sua pureza na
aplicação, abroquela-o contra o desvirtuamento, imprime-lhe
intenso vigor para resistir às deturpações, assegura-lhe, em suma, a
exeqüibilidade nas condições morais que lhe são inerentes. Ao
vulgar bom-senso é intuitivo que só pode inspirar e conseguir
sufrágios espontâneos dos 3/4 da população eleitoral o governante
cuja permanência haja assumido as proporções duma geral e
manifesta inspiração pública, pelo acervo dos serviços realizados e
pela pujante confiança estabelecida.”

Duas questões se apresentam neste comentário. A primeira é que o artigo
9°, “o previdente dispositivo do artigo 9º da Constituição do Estado é o texto sintético”
que serve de assento à matéria em debate. É desnecessária a interpretação do parágrafo
3º do artigo 18. Para a solução da espécie basta a simples leitura na glosa de Castilhos. A
segunda questão, facilmente resolúvel, é a referente à significação, à sinomínia da palavra
eleitorado. Para os constitucionalistas, para os corpos de leis respeitantes ao assunto,
eleitorado significa o conjunto de eleitores efetivamente alistados numa determinada
circunscrição, como, para exemplo, o Estado. Neste conceito foi tomada a palavra no
art. 9° e Castilhos assim a interpreta e, para mais clareza, considera a palavra eleitorado
equivalente da expressão “população eleitoral.” Este artigo foi interpelado ainda na obra
citada, do constitucionalista Castro Nunes, no seguinte tópico, pág.127: “Seguindo à
risca a letra federal, quase todos os estados proíbem a reeleição para o período imediato do Governador
ou do seu substituto que tenha exercido o poder. Excetuam-se Pará e Rio Grande do Sul, que permitem
a reeleição do governador com a condição de obter 2/3 (Pará) e 3/4 (Rio Grande) dos sufrágios do
eleitorado.”
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Está bem cristalina a interpretação feita por este doutrinador insuspeito
do artigo 9° em questão. O único comentador da Carta estadual, o Dr. Joaquim Luiz
Osório, ao fazer a interpretação deste dispositivo, se limita a transcrever o tópico,
citado, da lavra de Castilhos, a opinião de Varela e um trecho do discurso do Constituinte
Miranda. Este comentador considera, com Castilhos, que a base da matéria é o artigo 9°
e tanto é assim que nem sequer comenta, com opinião própria ou alheia, o parágrafo
3° do artigo 18, ao qual não faz a menor referência.
Alfredo Varela, que defendeu com calor a carta política do Rio Grande em
acesa polêmica travada na imprensa da Capital da República, também interpreta que, para
se dar a reeleição do Presidente, são necessários os 3/4 do eleitorado.
O Sr. Assis Brasil, no discurso, já referido, proferido em 1908, interpreta o
artigo 9º como Castilhos, notando apenas na página 85 que este dispositivo está em
contradição com o artigo 18 parágrafo 3°.
O parágrafo 3° do artigo 18, ao meu juízo, faz apenas uma mera e
incompleta referência ao artigo 9º, como esclarece com evidência o determinativo as [sic].
Aí se lê: “... e aquele (o Presidente) não tiver obtido as 3/4 partes dos sufrágios... O assento de espécie
em apreço, é porém, o artigo 9°.”
Afirmei que o candidato governamental não atingiu, sequer, os 3/4 dos
sufrágios. Aí estão os papéis da eleição que isso atestam. Aí está a apuração do pleito
que isso demonstra, pois nada significa a glosa de votos, feita sem base legal na votação
do candidato popular. É o próprio parecer que, interpretado em sã consciência, nos
oferece essa prova, pois arrola motivos os mais absurdos, fatos os mais atentatórios da
própria lei eleitoral vigente, para justificar a subtração de votos obtidos pelo candidato
oposicionista. Esse expurgo pretendido não pode ser atendido por aqueles que queiram
ser de fato severos juízes imparciais no julgamento do pleito presidencial. Não
analisarei minuciosamente todos os casos suscitados pela ilustre Comissão de
Constituição e Poderes, porque seria impossível, dentro do curto espaço de tempo
destinado a uma sessão, quando mais ao tempo limitadíssimo que me é assinalado. O
próprio Sr. Presidente, Deputado Carlos Mangabeira, que tão liberal se tem mostrado
na direção dos trabalhos já me tem feito advertências que visam coatar o direito de
representante do Rio Grande na livre crítica do caso ora em debate.
Farei referências, porém, de maneira exemplificativa, a fatos sintomáticos
que por si sós exprimam a orientação estreitamente partidária da comissão referida e
que possam dar uma impressão global do que foi esta obra maquiavélica de arrasamento
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da votação do candidato Dr. Assis Brasil. Começa o parecer falando em títulos nulos, mas
os títulos que alveja não estão eivados de nenhuma das nulidades catalogadas na
legislação eleitoral vigorante. Diz o parecer ser nulo o título do eleitor Oscar Hoff, por
ser provisório; o de Osvaldo Figueiredo Santos, por ter votado com título datado de 7
de maio de 1914, assinado pelo juiz Dr. José Moreira de Oliveira, que assumiu o cargo
mais tarde, e o de João Luiz Nascimento, por ter sido a assinatura do juiz feita por
chancela.
Em nenhum destes casos teve culpa alguma o eleitor; ao contrário, a culpa
é antes dos juízes e funcionários do registro eleitoral.
Não há nem na lei, nem no regulamento, imposição alguma referente à
expedição de títulos provisórios. De resto, a palavra provisório tem um sentido especial
no Rio Grande como no caso os intendentes provisórios que se mantêm durante oito
anos como intendentes. As palavras têm determinadas significações em dadas épocas
e lugares. O caso do segundo eleitor é comuníssimo e ocorre da seguinte maneira:
inscrito no registro um eleitor, não retira o título, que permanece em cartório
completamente pronto, datado pelo escrivão, faltando apenas a assinatura do juiz.
Procurando mais tarde, lhe entregam o mesmo título que ele leva à assinatura do juiz em
exercício. Não há no caso nulidade alguma porque o título está escrito pelo oficial do
registro e assinado pelo juiz. Há apenas uma irregularidade, mas não pode sofrer por ela
o eleitor. São exemplos esses que venho de citar, exemplos que se repetem centenas e
centenas por todas as mesas do Estado, para diminuição mistificada de votos
efetivamente dados ao candidato popular. Em seguida, a comissão nos dá conta de
grande número de votos subtraídos do mesmo candidato a pretexto de decalque
nas assinaturas. Quando da discussão do célebre caso das cartas falsas atribuídas do
ilustre Presidente da República bem ventilada foi esta questão grafológica. E ficou
estabelecido que a prova do decalque é a mais difícil e incerta. Peritos de nomeada
divergem em pontos fundamentais. Não consta que a comissão fosse além da mera
inspeção ocular, que tenha recorrido sequer ao auxilio de lentes ou que houvesse
requisitado técnicos para esclarecer suas alegações. Com fundamento neste pretexto
calvo e desarrazoável, não trepidou a comissão em cortar largamente a votação do
candidato da livre opinião pública do Rio Grande. Baseou também a impugnação de
votos no pretexto de forma ilegíveis. Aplicam-se aqui os argumentos expendidos sobre
o decalque e é de se notar especialmente que estas classes elevadas, como as dos médicos,
como dos tabeliães, dos juízes, etc., que têm assinaturas verdadeiramente ilegíveis. Mas
o caso é que os votos foram aceitos pelas mesas e, em conseqüência, sem provas
científicas e sérias não tinha o direito a comissão de fazer o expurgo desses sufrágios
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dados ao candidato das oposições coligadas. E mais curioso é ainda o fato de tais
anomalias serem somente encontradas na votação conseguida pelo Dr. Assis Brasil!
Citarei ainda um exemplo e é o referente à anulação da mesa do 7º distrito
desta fato não consta da ata dos trabalhos da mesa e, apenas, de uma pretensa certidão
dada pelo escrivão da mesa dizendo que indivíduos exibiam títulos federais e votavam.
Em primeiro lugar isso não é uma certidão porque se não reporta a nenhum texto, a
nenhum assentamento, a nenhum livro, a nenhum auto. É apenas um depoimento
pessoal de um indivíduo que serviu de escrivão na mesa, é uma informação despida de
qualquer valor jurídico. Em segundo lugar a ata deve ser o fiel relatório dos fatos
acontecidos nas mesas eleitorais e se não nos dá conta do fato increpado é porque ele
se não realizou. E conclui candidamente a comissão: “Havendo prova manifesta da fraude e
não se podendo apurar a verdade sobre a votação, a comissão propõe que a mesma seja anulada neste
Distrito!” Onde está admitido semelhante motivo de nulidade na própria lei eleitoral
vigente? O motivo verdadeiro da anulação desta votação foi, certo, haver o Dr. Assis
Brasil conseguido 202 votos contra 204 dados ao Dr. Borges de Medeiros. O mesmo
aconteceu na mesa na sede do Município de São João do Montenegro, que foi anulada
por haver o Dr. Assis Brasil conseguido 498 contra 425 dados ao Dr. Borges de Medeiros
e isto debaixo do pretexto da falta de garantias e desacatos sofridos pela mesa! Isto no
Rio Grande do Sul, terra das autoridades violentas, exorbitantes e desabusadas; isto na
sede de um município, dentro do edifício da própria Intendência, onde se achava a força
municipal. Não se pode admitir mais acintosa manifestação de hipocrisia do que esta
dos situacionistas de São João do Montenegro. Mas que valem as certidões dos
secretários das mesas, dos encarregados dos registros eleitorais, que as fornecem a mando
dos chefes políticos situacionistas de acordo com as emergentes necessidades do
governo.
É exemplo disso esta, que passo a ler:
“Lauro de Castro Madeira, oficial do registro eleitoral estadual
deste Município de Porto Alegre – Certifico, em virtude de pedido
oral de parte interessada, feito, para facilitar a pesquisa, com a
exibição do título eleitoral estadual expedido a Labieno Só Jobim,
onde consta o número de ordem que lhe corresponde neste registro,
que o mesmo se acha inscrito sob número dezenove mil duzentos e
trinta e sete, como eleitor do terceiro distrito deste município.
Certifico mais que, de acordo com a afirmação categórica de
Caetano Vanario, meu ajudante, a quem fora confiada, com outras,
a respectiva pesquisa, já eu havia certificado, em face de requisição
da Assembléia dos Representantes do Estado, que Labieno Só
Jobim não se achava inscrito como eleitor estadual deste município
e que, ontem, verificado esse equívoco, com a pesquisa que fiz,
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mediante a exibição do título eleitoral que fora expedido a esse
eleitor, oficiei imediatamente à dita Assembléia, comunicando o
engano havido. Certifico ainda que neste registro não consta a
inscrição de Leonardo Truda, mas sim de Leonardo de Leonardo
Truda, como eleitor do terceiro distrito deste município e sob
número dezessete mil novecentos e trinta e dois. O referido é
verdade e dou fé. Porto Alegre, 19 de janeiro de 1923. – O oficial
do registro, Lauro de Castro Madeira.”

Se acrescentarmos o fato de mesas dissolvidas ou coatas por motivo da
presença da força armada como em Caxias ou de premeditadas agressões assassinas
como em Alegrete, teremos bem fielmente expressado o que foi o pleito de 25 de
novembro! Tenho um compromisso formal de me ocupar hoje da chacina praticada em
Alegrete pelos situacionistas locais na trágica noite de 25 de novembro. Deixo, porém, de
tratar com desenvolvimento o detalhe do assunto; por isso que a ausência de um dos
autores intelectuais nesta Casa e o fato do caso haver passado da tela política para a
jurisdição da Justiça Federal e de estarem a esta hora na casa de correção alguns dos
facínoras, me dispensam desta tarefa. Lerei, não obstante, documentos que provam que
essa inominável chacina foi longamente premeditada pelos dirigentes da política local
de Alegrete, documentos aos quais já fiz referências quando fui inesperadamente levado
a falar sobre os acontecimentos desenrolados naquela terra infeliz. (Lendo)
“Alegrete, 20 de dezembro de 1922 – Ilmo. Sr. Dr. Abrilino
Saldanha. Nesta – Amigo e Sr., atendendo seu pedido verbal, temos
a informar que no dia 24 do mês próximo passado vendemos à
Intendência Municipal desta cidade somente 5 caixas ou sejam 250
balas Winchester calibre 44.
Somos, com toda a estima e consideração de vossa mercê atentos
criados e obrigados – Eurico Maciel & Comp.” (A firma está
reconhecida pelo notário Julio Bicca de Freitas)

Da intendência, porém, foi pedida toda a munição Winchester existente
nesta casa e se mais não adquiriu o edil local foi por não existir.
Compraram, porém, tais munições em casa de governistas. Tudo isto
apesar da palavra de honra empenhada entre os diretores políticos de uma e outra
facção para garantia da ordem no dia da eleição.
Faz longa referência a dois telegramas, um dizendo e outro atribuído ao
Coronel João Francisco, para fazer crer que o mesmo estava no Município de Itaqui,
conforme expliquei neste plenário em discurso anterior.
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Um dos telegramas, que revela maior infâmia, é o seguinte:
“Família Coronel Alves, Alegrete, Itaqui, 28 de novembro.
– Com a alma desolada pelo trágico fim meu particular amigo Cel.
Vasco Alves, envio votos grande pesar. – Cel. João Francisco.”

Esse telegrama é apócrifo e bem traduz os miseráveis sentimentos dos
autores intelectuais da chacina e diretores da política situacionista de Alegrete.
Não me estenderei mais na apreciação deste caso eleitoral, mas não
abandonarei a tribuna sem declarar que votos nos foram roubados à bala, à custa do
sangue, de vidas preciosas, para satisfação dos assassinos e ladrões que querem ostentar
prestígio, que não têm, nunca tiveram e jamais terão e que se não detêm nem mesmo
diante dos mais sagrados direitos.
Nem assim foram conseguidos os 3/4 dos sufrágios, posto que o parecer
se esforce em provar o contrário, lançando mão de artimanhas maquiavélicas.
Nulidade geral do pleito – Decorre esta nulidade do número de votos
ilegalmente recebidos ou recusados que alteraram a ordem da votação e as fraudes
manifestas que prejudicaram o resultado da mesa dando em inversão completa na
ordem da votação total, consoante estabelecem os arts. 134 e letras e e f combinados
como 135 da lei eleitoral vigente.
E a própria comissão nos confessa que houve fraude proteiforme, que
nos dá conta dos numerosos votos ilegalmente recebidos e recusados; é este próprio
parecer que nos serve de documento basilar para pleitear a nulidade que venho de aduzir.
Nula é ainda a apuração não só pelas suspeições invocadas como pela proibição do
comparecimento dos fiscais do candidato contestante.
Os princípios contidos nos artigos 124 e 130 da Lei de 14 de julho de 1913
demonstram que foi uma violência a recusa dos fiscais na apuração geral. O processo
para a apreciação das provas, para prolação dos julgamentos, é no nosso direito ou da
convicção íntimas.
Todos os representantes com assento nesta Casa assistiram ao pleito,
foram testemunhas das fraudes multiformes que estaviaram o colo impudente em todas
as sessões eleitorais. Apelo para a consciência, para a convicção íntima dos meus
colegas, juízes nesta hora, para que declarem nula como, nula foi em todas as suas etapas,
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a eleição que nos ocupa e que prende nesse instante a atenção do intranqüilo povo do
Rio Grande.
Esta eleição foi uma bacanal, uma orgia eleitoral que deve ser anulada, pois
será esta a última solução digna que pode dar a Assembléia dos Representantes. Que
digam todos com ânimo sereno se os votos ilegalmente recebidos ou recusados alteraram
ou não a ordem da votação, se a fraude manifesta se ostentou ou não por todo o
território do Estado, se houve ou não a inversão completa na ordem da votação total,
guardada a proporção legal de ¾ para ¼ do eleitorado.
Faço esse apelo em bem da ordem, em benefício da tranqüilidade da
família rio-grandense, apreensiva nesta hora de provações dolorosas. E, até por isso,
ergo o meu apelo ao próprio Presidente do Estado, porque o considero um homem
honrado, para que se dispa de quaisquer vaidades pessoais e medite sobre a situação
presente que todos enxergamos como um diabólico plano inclinado onde rola célere a
ordem que se pressente presa de perturbações e o progresso do Rio Grande que recuará
por decênios, para que aceite a anulação geral do pleito, que é realmente nulo, que não
pode ser tido como válido nem como reflexo legítimo da opinião do Rio Grande.
Tal procedimento é o único que o pode dignificar porque não honra a
ninguém a ascensão à curul presidencial em virtude de uma eleição como a de 25 de
novembro.
Como rio-grandense, faço votos ardentes para que terminemos esta
contenda dentro da ordem e da paz, para que não demonstremos que somos bárbaros
doutorados apenas por uma postiça civilização. Devemos nesta hora nos sobrepor
acima de nós mesmos, até alcançar o nível alto onde pairam os sagrados interesses do
Rio Grande, os superiores direitos da nossa coletividade, que não podem ser
prejudicados pelos efeitos ruinosos dessa indecorosa farsa representada em 25 de
novembro.
Anulemos com ânimo reto e sereno essa eleição fraudulenta, que não
traduz as genuínas manifestações da opinião do Rio Grande porque, somente assim
procedendo, a Assembléia dos Representantes sai dignamente da prova de fogo a
que se submete neste angustioso instante da nossa história.
Às dezessete horas, o Sr. Presidente declara que a hora regimental está esgotada. O Sr.
Deputado Gaspar Saldanha requer e é aprovada a sua prorrogação por mais três horas e continua seu
discurso.
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O Sr. Ariosto Pinto – Sr. Presidente, Srs. Representantes. Ao mais humilde
dos membros da Comissão de Constituição e Poderes cabe, neste momento, a honra
insigne de romper o debate, por parte da maioria republicana desta Assembléia, por
determinação expressa e, se me permitissem, idéia menos feliz, do ilustre presidente
dessa comissão, o nosso eloqüente e prestigioso colega Sr. Getúlio Vargas.
Cumpre-me responder ao ilustre e autorizado representante do federalismo
nesta Casa, o Sr. Gaspar Saldanha, o que farei em parte, pois, devido à multiplicidade de
teses e pontos a serem feridos neste plenário, essa complexa tarefa foi subdividida entre
os membros signatários do parecer, ora em discussão. Dentre os assuntos abordados
pelo representante da minoria, destacam-se alguns de manifesta improcedência e já
superiormente debatidos pelo nosso eminente relator e presidente. Outros há cuja
carência de fundamento nem seria mister respigar e cuja exposição ouvida veio
demonstrar, unicamente, a habilidade incontestável com que o ilustre representante da
minoria maneja a arma perigosa do sofisma, abusando dos recursos de sua inteligência
mas demonstrando também não estar morta essa casta temerosa de solistas que florescera em tempos remotos e que, não tendo jamais desaparecido do cenário da vida
humana, veio culminar na finura inexcedível com que célebre diplomata de uma das
mais famosas cortes européias no século passado, procurava fazer acreditar que a
palavra fora criada para esconder o pensamento.
Efetivamente,
carente
de
fundamento
é
essa
pretensa
inconstitucionalidade de nossa lei eleitoral, com assento na fragilidade de um aresto cuja
convincente contradita S. Exa. encontra no próprio Castro Nunes, publicista invocado,
e na obra que nos mostra As Constituições Estaduais e onde S. Exa. verá que nos estatutos
políticos dos membros da Federação há preceitos expressos sobre eleições, as quais se
deverão regular por leis elaboradas por esses mesmos estados e não pela lei federal,
contanto, bem se compreende, que sejam respeitados os requisitos constitucionais da
capacidade política, outorga esta que decorre do próprio princípio federativo, ou a
faculdade suprema que assiste aos estados de se organizarem como melhor entenderem
e uma vez não contrariados os princípios constitucionais da União.
Mas, das teses exaustivamente tratadas pelo deputado federalista, a que
sobre nada, a que avulta, pela sua excepcional magnitude, é referente à apregoada
inconstitucionalidade das reeleições.
Falou-se, longamente, nos ensinamentos decorrentes dos princípios
republicanos e democráticos, aos quais repugna o preceito consignado na Carta de 14
de julho sobre a reelegibilidade, mas não se aprofundou o assunto, como era de mister,
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indo buscar na origem do sistema republicano federativo, na exegese de textos
constitucionais da Federação, a explanação imprescindível da matéria em foco.
Façamos esse trabalho esclarecedor e certamente que ficará comprovada
a inanidade dos esforços oposicionistas no sentido da referida inconstitucionalidade,
pois que esse direito de livre escolha ou mais bela prática da soberania do povo, na
eleição de seus representantes ou do seu primeiro magistrado, sem restrições, decorre do
próprio regime federativo, uma vez que não é defeso aos estados organizarem-se
politicamente, como melhor resolverem, até mesmo julgando necessária a implantação,
como cânone institucional da moderna democracia, de escolher o povo, e pela depressão
numérica de suas maiorias, o seu primeiro magistrado independentemente de quaisquer
limitações.
Mas, Srs. Representantes, vejamos quais foram as tendências do povo
brasileiro quanto a sua definitiva organização política atual. Foram elas sempre de franco
federalismo, como se constata com a exemplificação de movimentos libertadores
visando aquele escopo. E aí estão sugestionadoramente preponderantes a Revolução
Pernambucana, em que se proclamou a Confederação do Equador, e a da República de
Piratini, movimentos que, como o visado objetivo do federalismo e no caso riograndense, com a jurada reintegração, vitoriosa a causa propugnada, transpuzeram as
raias da nacionalidade.
Enquanto o modelo dos republicanos naqueles tempos foi sempre o das
instituições americanas, os imperiais dessa época voltavam-se inalteravelmente e com
vivo entusiasmo para o modelo que lhes proporcionava o constitucionalismo francês.
Mas tão forte era a tendência do povo brasileiro para o federalismo, único
remédio, então considerado, para o asfixiante regime centralizador, que partidos
monarquistas incluíram-no em seus programas, como aconteceu, apesar de sérias
imitações, com o derradeiro ministério da monarquia.
É precisamente desse regime republicano federativo plenamente vitorioso
com a queda das instituições imperiais que decorre a do direito de livre organização dos
estados, respeitadas limitações expressas e decorrentes do próprio regime.
Repetimos lições fecundas que nos vieram de outros povos, como o
americano, de preferência, e o argentino, cuja constituição assegura às províncias o
estabeleci- mento de suas instituições locais particulares.
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Atentemos, porém, para a exegese do texto constitucional invocado pelo
autorizado representante do federalismo e ver-se-á que o art. 63 da Constituição Federal,
estabelecendo que os estados reger-se-ão pelas leis que adotarem, respeitando os
princípios da União, diversifica evidentemente, do art. 62 do projeto do governo provisório
enviado à Constituinte e onde, além de desnecessárias repetições, figuravam regras
delimitadoras, referentes à discriminação e independência dos poderes; ao princípio da
eletividade para os presidentes e corpos políticos deliberativos, não eletividade da
magistratura, a não demissibilidade desta, senão por sentença; a laicidade, liberdade do
ensino, sendo gratuito o primário.
Tais regras e aquelas apontadas redundâncias não vingaram, por ter obtido
sua supressão no seio da famosa Comissão dos 21 o glorioso repúblico Júlio de Castilhos,
que, certamente, entendia que tais limitações, levadas a conseqüências mais sérias, não
se compadeciam com a ampla autonomia dos estados, contrariando, por outro lado e
criando embaraços à perfeita instalação do princípio federativo, conforme reconheceu
em discurso na Constituinte o próprio Sr. Assis Brasil.
E tudo por se não compreender, à luz mesma desses princípios
republicano federativos, o estabelecimento de instituições uniformes para todos os
estados, como regra que reproduzisse preceitos da Constituição Federal, o que importaria
na abolição dessa faculdade outorgada aos membros da Federação brasileira de
elaborarem as suas cartas políticas, como o reconheceu o eminente Senador Campos
Salles, em discurso no Senado da República, e assim também o apregoou o
consumado Comendador Barbalho, partidário dessa liberdade de organização dos
estados, sob pena de não haver uma federação e sim um regime unitário.
Quais são, entretanto, esses princípios constitucionais da União, a
propósito dos quais me têm honrado com seus reiterados nobres representantes da
minoria?
Aristides Milton ensina que são os consagrados nos artigos lº, 15, 68 e 72
da Constituição Federal.
São os referentes ao regime representativo implantado, à perpetuidade e
indissolubilidade da união das antigas províncias; à autonomia municipal, à garantia e
inviolabilidade, da liberdade, da segurança individual e da propriedade, na forma do art.
72 da Constituição, e, finalmente, à harmonia e independência de poderes.
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Bem é de ver que, de acordo com a lição do eminente Sr. João Luiz Alves, a
cuja competência e patriotismo foram, a boa hora, entregues pelo Governo da República
os destinos da Pasta da Justiça e Negócios Interiores, não se deve confundir essa
apontada harmonia e independência com maior ou menor soma de atribuições de tais
poderes. Aliás, o próprio Sr. Assis Brasil reconheceu, no Governo Presidencial, os três
distritos, seções, ramos ou órgãos do poder.
Tais princípios institucionais constituem a base do regime federativo
republicano, onde é mister o equilíbrio entre o Governo Federal e o dos estados,
conforme o reconheceu Woodrow Wilson, “como a qualidade fundamental do sistema”,
conseqüência, aliás, da reação oposta pelo povo americano ao centralismo que brotara
da Convenção de Filadélfia, reação vitoriosa com a emenda que reservava aos estados os
poderes não recusados a estes e nem delegados à União.
Esse equilíbrio era também preconizado, entre nós, pelo insigne
Amaro Cavalcanti, aliás um extremado partidário da soberania federal, o qual,
entretanto, entendia que “a Constituição política do estado federado deve ser a obra exclusiva da
vontade do próprio povo que o habita e, vindo desta fonte, a sua autoridade é suprema dentro de sua
esfera”.
Procurando manter a imprescindível concatenação de idéias, árdua tarefa
devido aos repetidos apartes da minoria, cuidemos de ver em que consiste o governo
republicano, a fim de que as ilações tiradas do conceito respectivo sejam aplicadas ao
caso rio-grandense, para demonstrarmos, ainda uma vez, a sem razão dessa pretensa
inconstitucionalidade da Carta de 14 de julho, mesmo que se procure apreciá-la sob o
ponto de vista da concedida reelegibilidade do primeiro magistrado.
Um dos maiores apóstolos da democracia americana, o grande Madison,
dános o conceito de governo republicano, no Federalista, como sendo aquele em que
todos os poderes procedem direta ou indiretamente do povo, cujos administradores não
gozam senão do poder temporário, a arbítrio do povo ou enquanto bem procederem.
Dentro desse termo – republicano – inclui-se uma grande variedade de
modificações “para deixar aos estados o mais vasto campo de escolha que se pode desejar salvo uma
forma de governo despótico, monárquico, aristocrático ou anti-republicano”, como o apregoava o
eminente comentador americano.
Basta a invocação mesmo de tais princípios para perceber-se a sem razão
dos que impugnam as reeleições como contrárias ao regime republicano federativo, pois
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não há proibição constitucional federal em tal sentido, sendo admitida a liberdade de
elaboração de seus estatutos políticos, nos quais se acha gravado indelevelmente a da
livre escolha de governantes.
Esse mesmo autor Castro Nunes, tão citado por S. Exa. di-lo
sugestivamente que o princípio da reelegibilidade, também admitido na Constituição do
Pará, não entra em conflito “com os princípios cardeais do nosso regime transplantado de
instituições norte-americanas, aos quais não repugna a recondução presidencial”, como o atesta a
sua História, através das reeleições de nomes famosos, como Washington, o qual repele
segunda reeleição, torturado pelas injustiças de certa parte de seus compatriotas e não
por preocupações de outra natureza; de Jefferson, de Madisson, de Monroe, de
Grant, de Jackson e, ultimamente, do grande Wilson, o qual, reeleito em 1917, não viu
vitoriosa sua candidatura à segunda reeleição a que se apresentara.
João Barbalho é partidário, em princípio, das reeleições, como um estímulo
ao Presidente para bem exercer o seu mandato.
O glorioso patriarca rio-grandense, no famoso manifesto de todos
conhecido, foi um dos partidários intransigentes da reelegibilidade, imprescindível à
continuidade das boas administrações, máxime com as medidas precaucionais
estabelecidas.
Mas é na pátria sem par da democracia, é na grande união americana que
nós vamos encontrar os mais fervorosos paladinos das reeleições, dentre os quais se
destaca o grande Hamilton, que no Federalista as justificou exaustivamente, pela
necessidade da continuidade, em contraposição à substituição, que é a instabilidade
deplorável e funesta na administração; pela diminuição do encorajamento em bem fazer;
por privar a Nação dos seus homens mais eminentes em ocasiões excepcionalmente
críticas e por motivos outros de encarecida relevância.
Mais longe do que nós, foi um lutador de elite e que durante um decênio foi
uma das fortes colunas das nascentes instituições republicanas rio-grandenses e que hoje
forma nas hostes federalistas, das quais tem recebido vezes freqüentes homenagens
calorosas a seus méritos e talentos comprovados. Refiro-me ao ilustre publicista riograndense Sr. Alfredo Varela. Pois é de uma de suas obras, de notório merecimento,
que se infere serem bem mais avançadas as suas idéias, no que diz respeito às funções do
Primeiro Magistrado da Nação ou do Estado e respectivo termo de exercícios.
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Assim é que, já ao apresentar à Câmara Federal o projeto sob nº 152, de
1901, de uma lei orgânica fundamental do Distrito Federal, o Sr. Alfredo Varela
manifestava sua opinião externada através de dispositivo expresso e de conformidade
com o qual – o Prefeito deveria ser conservado no desempenho de suas funções
enquanto bem servisse.
Baseava-se certamente o ilustre político em orientação preconizada por
tratadistas de nota, como Bemol – na Teoria da Autoridade – quando sentia a necessidade
imperiosa de se dilatar o período funcional do supremo dirigente, atendendo a que a
imensidade de conhecimento e de tato para essas funções eram adquiridos ao findar o
tempo de exercício e que o Primeiro Magistrado era forçado a deixar o cargo
precisamente quando, pela experiência e saber adquiridos, mais útil se poderia tornar na
governamentação pública; e daí a praxe observada em várias repúblicas modernas,
admitindo a reeleição para prevenir semelhante mal, quiçá, como fase intermediária da
vitalidade, mediante o princípio da eletividade.
Nem diversamente julgara esse inconveniente gravíssimo da instabilidade
na administração, sujeita às mutações do espírito novo, o eminente Laveleye, quando
considerava absurdo não conservar-se um funcionário precisamente no momento em
que ele acaba de dar prova de devotamento e de capacidade.
Bem mais distanciados de nossa orientação é a do famoso Bolivar,
partidário da vitalicidade de Thomaz Morus, na Utopia, para o qual o padrão do governo
perfeito da república ideal está da vitalicidade, mas revogável, da magistratura suprema.
E, porventura, não constitue um ensinamento preciso essa emenda
memorável, proposta por Jules Grevoy, uma das glórias republicanas de França, a
Constituinte de 1848, segundo nos conta Leon Duguit e de acordo com a qual o
Presidente seria eleito por tempo indefinido, mas sendo sempre revogável.
É bem de se presumir que a esses espíritos de elite impressionava
dominadoramente o desejo veemente de prevenir, em grande parte, a renovação dessas
lutas estéreis e tão prejudiciais ao progresso e à ordem pública, oriundas das sempre
nefastas competições partidárias.
Certamente que se aberrara dos grandes exemplos fornecidos pela
República americana de característico sistema presidencial, como o nosso, e pela França,
tradicionalmente parlamentarista, o Sr. Assis Brasil, ao falar na provisoriedade do
princípio constitucional federal da não reelegibilidade, confiando em que tivéssemos,
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dentro em breve e doutrinava há 30 anos, a aptidão completa para as instituições livres,
podendo “ser nomeado chefe de Estado o cidadão que fosse do agrado da opinião nacional, sem
limitação alguma”.
Se esta é a opinião insuspeitíssima e vulgarizada do assisismo, por isso que
seu patrono apregoou-a, quando pontificava, pairando na esfera superior dos princípios
e impulsionado não era por baixos interesses inconfessáveis de partidarismo extremado,
dela não difere o pensamento do federalismo, através de celebrado documento político.
Efetivamente, quando o Sr. Conselheiro Maciel, ilustre rio-grandense, de saudosa
memória, apresentou à Câmara Federal a indicação sobre a inconstitucionalidade da
Carta de 14 de julho, entre os motivos determinantes ou preceitos indicadores de
infração aos princípios constitucionais da União, não figurava o da reelegibilidade.
Se essa questão já foi amplamente debatida, em todas as esferas
governamentais e, principalmente, no Congresso da República, em 1893, onde a palavra
austera e autorizada de Coelho e Campos, do insigne Bocaiúva e mais tarde de Campos
Salles deixaram evidenciado que o nosso estatuto não infringia os cânones fundamentais
da Constituição de 24 de fevereiro, como abrir novo debate em torno da questão, máxime
depois do decisivo julgado político proferido pela Câmara dos Deputados sobre o
parecer, luminosa lição de vero constitucionalismo de que foi relator o ilustre Sr. João
Luiz Alves, o qual concluíra pela constitucionalidade da nossa Carta de 14 de julho, o que
assim foi julgado pela Câmara?
Pouco importa que a indicação tivesse sido arquivada, a pedido da
comissão respectiva, conforme no-lo lembra o sr. representante da minoria, tão versado
em assuntos regimentais, em cujo exame seria proclamado, no caso de uma sabina geral,
aluno distinto, pois que essa circunstância veio precisamente demonstrar que a indicação,
por sua evidente improcedência, à luz dos princípios do nosso constitucionalismo, nem
mesmo foi julgada digna de um debate parlamentar, determinado por projeto de lei que
lhe fosse favorável.
E, coroando sua obra monumental de exegeta constitucional, o Sr. João
Luiz Alves, em discurso brilhantíssimo, declarou estar convencido não só da
constitucionalidade da Carta rio-grandense como também de que havia sido aqui
instituído um belo regime republicano.
Tendo havido esse pronunciamento inequívoco, como tomar novamente
a discussão estéril?

472

Força é convir a aplicação ao caso em debate da jurisprudência pública,
cujos arestos devem merecer a mesma inviolabilidade que as sentenças do Judiciário, a
fim de prevenir reiteradas, injustas incursões dos poderes federais na esfera de
atribuições dos estados, em detrimento do próprio princípio federativo e solidariedade
nacional.
E, sendo assim, é de se lembrar a lição magnífica do insigne
constitucionalista Calvo, citando os casos famosos de Luther e Bordeu, de Texas, e
White, de Calhoum e Calhoum, e de conformidade com a qual é de natureza política e
compete ao poder político, isto é, ao Congresso, decidir sobre a forma republicana em
um estado, “sendo sua decisão obrigatória sobre cada um dos demais departamentos do governo e não
podendo ser questionada em um tribunal jurídico”.
Sr. Presidente, finda estaria minha missão nesta tribuna se não fora a
contingência em que me encontro de ultimá-la, com a referência minuciosa e
comprovada da fraude despudorada do assisismo na culta e hospitaleira cidade sulina
de Pelotas.
Ao iniciar-se esta campanha, declarara o Sr. Assis Brasil que era seu
intento regenerar a República pela democracia, com a pureza, outrossim, dos nossos
costumes políticos.
Mas desalentadora purificação foi essa levada a efeito na cidade de Pelotas,
com a importação imprudente de títulos eleitorais para fantásticos eleitores.
Em resposta a um aparte do nobre representante da oposição, devo dizer
que o caso deplorável de Alegrete foi uma fatalidade.
Não ocorreu premeditação tal e nem a alegada provocação, consistente
em determinar-se que o eleitor Manoel Barcellos, do Partido Republicano, votasse
acintosamente, o que provocaria protestos, discussões extremadas, vozes que se alteiam,
gestos que provocam, armas que se puxam, tiros que partem, corpos que tombam.
A certidão do escrivão do cartório federal, ora exibida e que figura nos autos
do processo instaurado aos apontados responsáveis, aliás injustamente, por aqueles
sucessos, vem demonstrar que Manoel Barcellos, ao contrário do que neste recinto
afirmou-se, não pretendera votar pela segunda vez e que a rubrica e data demonstrativa
de ser isto exato não se comprova, pois a data é de 20 de fevereiro do ano de 1921 e
referente ao pleito então realizado para representantes à Assembléia.
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Tenho documentos, e ora exibo à Casa, com os quais prova-se
exuberantemente que ocorrera uma nulidade substancial na eleição da cidade de Alegrete
e consistente na irregular organização daquela mesa, nulidade esta que não foi objeto de
protesto, da parte dos fiscais republicanos, devido ao louvável intento que alimentavam
de evitar quaisquer discussões e prováveis conflitos com os adversários, cuja paixão
partidária ostentava-se transbordante e provocadora, máxime atendendo-se a que a
Assembléia, conhecedora de tal nulidade, não poderia deixar de reconhecê-la.
É o caso que, por ocasião da organização da mesa eleitoral daquela cidade,
foi nomeado suplente, pelo juiz e por falta de indicação, o Sr. Trajano Pinho, quando a lei,
em tais casos, determina expressamente o sorteio. Esse cidadão tomou parte,
conforme certidão, nos trabalhos eleitorais, inquinando-os de nulos, pela decorrente
constituição irregular da mesa.
Quem dispunha desse meio legal para a anulação não havia mister da prática
vil da chacina, em que pereceram um distinto republicano e o vulto acatado de Vasco
Alves que, por ocasião de pleitos renhidos, timbrava em repetir que na sua presença
tudo correria bem, dada a ascendência que exercia e de que se vangloriava justamente,
sobre seus correligionários e sobre os próprios republicanos.
Compreendo a paixão incontida com que o ilustre representante Sr.
Gaspar Saldanha entra no debate deste caso fatal e lamentável quando é certo ter visto
tombar a pessoa veneranda de Vasco Alves e haver escapado, quiçá milagrosamente, um
ente querido, o distinto e acatado Dr. Juvenal Saldanha, ao qual me ligaram outrora laços
de franca camaradagem e simpatia ao tempo em que cursávamos ambos o primeiro ano
da Faculdade de Direito desta capital.
E quanto a dizer-se ter esta questão passado em julgado, em virtude da
denúncia apresentada pelo Sr. Procurador da República, nada mais improcedente, pois
a Justiça ainda não proferiu seu juízo.
Em referência à conduta a esse representante do Ministério Público, peço
vênia para dizer a estranheza que a mesma me causou, por haver ele em informação oficial
ao Sr. Ministro da Justiça atribuído a outrem, que não aos republicanos, a
responsabilidade daqueles sucessos lutuosos, e isto depois de averiguações pessoais,
tendo ulteriormente mudado de orientação apesar de averiguações cuidadosas, que
foram procedidas e das quais se afastou, contra longa praxe inveterada tanto no
Ministério Público federal quanto no estadual.
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E mais estranhável é esse procedimento, se atentarmos para a
circunstância gravíssima de terem sido, em número de oito, os federalistas atingidos
pelos projéteis disparados, por ocasião do conflito, enquanto que do lado dos
republicanos esse número elevou-se a 16.
Há cerrado tiroteio e um ataque é levado ao edifício da intendência,
durante o qual, certamente, muitos saíram feridos, sem que, entretanto, tenha havido a
indispensável ação do Ministério Público federal contra outros, envolvidas nessas
lutuosas cenas, que não os republicanos denunciados e praças da polícia municipal.
Mas, Sr. Presidente, encerrado este parênteses sobre o caso doloroso de
Alegrete, tomemos ao estudo dessa fraude impudente que surgiu no pleito de Pelotas
mercê do emprego de títulos falsos, de que houve derrama copiosa, também registrada
em outros municípios, como Passo Fundo, Soledade, Canguçu.
O Sr. João de Castro e Silva, partidário extremado da candidatura Assis
Brasil, prevalecendo-se de suas relações comerciais, encomendou a um conhecido
Salvador Códoma, representante da casa Oppenheimer Cassing & Cia., de Buenos
Aires, a confecção de quantidade superior a 5.000 títulos eleitorais, idênticos aos que
são fornecidos pelos nossos registros, confecção a ser feita em uma das livrarias ou
tipografias daquela capital platina.
Esse trabalho foi realizado e diversos pacotes remetidos para a agência do
correio, na cidade de Pelotas, e entregues ao referido destinatário Castro e Silva,
conforme colheu a autoridade policial, aludindo até o invólucro de um desses pacotes, o
qual pela mesma fora apreendido, e a outro volume, com títulos assim impressos e de
procedência estrangeira, chegado àquela agência, com o respectivo invólucro
dilacerado. Esta circunstância, como o fato de blasonar o Sr. Castro e Silva, pelas ruas
de Pelotas, de sua ação desnobrecedora puseram a autoridade policial em campo,
tornando-se pública a trama insidiosa, e exuberantemente comprovada a
responsabilidade do assisista extremado e impenitente.
Mesmo que se levantasse a suspeição da polícia judiciária para proceder a
essas investigações, nem assim seria possível, como tentam os srs. da minoria, esconder
a gravidade do caso espantoso, por isso que, a pedido do digno subchefe de polícia da
3ª região, a autoridade policial da capital argentina procedeu a detalhadas e
complementares averiguações, mercê dos quais vê-se bem até onde foi a audácia de
Castro e Silva. Com efeito, pedira este ardoroso democrata à tipografia que se encarregara
do serviço que os títulos a fabricar fossem em tudo semelhantes ao modelo que enviara
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e que consistia em um título de eleitor estadual, recomendando, com especial empenho,
que as palavras typ da Casa de Correção não sofressem alteração alguma, como no
tocante ao resto, e que lhe enviassem, outrossim, um selo de goma, ou chancela, em
tinta vermelha, com as palavras – Admar Fischer, nome este do encarregado do registro
eleitoral em Pelotas.
Possuindo, como os falsários e ardorosos partidários do assisismo
deveriam possuir, o instrumento obtido para a chancela do juiz, estavam de posse dos
elementos julgados necessários no engrossamento fantástico de suas hostes, que, pelo
inesperado, não deixou de causar impressão.
Permitam os nobres representantes, e por ser de real interesse, que
proceda à leitura dessas investigações da polícia argentina, cujo chefe as assina, como se
vê, e carimba com o selo daquela República, e que comente os documentos
complementares, tais como modelo de título, contas do serviço de impressão e uma curta
sugestiva de Castro e Silva. (Lê)
Para completar a obra imoralíssima era imprescindível a destruição do
arquivo do registro eleitoral, pois do contrário fácil seria desmascarar os farsantes,
com a prova de que os títulos falsos apreendidos em algumas mesas, a falsidade
evidenciava-se por não combinarem nomes e dizeres com os constantes dos
lançamentos registrados nos livros eleitorais. O que fizeram, então?
Arrombaram o cartório respectivo, cometeram depredações e roubaram
os livros necessários, segundo apurou cumpridamente a autoridade policial judiciária.
Dos depoimentos do Dr. Berchon, consagrado chefe do assisismo em
Pelotas; do Dr. Urbano Garcia, do sub-Intendente Vemitti, do notário Fischer, verificase que a autoria desse arrombamento cabe a Francisco de Almeida, impetuoso
federalista, defensor da democracia assisista, que proferia, dias antes do assalto, torvas
ameaças; indivíduo sugestionável, “sujeito a manifestações delirantes, públicas e ocasiona- das
pelo excesso de trabalho e ardor cívico”, na fraseologia reveladora do Dr. Berchon.
Releve-me, Sr. Presidente, a leitura de tópicos principais deste inquérito
para que evidenciado fique a audácia criminosa de certa gente do assisismo.
Mas foi em pura perda tanta imprudência, pois as autênticas do Município
de Pelotas já haviam sido remetidas para esta Assembléia quando foi do assalto ao
cartório e, graças a essa providência, tomada, aliás, em relação a todos os municípios,
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tornou-se possível à Comissão de Constituição e Poderes o expurgo de centenares de
fantásticos eleitores do Sr. Assis Brasil, conforme tudo consta do respectivo parecer.
Sr. Presidente, eis o resultado dessas coligações, tão justamente malsinadas
pelo Sr. Assis Brasil, como a lepra do regime, e que quase transmudou-se no
desregramento de todas as paixões, culminando no pretendido surto da demagogia, que
é o império da violência, da injustiça e da insensatez avassaladoras, em que tudo se
desrespeita, até mesmo as mais inatacáveis das reputações.
Lamentável, profundamente lamentável foi que, erguido o lábaro da
regeneração dos nossos costumes políticos pela democracia, se recorresse a tais
processos indecorosos.
Dos republicanos acusados por esses falsos apóstolos da regeneração
como hábeis cultores da fraude seriam de esperar-se certos desregramentos,
unicamente sanáveis com a pureza democrática preconizada pelo assisismo; mas que
esses puritanos, para os quais seus adversários não passam de selvagens escravizados
a esta Assembléia de conventículo corrupto, usassem e abusassem da fraude
multiforme e deslavada, ultrapassa o inacreditável.
Ao Sr. Assis, tão cioso da austeridade de propugnados processos
democráticos cumpria a censura severa aos responsáveis por esse enxovalho de nossa
cultura política.
Sr. Presidente, ainda bem que não teve ingresso neste recinto essa
linguagem desnobrecedora com que se apraz certa parte do povo, com o intuito visível
de impressionar tendenciosamente a opinião pública nacional, como se tal linguagem
fosse a expressão sincera e incontestável de sentimentos coletivos, quando ela é o
transbordar dos nefastos impulsos demagógicos. É bem de ver que me não refiro a esses
convencidos patrocinadores da candidatura do Sr. Assis Brasil, ideólogos entusiastas,
eternamente em busca do belo ideal sonhado e jamais atingido.
Ainda bem, Sr. Presidente, que os nobres representantes da minoria vem
mantendo o solene debate, nesta hora soleníssima, em uma altura digna deles e digna
de nós mesmos. Esses desvarios hão de passar, como um pesadelo doloroso, pois isso
a que assistimos contristados não foi além de um movimento impetuoso e suspeito de
certa parte da opinião contra uma grande e austera figura de político, os eternos
predestinados a tais sacrifícios.
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Basta olhar através das páginas memoráveis da História para que nos
convençamos de que os mais grandiosos vultos da humanidade, em todos os pontos e
em todas as épocas, hão sido vítimas da insânia de contemporâneos, mas nem sempre da
ingratidão coletiva. Cavour, o gênio político criador da grandeza unificada da Itália e de
uma austeridade proclamada, chegou a ser apontado como corruptor malsinado de seu
povo.
A mesma pecha sofreu, e ainda a de delapidador do erário político, a figura
gloriosa de Thiers, a alma adamantina que, pela sua energia, fez despertar a assombrosa
vitalidade financeira de sua pátria, de molde a permitir que, pagas as indenizações de
guerra, o solo francês fosse evacuado pelas tropas do dominador estrangeiro.
O famoso Washington, considerado pelo povo de sua pátria como o
primeiro na paz, o primeiro na guerra e o primeiro no coração de seus compatriotas,
devido à assinatura do tratado de paz com a Inglaterra, em que, aliás, ficaram
salvaguardados a honra e o interesse dos Estados Unidos, viu sua reputação espezinhada
espantosamente pela onda demagógica e quando Hamilton, cognominado o colosso,
como no-lo conta o egrégio Ruy Barbosa, pretendeu defender, na praça pública, seu
grande amigo, foi apedrejado pela turba inflamada, avermelhando-se-lhe a fronte com
o sangue das contusões sofridas.
Mas não temos mister, Sr. Presidente, desses exemplos que falam bem alto
das precipitações e das demasias de certa corrente de opinião, quando desorientada.
Aí está o caso eloqüente de Campos Salles, o restaurador de nossas
finanças, o batalhador intemerato que encontra o câmbio a 5, deixa o governo com o
câmbio a 12, restaura o crédito nacional, salva sua Pátria da bancarrota e que em dias
angustiosos de uma administração é apupado nas ruas da Capital Federal. E acima deste
exemplo, surge impressionante o de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, a alma
heróica de todas as resistências republicanas, o impertérrito consolidador das nossas
instituições e cuja face consistia árdua, perigosa tarefa, naqueles sombrios dias agitados
de revoltas de sonhadas restaurações. E nada impediu que a gratidão nacional surgisse
mais tarde, espontânea e coletiva, corporificando-se no bronze imperecível de estátua
simbólica.
Assim hão de passar, Sr. Presidente, estes dias de agitação, em que a
difamação não significa o reto juízo da opinião, pois o povo do Rio Grande avalia dos
méritos e serviços do austero estadista e patriota Borges de Medeiros, pela própria
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grandeza e evolução espantosa a que assistimos, atestadas soberanamente pela
linguagem fria e impressionadora dos números e das estatísticas.
E a justiça da História, inapelável na soberania de seus julgados, há de
reconhecer o patriotismo e os serviços meritórios do grande cidadão e, a exemplo
da sentença com que os povos galardoam os vultos dignos de sua benemerência, há de
aureolar com rutilas letras de ouro a fronte do lidador da nossa ordem e progresso que é
Borges de Medeiros com a legenda famosa ditosa pátria que tal filho teve.
O Sr. Antonio Monteiro(*) – Sr. Presidente, sinto-me feliz em congratularme com os meus colegas desta Casa pela cordialidade com que vão sendo conduzidos
os trabalhos da Assembléia sobre o pleito de 25 de novembro último. Não serei eu quem
os vá perturbar, máxime neste momento em que uma atmosfera de apreensões pesa
sobre o Rio Grande do Sul.
Os trabalhos da ilustre Comissão de Constituição e Poderes, Sr. Presidente,
têm sido conduzidos de maneira a merecer as censuras dos representantes da oposição,
pois a mesma depurou ilegalmente votos legítimos, votos verdadeiros, dados ao Dr.
Assis Brasil, que, assim, viu a sua votação consideravelmente diminuída, com visível
prejuízo para a causa da democracia e em benefício da ditadura oficial.
Em Pelotas, São Leopoldo e em outros municípios do Estado, Sr.
Presidente, a comissão cortou fundo nos sufrágios alcançados pelo candidato popular.
Há ligeiro incidente entre o orador e o Sr. Deputado Vasconcellos Pinto e troca de
violentos apartes, intervindo a Mesa para restabelecer a ordem dos trabalhos.
Vai o Sr. Deputado Antonio Monteiro prosseguir quando é interrompido pelo Sr.
Deputado Gaspar Saldanha, que requer seja a sessão suspensa, por estar informado da presença, nas
proximidades do edifício da Assembléia, de duas metralhadoras e que não prosseguisse enquanto não
fossem retiradas as referidas metralhadoras.
Submetido o requerimento à deliberação da Assembléia, é rejeitado. Continua com a
palavra o Sr. Deputado Antonio Monteiro, que, depois de estender-se em considerações sobre o pleito
de 25 de novembro, faz a apologia do candidato da oposição, que diz ser a encarnação da vontade
popular do Rio Grande do Sul, e termina declarando que, com metralhadoras ou sem elas, a oposição
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continuará firme e inabalável no seu propósito de defender a democracia vitoriosa contra a ditadura
agonizante.
Responde o Sr. Deputado Vasconcellos Pinto, que, fazendo várias apreciações sobre a
maneira por que agiu a Comissão de Constituição e Poderes, defende o parecer.
O Sr. Presidente declara que a prorrogação da hora já está esgotada.
O Sr. Deputado Alves Valença requer e é aprovada nova prorrogação.
O Sr. Alves Valença(*) – Sr. Presidente, ao encerrar o seu discurso, que
todos ouvimos com o maior prazer, o nobre Deputado da maioria Dr. Vasconcellos
Pinto golpeou fundo as intenções do meu nobre colega de oposição Dr. Arthur Caetano
da Silva, atribuindo-lhe expressões que absolutamente não se coadunam com o seu
propósito e a sua ação. Ele não disse aqui que queria atirar irmãos contra irmãos; ele não
disse aqui que queria ver correr o sangue rio-grandense em catadupas, que o olhar
inflamado do moço deputado enxergou.
Num momento de entusiasmo, num momento tão natural das pugnas
parlamentares, ele disse que a oposição tinha firmeza bastante na sua vitória para aceitar
a luta até nos últimos arraiais a que a teimosia da ditadura a atirasse. O que ele disse é que
até lá mesmo, até o terreno da luta cruenta, ele iria, e de bom grado, se a ditadura viesse
a gerá-la. Quem pregou a revolução não foi o meu colega da oposição Arthur Caetano!
Quem a pregou e quem a prega é o ditador, que fez, ainda há pouco, passar
as suas metralhadoras pela frente da Assembléia dos Representantes, num gesto de
ameaça brutal. Esse, sim; esse detentor do poder, que não respeita a Assembléia dos
Representantes do Estado e faz arrogantemente passar as suas poderosas obras de
guerra pela frente da Assembléia, no momento preciso em que um deputado da oposição
lhe nega o direito que ele quer usurpar, é que prega a revolução no nosso caro
território.
Sr. Presidente, quem, como ele, blasona de possuir a opinião pública a
seu talante; quem faz praça de merecer, pela quinta vez, a suprema magistratura do
Estado; quem pretende merecer essa excepcional consagração, não precisa se fechar
em seu palácio rodeado de forças e cercas de arame, nem necessita fazer passear as suas
metralhadoras pela frente da Assembléia!

* Não foi revisado pelo orador.
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Sr. Presidente, esses arreganhos de forças não servirão, porém, para nos
arredar uma linha sequer do posto a que nos obriga.
Sr. Presidente, deve dentro em breve a Assembléia julgar o pleito que se
feriu a 25 de novembro para a eleição de Presidente do Estado.
Devemos julgar, Sr. Presidente, este pleito diante de um parecer que vem
subscrito por três representantes dos mais nobres e autorizados desta Casa; dos mais
competentes e esclarecidos dos seus membros, porém subscrito também por três dos
mais apaixonados soldados da ditadura.
Perdoe-me, Sr. Presidente, a franqueza com que devo dizer deste parecer
ora em discussão, mas mandam a dignidade e a lealdade do posto que ocupo que eu
profira sobre ele o julgamento sincero da minha consciência.
Sr. Presidente, muito mais de um mês levou a douta comissão para produzir
esta obra, na qual eu vejo, com tristeza, naufragar essa trindade brilhante; muito mais de
um mês levou ela a proceder a esse trabalho de manipulação clandestina, que fez do
material da eleição uma coisa que seguiu bem de perto a bambochata de 25 de novembro.
E, para baixar a um exame meticuloso deste material profundo, depois de
terem sobre ele lançado a mão mais de vinte pessoas a esta Casa, é que se dá apenas
cinco dias aos procuradores do vitorioso campeão da democracia!
Sr. Presidente, depois de, assim, perdida toda a seriedade deste material;
depois de ter recebido ele de joguete aos régulos da ditadura agonizante; depois de bem
feita a obra, de bem acabada a farsa, seria ridículo à oposição proceder a um exame
meticuloso nesses papéis já arrumados para a “contasinha de chegar”.
Deixo, portanto, de depor os olhos de minha análise nesse material porque
não me presto a farsas desse quilate.
Sr. Presidente, em que pese ao orgulho e à vaidade do poderoso detentor
do poder, sou forçado a dizer que já tremiam de medo da derrota, muito antes mesmo
de finda a eleição, os arautos da ditadura!
Já antes de completada a apuração da eleição de 25 de novembro se
maquinava a farsa indecorosa que teve o seu epílogo no parecer da douta comissão,
ora em discussão, ora neste plenário.
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A Federação, órgão do Partido Republicano, que vinha trazendo os
boletins diários, à proporção que lhe chegavam os resultados do pleito, quando
percebeu que o ditador não alcançava os ¾, ei-la que não afixa mais os boletins diários;
ei-la que suspende a afixação de suas comunicações, para só depois de ter obtido o total
suficiente para a “continha de chegar” dos ¾ voltar a uma manobra que nunca iludiu
a ninguém, afixar os resultados conhecidos.
Portanto, Sr. Presidente, era já o primeiro capítulo que se escrevia dessa
longa obra de fraude que devia por uma forma ou por outra reconduzir a cadeira
presidencial o ditador do Rio Grande.
Não contesto, Sr. Presidente, que tenha a oposição cometido fraudes no
decorrer da eleição de 25 de novembro. Reconheço-as, no entanto, como resultado
natural e lógico do exemplo pouco edificante daqueles que deviam dar o mais apurado
exemplo de honestidade política.
Compreendo, Sr. Presidente, que a oposição que, como, aliás, todos os
parti dos, é feita de indivíduos com todos os caracteres, tenha sido capaz de praticar
algum ato de fraude.
Mas, Sr. Presidente, o que o bom senso reclama, o que a lógica impõe, o
que o mais rudimentar raciocínio sanciona, é que essa fraude devia ter campeado com
mais intensidade no seio do situacionismo, que tem a sua disposição todos os meios
para isso.
Não há, Sr. Presidente, em boa lógica, como negar que a fraude devia ter
tomado proporções muito maiores nos arraiais do situacionismo!
E, no entretanto, assistimos admirados à calma com que os dignos
membros da comissão vem dizer, com uma coragem bem digna de ser aplicada de outra
forma, que nos 109.000 votos alcançados pelo seu senhor só 3.000 eram ilegais e que dos
38.000 alcançados pelo vitorioso campeão dessa cruzada redentora 6.000 lhe haviam
sido dados ilegalmente!
Vou, Sr. Presidente, abordar, embora ligeiramente, porque a hora já vai
tardia, o caso da eleição presidencial em Pelotas, onde, segundo ouvi da boca do meu
nobre colega Ariosto Pinto, a oposição foi a campeã da fraude eleitoral.
Sr. Presidente, todo o mundo conhece em Pelotas o Dr. Edmundo
Berchon, cirurgião de notória fama em Pelotas, e em todo o Rio Grande. Pois bem, Sr.
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Presidente, é ele que vem provar que não cabe à oposição o prêmio desse campeonato
pouco edificante.
O orador lê uma longa local publicada pela “Opinião Pública” sobre a fraude do
situacionismo no 6º distrito de Pelotas e diz: Sr. Presidente, publicou isso a imprensa de Pelotas e até
agora não foi contestada.
O orador mostra dois títulos que lhe foram pessoalmente entregues pelo Sr. Edmundo
Berchon, um dos quais trazia a assinatura de Mello Guimarães, já então há muito tempo sentado
numa cadeira de desembargador.
Sr. Presidente, mas, não para aí a habilidade, mais do que habilidade, Sr.
Presidente, o arreganho monstruoso dos fraudulentos srs. da situação de Pelotas, que
sonegaram mais de 400 títulos à oposição e que, para ocultar aos olhos da população
uma investigação serena, prestaram-se à farsa ridícula de um fantástico assalto ao
arquivo de Pelotas, onde estava guardado o material eleitoral.
E, não contente com essa farsa ridícula, ainda querem atirar aos membros
da oposição a responsabilidade do assalto!
E no entanto este edifício é guardado dia e noite por pessoal de toda
confiança do situacionismo.
E a perícia procedida no edifício provou que o mesmo fora arrombado de
dentro para fora.
Ora, Sr. Presidente, se isso não bastasse para provar os processos ridículos
a que baixou o situacionismo de Pelotas, ainda há o fato de até este momento não ter
sido apurada a responsabilidade dos arrombadores.
(O orador lê uma carta em que o Dr. Francisco Simões Lopes explica como votou duas
vezes, prosseguindo, diz):
E no entanto, o que é inderrocável é a sonegação por parte do
situacionismo de mais de 400 títulos à oposição; o que é inderrocável é que o assalto,
arrombamento e roubo ao cartório foi feito pela própria gente do situacionismo; o que
é inderrocável é que o fornecimento de títulos foi feito pelo escrivão.
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Sr. Presidente, outro crime cometido pela nobre Comissão de
Constituição e Poderes foi o de suprimir a votação de mesas inteiras sob os mais fúteis
pretextos.
A 3ª mesa de Piratini, por exemplo, foi anulada pela simples razão de não
ter a eleição se realizado no edifício tal e sim em outro, quando, por edital, foi publicado
que a eleição se efetuaria onde de fato se efetuou.
(O orador lê, então, o edital a que se referira e prossegue dizendo):
Sr. Presidente, são deste jaez ou mais ou menos como este os motivos
pelos quais a nobre comissão roubou milhares de votos à democracia vencedora e
não enxergou a fraude de outros milhares da situação.
E agora, Sr. Presidente, que já disse demais até sobre essa bacanal que foi
a eleição de 25 de novembro e que continuou sendo a sua apuração, bem como este
parecer elaborado nas trevas, passo, Sr. Presidente, a rapidamente analisar em frente da
moral e do direito a reeleição do ditador do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, tenho a certeza de que, se a qualquer menino se perguntar
se numa terra em que durante 30 anos um homem governar 25 esta terra é república, ele
responderá que não!
Não preciso mais nem uma frase, nem um só argumento para provar que
ao povo rio-grandense repugna essa reeleição!
Mas, Sr. Presidente, pela honra do posto que ocupo, sou forçado a determe um pouco na análise deste debatido ponto.
Sr. Presidente, a reeleição para o supremo posto governamental nem
sequer devia ser admitida pela Constituição do Rio Grande do Sul, nesta tudo se não
fizesse às avessas da União.
Nós aqui ainda não conseguimos implantar o regime que a 30 anos vigora
no resto do Brasil; nós aqui ainda entendemos que democracia é impedir a vontade
popular; nós aqui ainda entendemos que benemérito é aquele que mais se alheia das
necessidades populares, é aquele que não prescruta das necessidades do seu torrão, é
unicamente aquele que enfeixa nas mãos todos o poderes!
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Antes de mais nada, a condição única para a reeleição é a da benemerência
pública.
E, pergunto eu, poderá merecer a benemerência pública um homem que,
no afã de argumentar os viveiros de seus eleitores, traz onerosíssimos serviços para o
Estado, com o custeio dos quais, se uma mão mais forte e menos preocupada com
política não a viera salvar a nau do Estado estava irremediavelmente perdida?
Não lhe bastam, Sr. Presidente, as prerrogativas com que a Constituição
do Estado lhe põe nas mãos toda uma enorme soma de atribuições; não lhe basta que
seja o Executivo, o Legislativo e o Judiciário; não lhe basta que faça tábua rasa da
autonomia municipal; não lhe basta que faça e desfaça as leis e os regulamentos
municipais; não lhe basta tudo isso precisava ainda agravar por esta forma a situação do
Estado!
E é esse homem, Sr. Presidente, que quer transformar a cadeira presidencial
do Rio Grande nunca realeza efetiva!!
Sr. Presidente, disse esta Constituição que nós viemos a quase 30 anos
combatendo, que pode o Presidente ser reeleito desde que obtenha os ¾ dos sufrágios
do eleitorado.
Ora, Sr. Presidente, o assunto é muito batido mas é preciso voltar sempre
a ele para que a evidência prove o descomunal de ilógico ou de insincero deste parecer,
que diz não se tratar dos ¾ do total do eleitorado e sim dos ¾ dos eleitores comparecentes
à eleição.
Sr. Presidente, no seu artigo 9°, que consubstancia a matéria, lá está
expresso e dito em bom e simples português: “O Presidente exercerá a Presidência durante
cinco anos, não podendo ser reeleito para o período seguinte, salvo se merecer o sufrágio de três quartas
partes do eleitorado.”
Trata-se, pois, das três quartas partes do eleitorado ou, melhor, da
população eleitoral!
Mas, Sr. Presidente, não só os ¾ do eleitorado não obteve o usurpador
dos pampas, como nem sequer os ¾ desse outro eleitorado, o “dinâmico”, arranjado pela
inteligência de um nobre colega da maioria para salvar a “situação”.
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Tenho certeza de que quando a nossa santa casa for levada aos tribunais
da nossa Pátria, em instância superior, não haverá um juiz sereno e imparcial que deixe de
reconhecer que do nosso lado está a razão.
E então a verdade ressaltará clara, insofismável, e se compreenderá,
então, porque é que os colegas da maioria se irritam tanto quando sabem alguma notícia
do nobre candidato vencedor da democracia na Capital da República ou quando tem
conhecimento de alguma visita por ele feita a um outro estado!
É que o que os srs. da maioria queriam era que a questão morresse aqui
nesta Assembléia, onde o peso esmagador do seu número não permite sequer que um
nobre documento do vencedor da democracia figurasse em seus Anais!!
Sr. Presidente, já provaram os nobres procuradores do candidato
vencedor, já provou, e de uma maneira exuberante, o meu ilustre colega de oposição
Dr. Gaspar Saldanha que a exceção existente no Rio Grande do Sul para a reeleição exige
as três quartas partes do eleitorado.
Mas eu sou forçado a repetir a mesma argumentação para que não fiquem
ilógicas as minhas palavras nesta Casa!
E a prova de que o ditador pretende mesmo, Sr. Presidente, se perpetuar
no governo, é que ele próprio, em mensagem dirigida a esta Casa em 1904, já disse que tomara
conta da Presidência por ter obtido a votação de três quartas partes do eleitorado.
Mais, Sr. Presidente, versátil como as mulheres, muda de teoria ao sabor
da situação; democrata ontem e quando foi da campanha niilista; autocrata hoje, amanhã
ou depois, bolchevista e mais tarde monarquista, que já o é de fato, aí vai o ditador
perambulando conforme as conveniências de momento o exigem!!
Mas, Sr. Presidente, mais austera do que a dele é a palavra do organizador
do regime no Rio Grande do Sul; mais austera do que a dele é a Constituição que rege este
infeliz Estado?
E, Sr. Presidente, eu pergunto a nobre comissão, a sua sinceridade, como
pode ela dizer que o ditador obteve os ¾ necessários à sua reeleição; como pode ela
dizer que não são exigidos os ¾ da população eleitoral quando a própria comissão que
o apresentou como candidato disse, ao finalizar o seu manifesto:
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“A faculdade da reeleição está consubstanciada no art. 9º da nossa
sábia e libérrima Constituição.
“Essa exigência moralizadora – diz o patriarca – longe de
enfraquecer ou restringir o fecundo preceito doutrinário, resguarda
a sua pureza na aplicação, abro quelado-a contra o desvirtuamento,
imprime-lhe intenso vigor para resistir às deturpações, asseguralhe, em suma, a exeqüibilidade nas condições morais que lhe são
inerentes. Ao vulgar bom senso é intuitivo que só pode inspirar e
conseguir o sufrágio espontâneo dos três quartos da população
eleitoral o governante cuja permanecência haja assumido as
proporções de uma geral e manifesta aspiração pública, pelos
acervos dos serviços realizados e pela pujante confiança
estabelecida.”
Estas são indiscutivelmente as circunstâncias em que está para com
o eleitorado republicano do Rio Grande do Sul o benemérito riograndense Dr. Borges de Medeiros. As respostas que obtivemos
às consultas por nós dirigidas aos órgãos diretivos e consultivos
do partido equivalem a uma verdadeira aclamação do seu nome
honrado e impoluto. É a vontade da grande maioria, diremos
mesmo da quase unanimidade do eleitorado rio-grandense, que se
manifesta em termos categóricos e peremptórios pela continuação
do grande republicano à frente dos nossos negócios políticos e
administrativos.”

Pois bem, Sr Presidente, estas sãos as palavras da comissão!
É essa comissão que diz textualmente que é nessas condições que se
apresenta à reeleição.
Eu pergunto, agora, se pode haver alguém com mais autoridade para
comentar uma obra do que o próprio autor da obra; eu pergunto quem melhor do que
Castilhos, que é o seu autor, possa comentar a Constituição do Estado?
O orador neste ponto, expede longas considerações tendentes ainda a demonstrar que os
três quartos devem se referir ao total do eleitorado e não ao eleitorado que compareceu às urnas,
argumentando novamente com as palavras de Castilhos e citando comentários de Alfredo Varela,
continuando, diz:
Sr. Presidente, sentimo-nos nós todos bem nessa coligação em que todos
fazem justiça à honra alheia, irmanando-nos para atacar de rijo o maléfico edifício da
ditadura que pretende perpetuar-se no Rio Grande do Sul.
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Parlamentaristas ou presidencialistas, filiados a quaisquer organizações
partidárias, soldados de qualquer partido, os homens só são dignos de si e do acatamento
de seus irmãos quando os guia o ideal supremo da liberdade!
Pois, Sr. Presidente, é ela que nos agrupou em nome da libertação do Rio
Grande que se levantou!
Federalistas e democratas, democratas e republicanos dignos, todos os riograndenses livres, enfim, ergueram o pendão da revolta!
Todos esses, Sr. Presidente e ilustres colegas da maioria, se insurgem
contra este parecer criminoso e querem a anulação da eleição de 25 de novembro, que
nada mais foi do que uma orgia imoral, em que o máximo da fraude e da violência foi posta
em campo pelos patenteados da situação.
É Sr. Presidente, em nome dessa liberdade que nos congregou a todos nós,
legionários da democracia, em torno da eminente figura de Joaquim Francisco de Assis
Brasil junto às urnas a 25 de novembro; é em nome dessa liberdade, único direito de
viver dos homens; é em nome dessa liberdade que o ditador há 1/4 de século varreu do
território dos pampas; é em nome dessa liberdade, que é o sol radiante a dourar as
campinas do Rio Grande de amanhã, que eu protesto contra este parecer que a sufoca,
que a destrói e que a aniquila.
O Sr. João Neves – Sr. Presidente, a discussão do parecer da ilustre
Comissão de Poderes fornece oportunidade para uma definitiva liquidação de vários
aspectos jurídicos do pleito, suscitados nesta instância pelas oposições, que a ele
concorreram e que não se fatigam de os martelar nas secções editoriais e pagas da
imprensa daqui e do Rio de Janeiro.
Creio bem, Sr. Presidente, que o fito principal dessa insistência não seja
ditado pelo convencimento doutrinário das questões em brecha: a oposição tem outro
alvo em mira – o de manter sempre aceso o fogo das agitações, o de dar lá fora a impressão
de que vai por aqui um esfervilhar de paixões desencadeadas. Enquanto todas as manhãs
o público saboreia a hermenêutica dos agitadores, eles imaginam que, à força de
repetidas, certas proposições aberrantes do nosso sistema constitucional são capazes de
se transformar em postulados indisputáveis, à semelhança desses modernos processos
de enxertia, que, sem desnaturar de todo o vegetal, dão às flores e aos frutos aparências
diversas da realidade.
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Mas o observador imparcial não se deixa iludir, o crítico educado nos
princípios fundamentais do regime não aceita essas interpretações ad usum delphini; só a
massa ignorante é influenciada pela mistificação dos oráculos da demagogia, das sibilas
tendenciosas, que ajeitam os textos das leis ao sabor das conveniências do partido.
Quero ocupar-me de uma das feições mais salientes e mais discutidas do
caso – a inteligência que deve ser dada à letra dos arts. 9 e 18 § 3° da Carta de 14 de julho.
Já na sessão de 22 de dezembro, respondendo ao nobre Deputado da
minoria, o Sr. Dr. Alves Valença, tive ocasião de expor per suma capita o meu modo de
entender o assunto, então trazido prematuramente a debate.
Nenhum dos argumentos, que naquela ocasião, foi fundadamente
contestado pelos nossos adversários e a questão de saber-se se o Presidente, para ser
reeleito, precisa obter três quartas partes dos votos do eleitorado alistado ou do que
comparecer às urnas, se tornou então o punctum saliens de todo o chamado caso riograndense; sobre ele escreveram jornalistas de ambas as correntes, discutiram na Câmara
Federal brilhantes deputados republicanos, contestando afirmativas dos Srs. Souza
Filho e Maciel Junior, e, como se esse contraste de opiniões não bastasse para atrair sobre
ele a especial atenção de toda a gente, ainda vieram os dois candidatos a focá-lo de
preferência nas abortadas démarches para a instituição do juízo arbitral.
O art. 9° da Constituição estadual admite a reeleição do Presidente desde
que esse mereça três quartas partes dos sufrágios do eleitorado.
Nenhuma outra palavra acompanha esse vocábulo, palavra que o
esclareça, amplie ou restrinja. O artigo alude simplesmente ao eleitorado.
Mas a que eleitorado se refere – ao eleitorado inscrito nos registros oficiais
ou à massa, que acode às urnas e efetivamente vota? Eis o problema, que está desesperando
os Hamlets da democracia, os enevoados príncipes da Dinamarca, que querem a
expensas do duplo sentido de um termo baralhar o julgamento da Nação e confundir
atrás de uma questão de verbalismo inócuo os mais altos, os mais puros, os maiores
interesses da nossa terra.
Se o texto do art. 9° apresenta assim uma obscuridade e a sua aplicação
escrupulosa demanda um esclarecimento, busquêmo-lo nós, que estamos colocados na
situação de intérpretes doutrinais, estabelecendo de lustro em lustro as bases da
jurisprudência do Rio Grande do Sul.
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Mas não façamos obra de cavilação ou de sofisticaria banal.
Empreguemos no exame do texto em discussão os recursos que a ciência
do direito tem acumulado nos reservatórios da sua experiência; aproveitemos os métodos
de comparação, os cabedais da lógica e os próprios avisos do léxico, para que do
confronto de todas as demonstrações a verdade surja transparente aos [olhos] dos
incrédulos.
Que é que se chama interpretar uma lei?
Interpretar a lei – diz um grande jurisconsulto brasileiro – é revelar o
pensamento, que anima as suas palavras.
Para esse fim, pode o intérprete recorrer ou a elementos puramente verbais
e a interpretação se diz então gramatical; ou ao raciocínio, à comparação, a todos os meios
conhecidos pela ciência, à história da formação da lei e à evolução do Direito, e a
interpretação sistemática, que atende à circunstância de ser o direito um organismo
destinado a manter em equilíbrio as forças da sociedade e que, portanto, tem princípios
gerais, a que os outros se devem subordinar, estabelecendo regras, que valem pela
harmonia do conjunto.
É preciso, porém, não acreditar demais nessas distinções acadêmicas; as
duas formas principais de exegese não são duas formas diferentes de modo que cada
uma isoladamente baste para revelar o pensamento do legislador. Como bem diz Gény,
“uma e outra necessariamente se completam e as deduções racionais, segundo as inspirações de uma sã
lógica, intervirão para dar o seu pleno desenvolvimento à vontade, cuja expressão gramaticalmente
analisada não pode representar mais do que o esqueleto”.
Os primeiros tempos do direito romano caracterizaram-se pela
interpretação puramente literal. Era na vida jurídica a reprodução da frase do Evangelho
– In princípio erat verbum.
Vieram depois os períodos de progresso, com a consagração dos
processos lógicos de interpretação, resumidos na máxima do Digesto – scire leges non est
verba e a rum tenere, sed vim ac potestatem.
Ninguém, entretanto, mais contribuiu para desacreditar esse apego à
palavra, essa demasia vocabular, esse respeito fetichista pelo verbalismo do que o grande
von Ihering, que no seu Espírito do Direito Romano ensina com o brilho habitual:
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“A questão de saber se em geral a palavra é capaz de transmitir o
pensamento soa como um verdadeiro paradoxo. Ela é contudo
bem séria e merece uma resposta negativa. O pensamento é um
acontecimento interno da vida intelectual subjetiva, uma atividade,
um movimento, uma ondulação do espírito; ora, um movimento
não se deixa traduzir objetivamente. Não é senão com a perda da
sua essência própria de fixar o pensamento pode sair do seio da
intimidade subjetiva para entrar no mundo exterior. O pensamento
expresso é, por assim dizer, um pensamento gelado. O pensamento
ele mesmo não se transmite. A palavra não é uma coisa objetiva, um
objeto, não é a idéia encadeada na sua objetividade; fisicamente e
intelectualmente, não é senão um fato, um ato, uma ação sobre o
ouvido e o cérebro, um choque, que se produz para acionar em
outrem esses dois órgãos, com uma determinada atividade. Um
olhar um aperto de mão, um gesto, um sinal valem muitas vezes mais
do que a palavra para provocar um pensamento em outra pessoa; é
a melhor prova de que a possibilidade da comunicação intelectual
não depende necessariamente da reprodução objetiva do
pensamento, mas duma impulsão a um pensamento semelhante.”

À luz desses princípios gerais, estudamos, para o art. 9° em combinação
com o art 18 § 3°, para ver de que eleitorado fala a Constituição, quando dispõe sobre
a reeleição do Presidente do Estado – se do eleitorado inscrito ou do dinâmico, que
comparece aos comícios.
Façamos primeiro a exegese gramatical isolada.
Que se entende por eleitorado? Que significa eleitor?
A última palavra vem do latim – elector electoris, que, segundo o dicionário de
Santos Saraiva, deve ser traduzida: o que escolhe, o que elege. Provém de eligere, isto é,
escolher.
Logo, Sr. Presidente, eleitor não é propriamente o cidadão habilitado, ao
exercício do voto. Eleitor se entende o que vota, o que de fato escolhe e elege. Já daí
se vê que a palavra, estudada nas suas origens, trai o sentido da atividade, da ação.
Etimologicamente, eleitor não é o cidadão que dispõe de uma faculdade
jurídica, é o que exercita essa faculdade.
A palavra eleitorado não tem realmente a significação, que geralmente se
lhe empresta, de substantivo coletivo. Segundo Caldas Aulete, eleitorado deve ser
entendido como – dignidade do eleitor, o direito de eleger.
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Em francês acontece o mesmo. “Electorat e le droit de l'électeur, usage de cedroit.”
Assim se diz: “Tout français majeur joit de 1’ électoral.” (Larousse).
Dest’arte, pesquisando a raiz da palavra eleitorado, o seu conceito
gramatical, ninguém em boa fé poderá dizer que esta palavra equivale ao conjunto de
eleitores inscritos. Antes, tomando ao pé da letra a significação de elector em latim,
resultaria que eleitorado quer dizer multidão de eleitores que escolhe, que elege.
Mas, admitindo que a palavra eleitorado tenha o sentido de coletivo, tanto
ela poderia exprimir o total de eleitores, que votam, como o daqueles que se encontram
alistados, porque o eleitor significaria então tanto o cidadão habilitado para o exercício
dos direitos políticos como aquele que efetivamente exerce tais direitos.
Resultaria então para o intérprete a dificuldade de saber, pela simples
interpretação gramatical, a que classe de eleitorado se quis referir o legislador
constituinte, se ao eleitorado estático, se ao eleitorado ativo.
Começa então a necessidade de fazer apelo a outros elementos de
interpretação.
A lógica dos nossos adversários estacou na palavra eleitorado. Para S.
Exas. eleitorado significa o eleitorado alistado e nada mais; a Constituição alude, no art.
9º, às três quartas partes dos sufrágios do eleitorado, logo o eleitorado aí têm de ser todo
o corpo eleitoral.
Nada mais contrário às normas de interpretação universalmente acatadas
do que analisar um texto legal isoladamente, separada uma disposição das demais, que
com ele se integram e harmonizam, tomar um artigo independente dos outros e submetêlo a uma exegese verbal, sem atentar no nexo lógico, que o deve vincular às outras partes
da lei.
Isso é da mais repugnante heresia jurídica, é procedimento heterodoxo
fulminado da condenação mais formal, desde o direito romano, que já sentenciava:
“incivile est, nise tota lege perspecta, una aliqua particula e jus proposita judicare vel respondere.”
Como harmonizar o texto do art. 9°, assim interpretado, com o texto do art.
18 § 3°, que alude em caso de reeleição exclusivamente às três quartas partes dos sufrágios?
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Se eleitorado, como já aqui afirmei, pode ter essa dupla significação, uma
equivalente a eleitor alistado e outra a eleitor que vota, a palavra sufrágio só de uma
interpretação é possível – a de voto efetivamente dado.
Sendo assim, a lei fundamental do Estado, conteria em parte da mais alta
importância uma contradição e, como as leis devem constituir todos harmônicos, a
conseqüência é que cabe ao intérprete esclarecer a parte argüida de contraditória.
Como bem ensina Alves Moreira Direito Civil Português, volume lº p. 44:
“Sendo obrigatórias todas as disposições ou normas, de que se compõe a legislação de um estado e
achando-se todas mais ou menos relacionadas entre si, é necessário interpretá-las de modo que umas se
harmonizem com as outras e reciprocamente se completem, excluindo-se as interpretações, que levarem
a aplicar a lei desta forma que fique em contradição com os conceitos formulados em outras leis.”
Que diremos então de uma exegese que coloque em contradição não o
texto de duas leis diversas, mas os próprios artigos do pacto fundamental de um estado?
Será possível admitir que dois artigos de tal lei estejam significando as coisas mais
diametralmente opostas?
Não, de certo; uma das regras de hermenêutica é que o intérprete deve
absterse do sentido defeituoso ou anormal, que atribui à lei algum absurdo ou que a faz
contraditória ou destruidora de si mesma.
Tal é o aforismo romano – Interpretatio illa summenda quae absurdum evitetur.
Quando a lei usa de expressões impróprias, como diz Paula Baptista, esse
defeito se retifica. Assim uma lei municipal, que preceitua: “Nenhum habitante pode ter soltos
animais na povoação”, não pode ser interpretada, dando a habitante o sentido exclusivo de
pessoa moradora, de sorte que os que se acharem na povoação de passagem possam ter
animais soltos. A expressão nenhum habitante aí equivale a – “ninguém”.
Em casos como o presente, o intérprete deve ter em vista o contexto e os
lugares paralelos; o contexto é formado pelas disposições que se seguem e precedem
imediatamente aquela que se quer interpretar.
Lugares paralelos são as disposições legais, que, achando-se textualmente
afastadas da que se quer interpretar, mantém com ela tais relações de semelhança ou de
identidade que a interpretação de umas deve influir sobre as outras. (Alves Moreira, op.
cit.). As disposições do art. 9º e 18 § 3°, são lugares paralelos. Ambas se referem à
reeleição, em ambas a Constituição preceitua para tal caso deve haver nelas relações de
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absoluta identidade; fôra caluniar o pensamento do legislador admitir que ele estatuísse
uma norma contrária ou diferente da outra.
Ora, a interpretação adversa conduz a esse absurdo.
Que deve fazer o espírito do intérprete imparcial, quando se verifica, como
no caso, a falência da interpretação exclusivamente gramatical?
Aferrar-se simplesmente a um dos sentidos da palavra controvertida,
permanecer numa intransigência reveladora da paixão política?
Não, Sr. Presidente. Constatada essa circunstância, é forçoso apelar para
outros recursos de exegese, pôr a lei em confronto com as suas fontes, estudar a parte
histórica da sua formação, iluminá-la pelo critério dos princípios gerais.
É o que vamos fazer, no intuito de terminar de vez essa delenda Carthago das
oposições rio-grandenses.
Bem doutrinou Alves Moreira na obra citada que: “Quando a uma palavra
possa dar-se mais do que uma significação, deverá atender-se de preferência à significação técnica,
rigorosa, em relação ao tempo em que foi publicada a lei, tendo por vezes de recorrer-se a outros,
para se determinar o sentido em que o legislador a usou.”
Ora, toda a nossa tradição eleitoral protestaria contra esse critério errôneo
de tomar para base do cálculo do quociente eleitoral exigido o número dos eleitores
alistados, até mesmo daqueles que não comparecerem aos comícios.
Já a Lei Saraiva, que alguém denominou com propriedade a lei áurea na
matéria e que se propôs exatamente a reformar as práticas eleitorais, corrompidas por
grandes vícios, estatuía no art. 178: “Não se considerará eleito deputado o cidadão que não reunir
maioria absoluta dos votos dos eleitores, que concorrerem à eleição. Essa maioria será calculada pelos
votos tomados e apurados pelas mesas eleitorais.”
Bem sei que aí se trata de apreciar a simples maioria absoluta, em eleição
voto a voto, mas a técnica é a mesma, os mesmos os princípios doutrinários a aplicar
mutatis mutandis ao caso em apreço.
Mais longe ainda foi a lei do grande ministro monárquico. Como poderia
acontecer que muitos eleitores acudissem às urnas e nelas depositassem cédulas em
branco, ele expressamente excluiu o cômputo de tais cédulas no cálculo da maioria
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absoluta, dispondo o artigo citado: “Tais cédulas em branco não serão computadas para o
cálculo da dita maioria.”
Que significa isso senão que repugna a todos os espíritos juridicamente
educados dar aos abstinentes do dever cívico uma preponderância irritante nas
decisões para as quais eles, por frouxidão moral, por covardia moral, por incompreensão
moral, não concorreram?
Se compararmos a lei fundamental com a lei eleitoral, que de pouco lhe
seguiu, pois é de 12 de janeiro de 1897, lei da exclusiva autoria de Júlio de Castilhos, lá
encontraremos um admirável elemento de confronto, um insofismável testemunho do
pensamento do legislador constituinte.
Diz o art. 80: “Na eleição em que for votado o Presidente, se nenhum cidadão houver
alcançado maioria absoluta e aquele não tiver obtido as três quartas partes dos sufrágios, proceder-seá à nova eleição, na qual o Presidente não poderá ser votado.”
Esse artigo faz remissão ao art. 18 § 3°, da Constituição, o que prova que
neles pensava o legislador estar fixado o quociente exigido para efetividade da reeleição.
É aí nessa linfa que o intérprete se deve abeberar para colher o sentido dos
termos, não em palavras de propaganda política em diplomas literários, nos quais, se o
autor mostrava a excelência da sua cultura vernácula, não emprestava aos termos o rigor
das sentenças jurídicas, dos pareceres de homem de direito, para os quais os vocábulos
devem ter uma precisão indeturpável.
Mas, Sr. Presidente, se estudarmos com melhor atenção a Carta de 14 de
julho, para logo descobriremos que esse quociente a obter pelo Presidente, que se
candidate à reeleição deve ser calculado sobre a mesma base que serve de termo para o
cálculo da maioria absoluta, sob pena de recairmos numa justiça de dois pesos e duas
medidas.
Como se elege o Presidente neste Estado? Por sufrágio direto dos eleitores,
diz o art. 17. Mas de que votação precisa alguém para conseguir a sua eleição? De maioria
absoluta, diz singelamente o art. 18 § 2°. Mas maioria absoluta de quê, calculado sobre
quê? Sobre o número de eleitores alistados ou de eleitores que compareceram às urnas?
A Constituição não esclarece. Menos clara do que a Constituição federal no art. 47, a do
Estado apenas fala em matéria absoluta.
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Diante dessa constatação, temos de chegar inevitavelmente a um caso de
fácil ocorrência.
O Presidente do Estado disputa a sua reeleição, contendendo com outro
cidadão. Terminado o pleito, força é inquirir do poder apurador se a maioria absoluta que
o adversário do Presidente precisa obter para a sua eleição é de metade mais um dos
sufrágios de todos os eleitores alistados ou somente dos que votaram no pleito.
Se for a primeira, chegaremos ao extremo de condenar o Estado a ser a
presa permanente das agitações eleitorais, das acefalias de governo regular, à paralisação
dos trabalhos públicos, a uma atmosfera de competições irritantes, com perigo para a
tranqüilidade pública.
Não há quem ignore que as abstenções são os fatos de todos os dias. Ainda
estamos longe do período áureo do civismo, em que o exercício do voto seja quase uma
devoção. Nem só no Brasil assim é. As estatísticas aí estão para evidenciar que até nos
países europeus, em que não há o analfabetismo e outros males, que afastam os eleitores
recenseados que não freqüentam as urnas. Na Alemanha a percentagem dos votantes é
de 84%, de 74 na Dinamarca, de 77 na França, de 84 na Holanda, de 65 na Itália, de 62
na Noruega, de 59 em Portugal. Só a pequena Bélgica batalhadora apresenta uma
concorrência espantosa, quase integral dos recenseados, mas isso se deve não só aos
exageros da coerção legal, como a circunstâncias peculiaríssimas.
Desta sorte, a interpretação que impusesse como medida da maioria
absoluta um quociente de votos igual à metade e mais um dos eleitores inscritos
importaria em tomar tal quociente quase de impossível obtenção e viveríamos no
período das eleições permanentes, teríamos consagrado nos usos a pior de todas as
chagas, a chaga do votismo.
É, pois, fora de dúvida que a maioria absoluta só pode ser computada sobre
os sufrágios, como, aliás, o tem sido sempre sem protesto de ninguém, não só no Estado
como na República.
Que se segue daí? Simplesmente a contradição flagrante em que iriam
incorrer os exegetas da oposição. O Presidente para se fazer reeleito precisaria obter três
quartas partes dos votos de todos os eleitores alistados e o candidato das oposições
poderia ser eleito se obtivesse metade e mais um dos sufrágios.
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Eis o absurdo a que nos conduzia a lógica dos nossos contraditores,
verdadeira justiça de dois pesos e duas medidas, que repugna em primeiro lugar ao
sentimento propugnado pela igualdade democrática.
Nem outro foi o critério adotado em relação ao art. 47 da Constituição
federal. Como nele se fala simplesmente que o Presidente e o vice-Presidente da
República são eleitos por sufrágio direto e maioria absoluta de votos, houve quem
entendesse que essa maioria se devia calcular sobre o número total dos eleitores inscritos.
Tais foram os pareceres de Aristides Milton e de Silva Marques, Júlio de Castilhos, porém,
escreveu naquela ocasião palavras memoráveis, que tiram toda a dúvida. Diz ele:
“Entendo que o supremo funcionário nacional deve ser eleito pela Nação, representada
pela maioria do eleitorado que se compõe de “todos os cidadãos ativos”.”
Aí tem a Assembléia dos Representantes o que o grande republicano
entendia por eleitorado, conjunto de cidadãos ativos que comparecem às urnas e não
simplesmente rol de indivíduos relacionados nas listas autênticas. Isso deveria bastar
para a inteligência exata dos arts. 9º e 18 § 3º da Constituição estadual.
Seja como for, o certo é que o Congresso da República, em todos esses
longos anos de regime democrático, tem entendido e com boa razão que maioria
absoluta é a calculada sobre o número de eleitores que votaram.
Eis aí, Sr. Presidente, o elemento histórico, o fator analógico postos em
linha de conta e testemunhando que a exegese dos textos em debate tem de ser a
adotada sempre pela Assembléia, nas reeleições anteriores.
Nem se diga que no caso se trata de uma reeleição e que por isso maior deve
ser a exigência do quociente a obter. Tal argumento não pode convalescer, diante do art.
18, na parte em que se refere à maioria absoluta, porque, como creio ter demonstrado,
não seria possível admitir no mesmo artigo e no mesmo parágrafo a aplicação de dois
critérios diferentes – um para o cálculo da maioria absoluta, outro para o da reeleição.
E pergunto eu – onde deve haver mais rigor, em aceitar como quociente
da reeleição três quartas partes dos sufrágios para reconduzir um presidente de estado
em seu cargo ou maioria absoluta calculada somente sobre os votos apurados para
reconhecer eleito o supremo magistrado da República? Este ocupa a cúspide de um dos
poderes do Estado, é o comandante supremo das forças de terra e de mar, indulta e
comuta penas, pode declarar a guerra em caso de invasão estrangeira, nomeia juízes,
ministros, diplomatas, declara a suspensão das garantias, como ainda há poucos dias
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aconteceu no Brasil. No entanto, pode ser eleito por cem votos, por cinqüenta, por
cinco, num corpo eleitoral que deve andar por um milhão de alistados.
Ninguém jamais discutiu essa questão. Nem Ruy Barbosa, nos dois pleitos
em que se empenhou, nem Nilo Peçanha, na recente luta presidencial. E, se prevalecesse
o critério oposto, o Sr. Arthur Bernardes não teria conseguido a vitória, pois mesmo em
Minas, com um total de cerca de 400.000 eleitores, S. Exa. só alcançou 179 mil sufrágios.
Aproveito a oportunidade para responder a uma objeção levantada pelo
nobre Deputado por Pernambuco, o Sr. Souza Filho. Disse S. Exa. que, a prevalecer a
doutrina esposada pelo Partido Republicano em face dos arts 9° e 18 do § 3° da
Constituição do Estado, quando o Presidente do Estado concorresse ao pleito, sem
competidor, poderia ser reeleito com dez, com vinte votos e que não haveria base para
cálculo dos três quartos exigidos pela lei. Não há tal, Sr. Presidente. Em tal hipótese, não
se faz mister cálculo nenhum. Se ninguém comparecer, disputando o pleito, se todos os
votos se acumularem no Presidente, este não obteve três quartos, obteve a totalidade
dos votos.
O mesmo se deve entender se qualquer cidadão pleitear o cargo, sem
competidor. Ele deverá ser reconhecido com cinco, com dez, com vinte votos.
E isso mesmo, acabei de provar, se aplica ao caso presidencial da
República.
Muito há servido de pábulo à interpretação oposicionista o manifesto de
Júlio de Castilhos, reproduzidos como andam os seus dizeres por todas as gazetas e
em todos os terrenos da discussão.
Mas, Sr. Presidente, já disse a 22 de dezembro que ninguém pode ir ali
demandar um comentário ao texto constitucional. Procurando encarecer a necessidade
da reeleição do seu grande amigo, o inesquecível republicano traçou aquelas linhas sem
preocupação doutrinária, sem atenção ao caso jurídico. Todos lhe notam o desejo da
elegância de forma tão cultivada pelo notável rio-grandense, que, preocupado em não
repetir os vocábulos, usou da expressão “população eleitoral” porque acima já havia
falado em eleitorado. E querem daí os apressados intérpretes tirar a conclusão de que
eleitorado e população eleitoral são, portanto, sinônimos e, como tal, a exigência do
quociente para a reeleição é de três quartos dos eleitores inscritos.
Antes de tudo, é tempo já, como dizem Fadda e Bensa, comentando
Winscheidt, no Direito das Pandectas, de abandonar esse conceito da lei como produto da
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vontade individual; cumpre não falar tanto na vontade do legislador e romper com
aquilo que Kohler chamava apropriadamente o subjetivo histórico. A lei deve
considerar-se como produto das condições sociais; o legislador não é senão o seu órgão
explicativo. Certo o legislador pode formar a lei de um modo mais do que de outro; mas
com a publicação ela se separa do seu autor, tem vida própria e se coordena e harmoniza
com todas as forças sociais.
A chamada interpretação autêntica, que, aliás, só se realiza por intermédio
de outra lei, jamais por comentários do legislador, é um resquício do poder imperial em
Roma. Só o imperador poderia interpretar as leis estabelecidas por eles, quando elas
eram obscuras - Ejus est interpretari legem cujus est condere.
Mas não é bem aceita pelos juristas essa forma de interpretação, porque
importaria em adicionar a cada lei promulgada uma outra, que a esclarecesse; raros são
os exemplares de leis meramente interpretativas no Brasil, como a que o Senado entendeu
há poucos anos dever promover para regular os casos de protesto cambial, quando o
título fosse avalizado por garantes do emitente ou dos outros coobrigados. De
ordinário, esse mister é confiado aos tribunais, que fixam a inteligência dos textos, mau
grado a instabilidade dos julgados e a volubilidade das opiniões, que às vezes justificam
a filosofia popular, quando fala em “cada cabeça cada sentença”.
As leis políticas, as constituições encontram não só nos tribunais como
nos corpos políticos deliberantes os seus intérpretes autorizados.
Eis porque o pensamento do legislador não devemos procurá-lo nas
palavras de Júlio de Castilhos, no manifesto invocado pelos oposicionistas.
Em contraposto ao entendimento que eles atribuem ao grande
organizador do Estado, não é naquelas expressões que se encontra o seu pensamento; é
na lei eleitoral de 1897, que apenas condiciona a reeleição à obtenção dos três quartos
dos sufrágios; é na sua ação eficiente e orgânica na Constituição federal, quando
propugnava a reeleição do Presidente da República, quando afirma que o eleitorado é o
conjunto de cidadãos ativos; quando assistiu, sem protesto, antes com a sua aquiescência
expressa, à elevação do Dr. Borges de Medeiros por segunda vez ao seu alto cargo, em
1902, mesmo sem ter obtido as três quartas partes dos votos do eleitorado efetivamente
alistado.
É aí que se encontra o parecer do egrégio cidadão, tão cedo roubado às
grandes esperanças que a Pátria depositava na sua visão de águia e no pulso de ferro
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de sua energia máscula, capaz de organizar partidos, de demolir regimes, de sufocar
revoluções.
Como já tive ocasião de dizer, Sr. Presidente, a interpretação dos
adversários talvez procedesse se vivêssemos num país que consagrasse a
obrigatoriedade do voto. Mas, num país roído pela chaga das abstenções; num país que
caminha para a indiferença política, em que nem o estímulo dos partidos desperta os
cidadãos da apatia cívica em que jazem, fora loucura exigir esse quociente eleitoral
calculado sobre o número de eleitores inscritos, como fora rematado absurdo impor
sobre ele o cálculo da maioria absoluta, porque isso importaria em perpetuar as
instâncias eleitorais e em reduzir a vida pública a um permanente campo de
controvérsias políticas.
Nos estados de indiscutível civilização material de ascendrada cultura
intelectual, foi preciso corrigir esses desvios com a instituição do voto obrigatório, grave
erro sem dúvida, porque equivale a tiranizar ainda mais a consciência pública. Não
hesitaram, porém, a despeito desses inconvenientes, em preconizá-lo Holts para os
Estados Unidos, Bodio para a Itália, Summer Maine para a Inglaterra, Stein para a
Alemanha, Moreau para a França.
Eu não professo essa doutrina corretiva, mas digo que, se adotarmos esse
critério para o cálculo do quociente em discussão e para o da maioria absoluta, é o
mesmo que favonear o absentismo das urnas, é equipará-lo ao civismo dos que votam.
Nenhum candidato precisa de se dar aos incômodos de uma campanha partidária; basta
que pregue esse detestável negativismo político, que aconselhe essa condenável
passividade para obter os seus fins e o brasileiro, que já tem na massa do sangue o
pendor da indolência, a nonchalance inata para tudo que tange os destinos da causa
pública, formará de melhor grado nesse exército de inertes igualado, por uma estranha
ironia, à eficiência militante dos que arrostam as despesas, os perigos e os riscos para
dar nas urnas o testemunho das suas preferências.
Mas o que mais impressiona é o ilogismo dos meus adversários.
Ora, Sr. Presidente, isso não cabe no cérebro de ninguém. Já não falo
daqueles que, por franqueza ou por ignorância, não comparecem aos comícios. Falo
daqueles que, por motivos de ocasião, estão ausentes do Estado, estão enfermos, estão
em trabalhos inadiáveis e que têm o seu silêncio contado como os votos de oposição
ao Presidente reelegendo.
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Como vê V. Exa., a tanto nos arrastaria a exegese adversária.
Ela, entretanto, peca por ofensa à lógica, à igualdade, aos princípios gerais
de direito e quando uma interpretação se recente de tais vícios, não pode prevalecer,
como ensinam os mais notáveis tratadistas da matéria.
É hoje ponto extreme de dúvida que o silêncio não pode ser interpretado
em direito civil como aquiescência. Já vai longe o predomínio do brocardo – qui tacet
consentire videtur. Não, quem cala não diz nada e muito menos estabelece qualquer
preferência.
O que sempre se evidencia em matéria de eleições, da maioria é o cômputo
dos sufrágios. O sufrágio é o ponto de referência e de interesse de toda a vida cívica.
Sufrágio universal é o lema da escola política que predomina em todos os países do
mundo; ninguém fala em eleitorado inscrito, ninguém o toma para termo de comparação
das votações obtidas ou a obter para a consecução de um mandato.
Assim, adotado o sistema do voto proporcional, como o faz a libérrima lei
rio-grandense, a base para a obtenção do quociente eleitoral é o número de eleitores que
votaram. Esse é também o sistema adotado por Lastarria na Política Positiva, esse foi
proposto já em 1870 pelo Duque Richmond à Câmara dos Comuns na Inglaterra.
Inútil me parece insistir no assunto, que tenho certeza só foi trazido à tela
da discussão à míngua de melhores argumentos.
O próprio Sr. Assis Brasil assim pregava em um livro científico já em 1896 e a
sua escapatória de ontem, a sua retificação pro domo, de última hora, antes nos traz a idéia
de que serão os seus documentos inapagáveis, quando as vicissitudes da política
obrigarem o autor dos diplomas mentais ao rodopio de catavento, sacudido pelos
temporais do interesse ou da ambição.
Os que entrincheiram atrás da palavra eleitorado para recusar a
transparência dos nossos argumentos fazem lembrar aqueles que Bacone chamava idola
fori, batendo-se pelos sofismas de linguagem, a que alude Pietro Cogliolo, deturpando a
prática forense pelo uso de palavras ambíguas ou mal definidas ou atribuindo uma idéia a
uma palavra de diverso sentido, sem reparar se há autologia de conceito ou porque
não distinguem o significado comum do técnico ou porque de qualquer modo não
estabelecem a relação entre a palavra e a idéia.

501

Sinto, Sr. Presidente, que se aproxima a hora das definições irrevogáveis e
que devemos todos os que temos assento nesta Casa tomar a atitude que nos impõe
a nossa consciência, o exame desapaixonado do pleito em debate.
Por mim já a elegi, diante do exame que fiz de todos os pontos da
matéria discutida. Voto pelo reconhecimento de S. Exa. Dr. Borges de Medeiros e
voto sinceramente, de alma aberta, como quem não teme que o seu sufrágio seja
acoimado de parcial ou de suspeito.
A hora é das responsabilidades. Ninguém pode fugir da coragem das
atitudes extremas. Aceito as que me couberem na partilha.
Não tenho interesses materiais dependentes da luta política, não
tenho dependências de qualquer natureza, seja com quem for. Advogado, usufruindo
os proventos largos da minha atividade profissional, que Deus tem bafejado de
benefícios e alentado com a coragem dos fortes, só um laço me une à causa que S. Exa.
Significa no cenário da vida rio-grandense e esse é o vínculo indissolúvel dos ideais que
vai tecendo a trama de tantas vidas ajustadas no sentido da ordem e do aperfeiçoamento
incessante da terra que todos amamos com os extremos do mais desvelado carinho.
Há trinta e dois anos que o Rio Grande cresce e prospera nesse regime de
ordem e de paz, com a plenitude de todas as garantias, assistindo ao desabrochar
maravilhoso das suas maravilhosas energias.
Bem sei que as convulsões espasmódicas da anarquia já uma vez
tentaram abalar-lhe o organismo renascente. Ninguém ignora o conflito das forças
reacionárias.
Problemas de toda a sorte, criados pelo imprevisto de fatores de toda a
espécie, emboscadas perigosas e atalhos sedutores têm tentado os responsáveis pela
ordem civil.
Assistimos aos horrores fratricidas, friamente praticados; a própria lei
fundamental tem sido ameaçada pela exegese dos partidos; a vivacidade das contendas
a cada passo trai as nossas origens batalhadoras de povo afeito a construir e destruir
fronteiras.
Que vale, porém, tudo isso diante do futuro imenso e eterno da nossa
terra?
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A terapêutica não se desacredita pelo insucesso dos remédios, nem a
geometria se aniquila porque Euclides se houvesse enganado no cálculo das dimensões,
do mesmo modo que a mecânica de Newton e de Galileu não se destrói com as
descobertas de Einstein.
Os erros e os crimes, como o lixo das grandes metrópoles, incinerados nas
estufas do patriotismo e da fé, hão de construir o sedimento de novas estratificações, o
húmus bendito capaz de gerar a grande árvore da fraternidade.
Caminhemos para essa fraternidade, com os olhos no alto, decididos pelos
princípios, mas sem as separações do ódio, que envenena, porque o Rio Grande bem
merece o sacrifício das nossas rivalidades.
Há nos corpos inanimados, sujeitos às reações do laboratório, uma força
que realiza ou destrói certas combinações, sem outra causa aparente a não ser a existência
presumida de certos elementos ocultos.
É a chamada força catalítica.
Ela se revela também nos domínios da psicologia coletiva e, quando menos
se espera, essa energia imanente, nascida em recantos errantes da vontade nacional,
intervém no quadrante das tempestades para varrer do horizonte as procelas do desânimo
e rasgar no futuro da Pátria novas marusilhadas de luz.
Invoquemo-la nas horas de abandono e de diferença, para reanimar os
fracos que desesperam do futuro do Brasil e afumar às gerações de amanhã que, apesar
de todos os erros e de todos os desvios, os brasileiros de hoje, como os heróis
de Barroso, sabem cumprir o seu dever.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, depois dos brilhantes debates
travados nesta sessão, eu me sinto tímido e vacilante por não poder acompanhá-los e
só ouso surgir do seio da minha pequenez...
Vários deputados – Não apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – ... impelido pela contingência do dever cívico.
Estamos vivendo um grande momento histórico, na ocasião em que se decidem, pelo
veredito desta Assembléia, os destinos do Rio Grande do Sul. Devemos, com satisfação,
salientar a forma elevada, a linguagem respeitosa com que a eloqüência dos oradores que
me precederam levantou o nível moral do debate. E, por uma dessas coincidências de
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que o arbítrio dos acontecimentos guarda o segredo, a última sessão, encerrando os
trabalhos, deverá ser também a última em que compareço perante vós, expondo meu
pensamento. Por isso, esta solenidade tem, para mim, a significação de uma despedida.
Guardo, como uma lembrança confortante, a recordação das amizades que
fiz neste recinto, quer com os meus companheiros de crença política, quer com os nobres
representantes da oposição.
Nem sempre, porém, as maiores reservas de paciência, de cordura e de
tolerância nos colocam a coberto da violência dos ataques e dos destemperos de
linguagem com que o ódio, o desejo de vingança ou o despeito de interesses não
satisfeitos possam nos alvejar. Procurei sempre manter aqui uma atitude serena, tratando
a todos com delicadeza, quando, em cumprimento do dever do meu cargo, tive de
usar da palavra, por ser essa atitude um feitio especial do meu temperamento. A própria
linguagem do parecer manteve-se numa atitude serena, sem ataques pessoais, ficando
sempre dentro dos conceitos genéricos.
Não teve razão o ilustre Deputado Antônio Monteiro supondo que a frase
do parecer – vasa flutuante dos que erigem seus descontentamentos pessoais em ponto
de doutrina – fosse referente a sua pessoa.
A comissão usou de uma expressão genérica. Colocando de parte o
elemento federalista, que, por seu programa político, é visceralmente contrário a nossa
organização, fizemos também referência aos republicanos até então incorporados ao
partido e que agora se afastaram, seguindo a oposição.
Entre estes devemos diferenciar os que justificam a sua atitude opondo-se
à reeleição por motivos de ordem doutrinária que devemos respeitar dos que o fizeram,
continuando a pensar da mesma maneira, mas explicando sua atitude por causas
meramente pessoais, como sejam não terem sido satisfeitos em seus interesses
particulares ou atendidos particularmente, em coisas secundárias, pelo candidato à
reeleição.
Quanto ao nobre Deputado Dr. Antônio Monteiro, tenho a declarar
que na frase notada por sua senhoria não há referência a sua pessoa, pois não foi
esse o intento da comissão.
Temos apenas a lastimar o seu afastamento do nosso lado, nesta campanha.
Se alguma coisa tivesse a dizer-lhe, seria que, às vezes, é muito mais fácil vencer-se a um
adversário do que vencer-se a si próprio.
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Se V. Exa., nas horas de repouso e de silêncio, dialogando a sós com a
sua consciência, não encontrar motivos de censura, não seremos nós que havemos
de censurá-lo.
Como a linguagem, superiormente elevada, dos debates que aqui se travam
contrasta, singularmente, à que foi empregada pela contestação apresentada ao parecer
da Comissão de Constituição e Poderes pelos fiscais do candidato da oposição, Dr. Assis
Brasil.
Nesta contestação foram trazidos a público fatos estranhos ao parecer,
atribuindo intenções menos dignas aos membros da comissão. Pelo que me diz respeito,
vejo ataques de natureza pessoal feitos por um inimigo meu, que não podia nem tinha
o direito de fazê-los, referindo-se ao meu nome, em fatos inteiramente estranhos aos
pontos debatidos neste parecer.
O Sr. Ariosto Pinto – Do próprio Dr. Moraes Fernandes ouvi a declaração
de que a parte doutrinária da contestação era da lavra do Dr. Rego Lins.
O Sr. Getúlio Vargas – Acho profundamente censurável que um
indivíduo queira vingar-se dos seus fracassos na advocacia atacando, por motivos
inerentes a esta, em contestação jurídica apresentada perante uma corporação política,
discutindo matéria constitucional.
Quisesse eu fazer o mesmo e que riqueza de fatos, abundantes,
documentados, poderia trazer a público.
Desse inimigo, que merece mais o meu desprezo que a minha inimizade,
eu poderia expor-lhe a lividez cadavérica, arrancando-lhe à face a máscara de tartufo.
Os rio-grandenses não são bairristas, no sentido egoístico dessa expressão.
E a prova disto é que muitos dignos filhos de outros estados que aqui vêm empregar sua
atividade são acolhidos como irmãos. E esses dignos brasileiros, pelos seus esforços,
cultura e nobreza de caráter, não sé se tornam dignos do maior apreço, como dignificam
e enobrecem a nossa terra. Não raro, porém, surgem dessas aves migradoras que com
intuito deliberado procuram enxovalhar o Rio Grande, como se sentissem o prazer
satânico da esfojadura sobre os destroços das reputações que estraçoam na dentuça
cavalar.
São esses falsos defensores do Rio Grande a vasa flutuante que surge nas
enxurradas.
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E, embora não tivesse a expressão malsinada, intuitos pessoais, pode, no
caso, ter a sua explicação. Agora entrarei, em ligeiras referências, na defesa do parecer
criticado pelos dignos membros da oposição.
Esse longo parecer, resultante do exame cuidadoso de todos os papéis
eleitorais, em tempo tão escasso, não poderia ser obra perfeita. No entanto, os
dignos representantes da oposição, apesar da boa vontade em encontrar-lhe defeitos,
muito pouco puderam restolhar na crítica que acabam de fazer.
O ilustre Deputado Alves Valença, com toda a sua eloqüência e a sua
verve, passou superficialmente sobre o mesmo. Taxou esse parecer de monstro e, como
um novo São Jorge, destruidor de monstros, ergueu o seu montante, mas, quando
esperávamos que desferisse o golpe profundo, vimo-lo quedar-se nas sutilezas litúrgicas
do seu ritual democrático.
Quanto ao Deputado Gaspar Saldanha, que fez um exame mais
aprofundado e apesar da sua cultura, do seu senso jurídico e da sua prática em análises
de casos de direito, muito pouco pode descobrir para a sua crítica.
A contestação apresentada pelos fiscais oposicionistas, baseada sobre o
exame que fez de todas as atas eleitorais, apenas descobriu uns vinte votos a mais para
a causa que defendiam. E, se o prazo de cinco dias era curto para o estudo feito por dois
fiscais, poderia ser mais proveitoso se se incluíssem mais alguns nomes na procuração,
permitindo uma maior divisão do serviço. Além disso, eles já deveriam ter seu plano
organizado, pelo prévio conhecimento do assunto, através dos boletins eleitorais, dos
protestos dos fiscais e das comunicações particulares que receberam.
No entanto, dessa contestação resultou apenas o aumento de uns vinte
votos, sendo quinze provenientes de uma falha de revisão e 6 ou 8 que provaram ser
legal o seu voto.
Em se tratando de município como Porto Alegre, onde a comissão
depurou 1.025 votos para o candidato oposicionista, apenas compareceram 3 ou 4
eleitores se justificando. É impossível que esses eleitores impugnados, se realmente
existem, não tivessem conhecimento do parecer amplamente divulgado pela imprensa,
como pelo aviso que poderiam receber dos diretores da campanha oposicionista.
Se a depuração provinha de impugnações feitas pelas mesas eleitorais
argüindo a falsidade dos portadores dos títulos, a comissão adotou o critério liberal
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de conceder o prazo de cinco dias para que se apresentassem provando a sua identidade.
Nenhum o fez.
Dos dois casos criticados pelo ilustre Deputado Gaspar Saldanha houve
efetivamente engano quanto ao eleitor Labieno S. Jobim e proveniente de uma
certidão fornecida pelo ajudante do oficial do registro dizendo que o mesmo não era
eleitor. Esse engano, porém, foi espontaneamente retificado depois, pelo próprio oficial,
quando o descobriu. Quanto ao voto dado por Leonardo Truda, a crítica não é bem
fundada.
Trata-se de um sobrenome de família usado por vários membros, não
podendo saber a comissão de quem se tratava. Pediu esclarecimento ao oficial do
registro, que certificou não haver eleitor inscrito com o nome de Leonardo Truda.
Foram depurados ao candidato Dr. Assis Brasil seis mil e poucos votos
e ao candidato à reeleição 3.600 e tantos.
Dos votos eliminados ao candidato oposicionista, 2.708 provêm da
anulação de mesas, e o restante de votos fraudulentos.
Essas fraudes provinham de votantes que se apresentaram com títulos
falsos ou de falsos eleitores com títulos verdadeiros ainda grande massa que deu
votos repetidos duas ou mais vezes.
Na crítica feita ao parecer pelo ilustre Deputado Gaspar Saldanha impugna
este a depuração feita de votos dados por pessoas que apresentaram títulos provisórios
assinados com a chancela do juiz ou do oficial do registro e cinco nomes ilegíveis. Ao
todo não atingem a uma dúzia.
Quanto à anulação das mesas eleitorais, é que estas incorreram em casos
de nulidade claramente previstos nos artigos da lei eleitoral.
A grande massa de votos fraudulentos depositados nas urnas pelos
fósforos eleitorais, pelos portadores de títulos falsos e pelas duplicatas passou, sem
contestação. Apenas impugnaram as migalhas. E esta é maior defesa que os próprios
adversários poderiam ter feito ao parecer.
Tem-se feito cavalo de batalha do aparecimento de pessoal estranho à
Assembléia durante os trabalhos da comissão.
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Eram funcionários públicos requisitados como auxiliares, pela Mesa da
Assembléia. Trata-se de uma prática usual em serviços desta ordem.
São funcionários públicos de excelente conduta, não sendo lícito duvidar
de sua seriedade. A Comissão de Constituição e Poderes dirigia e fiscalizava o serviço. E,
quando não estava presente algum de seus membros em determinadas seções, embora
estivessem no recinto desta Casa, é porque se tratava de uma tarefa secundária,
previamente designada e que era depois revista pela comissão.
E a prova mais patente é fornecida pelos dignos representantes da
oposição, que nada conseguiram demonstrar nesse sentido, embora pudessem controlar
todo o serviço feito pelos boletins eleitorais que deviam possuir, pela cópia das atas,
pelos protestos de seus fiscais e pelas informações particulares que por ventura
recebessem.
A maior percentagem de votos expurgados ao Dr. Assis Brasil não provém
da anulação de mesas, mas dos votos fraudulentos.
Foi a fraude, em suas variadas manifestações, que o parecer enumerou e
não pôde ser contestada. Dizem V. Exas. que na votação ao candidato Dr. Borges de
Medeiros também houve votos fraudulentos. É verdade e foram igualmente
expurgados. Mas este candidato, numa depuração de 3.560 votos, mais ou menos, 2.200
provinham da anulação de mesas e uns 1.300 votos fraudulentos, em 109.000 votos. O
candidato da oposição, em trinta e tantos mil votos, tem uma percentagem de 2.700 votos
depurados pela anulação de mesas e 3.350 votos fraudulentos.
Acrescente-se que, para os oposicionistas, a situação é o regime da fraude,
da opressão e da tirania, ao passo que a oposição, que pomposamente se rotula
de regeneração democrática, é portadora de um novo código de moral, vindo purificar
os costumes políticos e sanear a atmosfera corrompida pelos opressores.
No entanto, essa depuração não foi impugnada pelos fiscais com
fundamentos aceitáveis. Quando as mesas eleitorais impugnavam votos por falsidade
dos títulos, a comissão requeria aos competentes oficiais do registro que certificassem
se esses eleitores estavam inscritos no registro e só mediante certidão negativa os
depurava.
Quanto aos portadores dos títulos verdadeiros, mas que não lhe
pertenciam, os fósforos eleitorais, concedeu-lhes o prazo de cinco dias para provar sua
identidade. Não o fizeram.
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Noto que estou fatigando o auditório (Não apoiados) e devo terminar.
Passarei, antes, rapidamente, sobre algumas referências de ordem geral.
Quanto à pretendida constitucionalidade das reeleições estaduais, além do que já se
encontra no parecer, foi suficientemente esclarecido nos irrespondíveis discursos dos
outros dois membros da comissão.
Desejo apenas acentuar a relevância de uma contribuição de momento.
O projeto da Constituição Rio-grandense não previa o caso da
sucessão presidencial quando o candidato à reeleição não obtivesse os três quartos
nem os outros candidatos atingissem a maioria absoluta.
Para solucionar a dúvida, o candidato João Abbott propós a emenda que
constitui hoje o § 3° do art. 18, tão debatido por ser uma interpretação do art. 9°.
Pois bem, o ex-constituinte João Abbott vem de telegrafar ao Sr. Presidente
do Estado, repelindo uma opinião que falsamente se lhe atribuía.
Eis o telegrama:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Erroneamente invocou
Dr. Pinto da Rocha minha opinião interpretação texto Constituição
Estado. Relativamente reeleição ou reeleições só pode ser verificada
pelos votos alcançados pelos candidatos e não pelos que só
poderiam alcançar se votassem todos os capazes de reeleger. A
Constituição é clara, exige três quartas partes do eleitorado que
exprimiu sua vontade, reelegendo ou se opondo à reeleição. É
assim que penso e pensava quando votei a nossa Constituição –
Saudações. João Abbott.”

O signatário desse telegrama, além do papel histórico que desempenhou
na Constituinte Estadual, exerceu, durante vários anos, o cargo de Secretário do Interior,
sendo um homem versado na interpretação de nossas leis e praxes políticas.
O ponto da inconstitucionalidade das reeleições também já foi
suficientemente debatido. Parece que os dignos representantes da oposição querem
afirmar sejam as reeleições contrárias ao princípio republicano federativo, por
ofensivas à temporariedade das funções públicas.
Essa temporariedade está plenamente garantida no prazo legal de cinco
anos dentro do qual poderá dar-se a renovação do mandato.
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Desafio a que V. Exas. me apontem a opinião de um constitucionalista
dizendo que o princípio da reeleição dos presidentes de estado é inconstitucional.
O Sr. Gaspar Saldanha – Existe a opinião de Ruy Barbosa.
O Sr. Getúlio Vargas – Não devemos confundir as opiniões contrárias
às reeleições, em princípio, por achá-las perigosas, com as que afirmem a sua
inconstitucionalidade de acordo com o estatuto federal.
Poderia ler-vos a opinião do grande Hamilton, um dos mestres do
constitucionalismo norte-americano, francamente favorável às reeleições.
Outra questão levantada neste recinto é a da nulidade do pleito, de acordo
com a lei eleitoral.
Afirma-se que o candidato oposicionista fez um quarto da votação,
impedindo a reeleição que só triunfou pela depuração de 6.000 votos ao seu contendor.
O art. 134 da lei eleitoral dispõe: “Serão nulas as eleições: e) quando o número de
votos ilegalmente recebidos ou recusados alterar a ordem da votação.”
Art. 135: “Quando a concorrência de nulidades trouxer a inversão completa na ordem
da votação total, será esta anulada e proceder-se-á à nova eleição.”
Não é o caso. Para que se verificasse essa “inversão completa”, na ordem
da “votação total” era preciso que com a depuração decorrente das nulidades, nenhum
dos candidatos pudesse ser eleito, um por não haver atingido os 3/4, outro porque não
alcançou a maioria absoluta. Só então se imporia, no recinto desta Assembléia, a
decretação da nulidade.
Uma vez, porém, depurados os votos dados ilegalmente, verificada a
verdade das urnas, o candidato que obteve os três quartos está reeleito, não se
verificando o caso de inelegibilidade.
Agora nada mais me resta a dizer em defesa do parecer. A campanha
eleitoral que deve findar hoje, no recinto desta Assembléia, está inçada de contradições,
por parte da oposição. De início surgiu timidamente, dizendo o candidato divergente
e seus partidários que não tinham esperanças de vitória, valendo como um protesto à
campanha que iniciavam. Esta tomou vulto, prepararam a fraude e vieram as afirmações
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categóricas de vitória, as imposições da força e as ameaças que tendem a se transformar
em realidade. (Trocam-se vários apartes)
É contra essas ameaças revolucionárias que o governo está tomando
medidas preventivas, pois não é crível, que ele mesmo pretenda fazer revolução quando
está empenhado em manter a ordem.
Esta debatida questão dos ¾ nos fornece a medida de outra contradição.
Afirmou-se pública e repetidamente que o candidato à reeleição não atingira
os ¾ dos sufrágios. Quando a verdade se impôs, mudaram de tática e vieram as
afirmações contraditórias exigindo ¾ do eleitorado inscrito.
O tribunal de honra foi ridicularizado pela oposição na campanha eleitoral
para Presidente da República, o próprio Dr. Assis Brasil disse que estava em desacordo
com esta idéia sibilina. No entanto, propôs, insistiu pela sua aceitação, acreditando na
recusa. Quando foi aceita, recuou, querendo discutir questões constitucionais em vez de
contentar-se com a contagem dos votos.
Na sua excursão eleitoral o candidato oposicionista apregoava aos quatro
ventos que era contrário à intervenção, dizendo ser indigno da liberdade o povo que
não sabia conquistá-la pelas próprias mãos. Nos seus livros afirma que as idéias de
reforma agitadas pelos estados devem ser resolvidas por estes dentro de suas fronteiras.
No entanto, ainda agora vai bater às instâncias superiores, solicitando
intervenções no seu Estado.
Um aparte – Mas o Supremo Tribunal é o poder competente para
resolver essas questões.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas o Supremo Tribunal não está em Belo
Horizonte nem em São Paulo.
O Sr. Gaspar Saldanha – O Sr. Assis Brasil foi a esses estados a convite
dos respectivos presidentes.
O Sr. Getúlio Vargas – Não há tal. Ao que me consta, em São Paulo ele
recebeu convite de uma sociedade agrícola.
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E a prova de que isso obedecia a um plano é que qualquer comitê pró-Assis
que se organizasse num lugarejo logo se apressava a telegrafar ao Sr. Washington Luiz,
e o austero Presidente de São Paulo, tão cioso da autonomia do seu estado, deveria fazer
bem triste idéia da nobreza e altivez dos rio-grandenses.
Não nego as nobres intenções dos representantes da oposição aqui
presentes, mas é de gente da estofa acima referida que se extrairão as trinta tantas mil
consciências livres que tanto blasonam, como se a liberdade fosse apanágio das
oposições. Se essa liberdade é a velha liberdade moral, no conceito metafísico, eu não a
compreendo senão dentro do determinismo psíquico atuado pela motivação e influindo
sobre os homens, segundo os elevados ou baixos intuitos que os impelem. Sob este
aspecto V. Exas. não são 30 mil consciências livres, mas sim 30 mil consciências escravas;
escravas das suas paixões e do fanatismo de suas idéias. Nobres paixões, por sem dúvida,
elas são, algumas vezes, mas que nem por isso deixarão de escravizar.
Agora, se se trata da liberdade física de manifestar-se e de locomover-se,
ela está condicionada pelo direito, dentro de cujos limites terá de ficar, para não ofender
a esfera da liberdade alheia.
Mas de onde esperam V. Exas. o auxílio predominante que lhes assegure
o triunfo? De que parte do Estado, de que classe, de que região? Será da região colonial?
Do velho continente vieram essas levas de homens louros, filhos de um país servido
por sólida cultura para a luta e que encontraram aqui todas as facilidades para a vida.
Eles sabem que as instituições republicanas do Rio Grande lhes asseguram uma organização
fundada na justiça e cercada de todas as garantias legais. Eles aqui adquiriram
propriedade, progrediram e se identificaram com a terra, instituindo o celeiro do Brasil.
O Sr. Gaspar Saldanha – E o incêndio das propriedades alemãs?
O Sr. Getúlio Vargas – Não passou de uma exploração com que se
pretendeu malquistar o Governo do Estado. E talvez muitos dos que hoje o acusam
tenham tomado parte no atentado.
Foi uma explosão momentânea de paixões populares.
E esse mesmo Presidente do Estado, a quem se acusa de permitir o
incêndio de casas alemãs, foi taxado de germanófilo durante a guerra européia. Tanto lhe
atribuem as desolações da seca como a inundação produzida pelas chuvaradas.

512

De onde esperam que venha esse apoio será da serra, a fonte puríssima de
onde é emanam as nossas águas e os ares saudáveis? Não! Lá encontrarão a mocidade
vibrante de fé republicana de um Firmino Paim, de um Nicolau Vergueiro e a velhice
veneranda de um Firmino de Paula, sumariando, nos seus quase oitenta anos, toda a
glória da juventude.
Será na minha prezada região missioneira, onde primeiro os aborígenes
dobraram o joelho adorando a nova fé, seguindo a cruz dos missionários?
Também não! Lá ergueu seu ninho de águia aquela figura destemerosa e
fidalga de repúblico que a vilania de um sicário apunhalou pelas costas e se chamou
Pinheiro Machado. (Muito bem, aplausos)
A fraqueza de seus colaterais não lhes permitiu manter sobre os ombros a
herança do gigante, mas os velhos amigos conservaram-se fiéis à memória sagrada
Será na região fronteiriça, na planície verde, onde o tipo do gaúcho guarda
as tradições de bravura, lealdade e cavalheirismo? Também não! Essas qualidades
encontram figuras representativas, como Flores da Cunha, Tupy Silveira e Pedro Osório,
guardas vigilantes da fé castilhista.
Será na região litorânea, onde aproaram os portadores da civilização? Não!
Aqui ergue-se soberana a cidade de Porto Alegre, a capital que traz do passado o
nome de leal e valorosa, que com orgulho materno guarda em seu seio as cinzas do
patriarca e vê erguer-se, no cimo da colina, sua glória imortal, eternizada no bronze.
A organização da política de Júlio de Castilhos não ruirá no torvelinho da
anarquia, do desbridamento das paixões. Ela tem por si a tradição histórica de trinta
anos de prática de um regime liberal que tem feito a grandeza e a felicidade do Rio
Grande do Sul.
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2.3 Câmara Federal (1924-1926)
62ª Sessão em 29 de julho de 1924
O Sr. Getúlio Vargas (Pela ordem) – Sr. Presidente, coube a minha
desautorizadíssima palavra (não apoiados), avesso que sou às manifestações da tribuna, a
tarefa desvanecedora de, em nome da maioria da representação sul-rio-grandense, trazer
as expressões dos nossos aplausos, da nossa solidariedade, à moção do ilustrado líder
da maioria.
Desde ontem, Sr. Presidente, os clarins da vitória e os sons vibrantes das
músicas patrióticas sacodem a alma popular em uma vibração uníssona, anunciando-lhe
o regresso, à segurança, à tranqüilidade, ao sossego, pela reintegração da ordem legal.
De todos os pontos do País chegam as manifestações de alegria, da mesma
forma que no momento aflitivo vinham os brados de revolta, os protestos indignados
contra a sedição, os aplausos ao Poder Público e as ofertas espontâneas de auxílio para
a debelação da rebeldia.
Esse movimento uniforme, percorrendo toda a vasta extensão do nosso
território, prova de modo irrefragável pela aguda receptividade sugestiva, pela sua
intensa vibração, a existência do espírito de nacionalidade, completamente integrado.
Todas essas manifestações coletivas, que surgiram, são a demonstração
mais flagrante de que ele existe.
Sr. Presidente, esta sedição que acaba de ser julgada, não tinha um fim
constractor, um intuito de nobreza, nem a flama justificativa de um ideal. Nada disso.
Era, por sua natureza, pelos seus fins, puramente negativa.
Um dia, esses homens que iludiram a Nação, conspirando para assaltar
os poderes públicos, ludibriando a confiança que se neles depositara, como
encarregados da manutenção da ordem pública, de guardas vigilantes das instituições
constitucionais, um dia, eles violaram o seu pacto de honra, para voltarem as armas
contra essas próprias instituições, amatulados em uma revolta de quartéis, unidos apenas
sob a base comum do instinto de destruição.
366
368
367
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Essa sedição caiu, como tinha de cair: combatida por todas as forças vivas
da nacionalidade, em meio da indignação e do desprezo públicos.
Dois vultos, principalmente, salientaram-se nesta luta, focalizando todas
as atenções e que hão de passar à História envoltos na mesma auréola de simpatia e de
gratidão públicas: de um lado, a figura serena, enérgica e dominadora do Sr. Presidente da
República, tomando todas as providências para dominar a revolta como a viva
encarnação do poder constituído; de outro lado, a figura heróica, pela abnegação e pelo
sacrifício, do ilustre Presidente de São Paulo, que só era conhecido por nós, como um
brilhante intelectual. Ignorávamos ainda a formidável reserva de energias que existia
naquela organização. (Muito bem)
É justo, Sr. Presidente, que, como representante da maioria da
representação sul-riograndense, me desvaneça e me orgulhe pelo auxílio eficiente que
prestou o Rio Grande do Sul, cumprindo o seu dever, o Rio Grande do Sul,
representado pelo seu governo, na pessoa benemérita de Borges de Medeiros. Este, bem
compreendendo as suas responsabilidades no momento, não teve nenhuma vacilação;
o seu espírito não tergiversou, não se quedou no comodismo apático dos indiferentes,
tão pouco não esperou a vinda dos arúspices que lessem nas entranhas das vítimas, os
intuitos da revolução e os motivos que a desencadearam, para depois assumir posição.
O Sr. Flores da Cunha – Muito bem.
O Sr. Getúlio Vargas – Ao contrário, sua manifestação, sua solidariedade
foi completa e integral, prestando o benéfico auxílio de todos os recursos do Estado, quer
moral, quer materialmente. Acarretou logo com a responsabilidade de seus atos,
sujeitando-se aos riscos que a variabilidade dos sucessos pudesse trazer como
conseqüência. Nem outra atitude era de esperar de um homem que, além da
responsabilidade de Chefe de Estado, tem a de chefe de um grande partido,
visceralmente orgânico e conservador.
Sr. Presidente, essa atitude se corporificou no auxílio dessa briosa milícia
cívica que veio combater em São Paulo e que trouxe, como característicos do torrão
nativo, no meio de seus bravos irmãos de armas, o ímpeto e o arremesso sulriograndenses. Não era uma unidade isolada que viesse pela primeira vez luzir o nome do
Rio Grande do Sul nos fastos guerreiros. Eles eram os representantes de uma tradição, o
último elo de uma cadeia que se distende do passado, desde as lutas históricas das
conquistas em que esses bravos legionários de antanho tiveram de demarcar as
fronteiras da Pátria com as pontas de suas espadas. Eles traziam do passado a
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responsabilidade dessa tradição de heroísmo. Nas asas das suas insígnias palpitam mais
de dois séculos de glórias.
Nem era a primeira vez que o Rio Grande do Sul transpunha as suas
fronteiras para vir em auxílio da República dentro do território nacional.
Já de outra feita, a legendária Divisão do Norte, guiada por Pinheiro
Machado e Rodrigues Lima, atravessou Santa Catarina e Paraná e chegou às fronteiras
de São Paulo, para defender o governo legal, na figura simbólica e inolvidável de
Floriano Peixoto. Passados 30 anos, essa mesma milícia transpõe as fronteiras e vem
a São Paulo defender o governo legal na pessoa do seu Presidente, Arthur Bernardes.
(Muito bem)
É justo, Sr. Presidente, que nos orgulhemos desse feito; mas de forma
alguma pretendo dar superioridade ao valor, à bravura dos rio-grandenses sobre os
seus irmãos de armas. Ao contrário, eles se orgulham de combater lado a lado, ombro
a ombro, com os bravos do Exército e da Armada, das milícias cívicas dos outros
estados. Todos porfiaram em galhardia, desinteresse e abnegação. Nem o amor ao torrão
natal impede que o coração se desentranhe em afeto comum pela grande Pátria. Ao
contrário o estimula e fortalece. (Muito bem)
Os sul-rio-grandenses vieram bater-se pelo grande ideal, que é a defesa
da Pátria, no seu conjunto republicano federativo.
Nós, os rio-grandenses, que auxiliamos a organização e a consolidação
da República, nos sentimos perfeitamente a gosto dentro deste regime. Desde que o
Brasil dividiu o seu seio, quebrando o padrão da unidade monárquica, para organizar- se
em 20 estados autônomos, nós, rio-grandenses, nos sentimos presos por laços
indissolúveis a essa organização, que devemos defender em qualquer terreno. (Muito bem)
O Sr. Armando Burlamaqui – Sentinelas da Pátria.
O Sr. Getúlio Vargas – Dentro do regime federativo-presidencial,
entendemos que o Brasil encontrou cristalizada, nas mais amplas franquias liberais da
Constituição da República, a fórmula definitiva de sua finalidade política.
Hoje, se alguma preocupação deve existir, é exatamente a que preocupa o
Sr. Presidente da República: a reorganização financeira e o desenvolvimento econômico
do País.
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São essas as bases sobre as quais tem de desenvolver-se, tem de fortificarse a nossa hegemonia pacífica no continente americano, pela superioridade da cultura e
da riqueza.
Por isso, a derrota dos rebeldes que, em São Paulo, ergueram o colo da
revolta, tem para nós o significado de uma profunda lição. Ela vem demonstrar que o
Brasil, pela sua educação patriótica, pelo seu ardor cívico, pela sua cultura, pelo senso
prático de sua finalidade política, compreende perfeitamente que já passou a época
dos motins de quartéis e das empreitadas caudilhescas, venham de onde vierem.
Sr. Presidente, plenamente de acordo com a moção apresentada pelo
ilustre líder, venho em nome da maioria da representação sul-riograndense, congratularme convosco pelo restabelecimento da paz, que significa também o restabelecimento
da ordem legal, a reintegração do direito violado e o triunfo inestimável da justiça.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado)
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1 2 7 ª Se s s ão e m 2 9 d e o u t u b ro d e 1 9 2 4
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a intercorrência de alguns oradores
inscritos após o discurso do digno representante da oposição rio-grandense, Sr. Artur
Caetano, só agora me permitiu vir à tribuna para contestá-lo.
Devo, porém, confessar que é com íntimo constrangimento, que é a
contragosto que venho ao plenário, no recinto desta Câmara, mais do que nunca
preocupada com a solução dos grandes problemas nacionais, tratar de questões regionais,
referentes à política do Rio Grande do Sul.
Não seria eu o primeiro, Sr. Presidente, a levantar o véu que encobre as
feridas mal cicatrizadas, abertas na luta que ensangüentou o meu heróico Estado, a
reavivar os ressentimentos, a dor, o luto do seu martírio recente, quando os menores
abalos ainda podem produzir fundas vibrações.
Se o faço é no cumprimento iniludível dos deveres inerentes ao mandato
que desempenho.
Não poderia permitir que transitassem em julgado essas acusações, filhas
quase todas da cegueira do sectarismo, do desvario das paixões, da má-fé inconsciente de
todos os fanatismos.
Conheço o Sr. Deputado Arthur Caetano, desde a mocidade, desde os
tempos de estudante, direi que lhe aprecio as qualidades de combatividade, de lutador
e a sincera convicção com que se bate pelos princípios do seu partido...
O Sr. Artur Caetano – Muito obrigado V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – ... mas apreciá-lo-ia melhor, se houvesse em seus
sentimentos um pouco mais de eqüanimidade e espírito de justiça na apreciação dos atos
de seus adversários.
Procurarei fazer, Sr. Presidente, uma seriação rápida dos fatos que foram
objeto da crítica de S. Exa. para produzir a defesa.
Sr. Presidente, a indicação do nome do Dr. Borges de Medeiros para
reeleição à Presidência do Rio Grande do Sul, obedeceu a duas causas principais: em
primeiro lugar, desejava o povo de sua terra levar-lhe a manifestação do seu
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conforto a reafirmação do seu apoio, no momento em que, tendo atravessado uma
grave crise política, tínhamos sido vencidos na questão da reação republicana, querendo
o Partido Republicano Rio-grandense demonstrar com muita lealdade, que Borges
de Medeiros não havia desmerecido no seu conceito. A segunda das razões era que,
havendo S. Exa. empreendido grandes trabalhos públicos, que constituíam a
remodelação de serviços de transporte estadual, problema fundamental para o Rio
Grande do Sul, quiseram que fosse ele o realizador das obras que havia planejado.
Além da conhecida liberalidade nas eleições do Rio Grande do Sul, dada a
delicadeza de relações que existiam entre o Governo do Estado e o Governo Federal, o
candidato do Partido Republicano timbrou, mais do que nunca, pela mais ampla e
completa liberdade a todos os seus adversários, para que, pleiteando a eleição de
Presidente do Estado, eles não tivessem um só motivo de queixa. Foram tão seguidas e
positivas essas recomendações que elas, ao mesmo tempo que continham o entusiasmo de
nossos correligionários na propaganda eleitoral, os nossos adversários cresciam em
arrogância, em destemperos de linguagem e timbravam por nos afastar, ameaçando- nos
com a intervenção federal. E a campanha eleitoral do Rio Grande do Sul se desenvolveu
debaixo dessa atmosfera. Feriu-se o pleito eleitoral e, Sr. Presidente, é preciso acentuar –
que se a lei eleitoral do Estado concedia certas franquia delas os adversários abusaram
largamente. Em primeiro lugar, ela não permitia que se recusasse voto aos eleitores,
desde que eles exibissem seus títulos. Mesmo que os eleitores fossem de outras secções
eleitorais, mesmo que houvesse dúvidas sobre a sua identidade, fossem, embora de
outros municípios, o seu voto tinha de ser admitido pela mesa. Aproveitando-se dessa
circunstância, os adversários da situação do Rio Grande do Sul prepararam largamente
a fraude, que explodiu no dia da eleição.
O Sr. Wenceslau Escobar – Só eles?
O Sr. Getúlio Vargas – E essa fraude se acentuou da seguinte maneira:
títulos falsos. Os oposicionistas do Rio Grande do Sul mandaram confeccionar na
livraria Gomes, de Buenos Aires, títulos falsos, dos quais fizeram larga emissão, por
intermédio de um Sr. Castro e Silva, títulos que eram modelados pelos usuais, e que,
após a primeira derrama, foram apreendidos pelo correio de Pelotas. A própria polícia
de Buenos Aires devolveu um exemplar para lá remetido, e a cópia da carta que o
acompanharia na qual se davam todas as instruções a que devia obedecer a impressão
dos títulos desejados. No dia da eleição, esses títulos tiveram grande derrama em Pelotas,
Passo Fundo, Canguçu e Soledade.
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O Sr. Baptista Luzardo – Como tiveram derrama esses títulos em Pelotas,
se os mesmos eras assinados e rubricados pelo juiz e o escrivão?
O Sr. Getúlio Vargas – Porque as assinaturas, tanto do juiz como do
escrivão, eram falsificadas, por decalque, eram reproduzidas por chancela e outros
processos. De modo que, percebida a falsificação e, conseqüentemente, sabendo-se que
não eram os originais, foi feita a apreensão. As provas da falsificação feita em Buenos
Aires foram apreendidas pelo chefe de polícia daquela capital e remetidas para aqui.
Correm impressas com o Parecer da Comissão de Constituição e Poderes.
O Sr. Baptista Luzardo – Então, as mesas deviam ter recusado esses
títulos. Não se sabe de nenhum processo neste sentido.
O Sr. Getúlio Vargas – Os títulos em questão, foram apreendidos em
grande número, pelas mesas e remetidos com os outros papéis à Assembléia dos
Representantes. Além disso, a comissão encarregada de apurar as eleições, requisitou as
autênticas de todos os municípios e verificou que os nomes desses indivíduos não
constavam das autênticas e ainda não satisfeita com isso, requereu a certidão do oficial
de registro para que declarasse se aqueles indivíduos eram eleitores. Pela certidão
negativa do oficial de registro chegaram à conclusão de que eles votaram exibindo títulos
falsos, não eram, portanto, eleitores e, por isso, foram depurados na verificação.
Títulos falsos, títulos nulos, títulos verdadeiros mas apresentados por
falsos eleitores, votos repetidos pelos mesmos indivíduos na mesma ou em várias
seções eleitorais, toda essa enxurrada fraudulenta, apreendida pelas mesas eleitorais, foi
remetida à Assembléia dos Representantes e nomeada uma comissão encarregada de
apurar, de esmiuçar, de fazer um trabalho benedictino, de pinça, sobre todo esse
amontoado de falsidades. Foi então que só do Município de Porto Alegre foram
depurados 693 votos ao Sr. Assis Brasil, votos falsificados da maneira que já descrevi; ou
repetidos várias vezes pelo mesmo indivíduo. Ainda havia uma modalidade especial
de votos de eleitores de São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade próxima de Porto
Alegre. Pois bem: como freqüentemente mudam-se dessa cidade para a capital do
Estado, havia um grande número de indivíduos que não tinham mais residência em São
Leopoldo e outros que haviam falecido e foram excluídos do alistamento. Todos esses
títulos foram aproveitados para que votassem na cidade de Porto Alegre.
Apareceram, assim, os títulos de São Leopoldo. Fez-se o pedido das
autênticas daquele município e os nomes dos donos desses títulos não constavam das
autênticas, não eram mais eleitores em São Leopoldo e os títulos eram exibidos por
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falsos indivíduos, por falsos eleitores, pelos verdadeiros fósforos eleitorais, no sentido
clássico da expressão. Foram pedidas as certidões ao oficial de registro e este certificou
que os indivíduos em questão não eram mais eleitores e, mediante esse trabalho
escrupuloso da Comissão de Poderes, escolhida pela Assembléia dos Representantes,
foram depurados seis mil votos ao Sr. Assis Brasil, em todo o Estado, alguns dos quais
por anulação das mesas eleitorais. É preciso que se acentue o seguinte: o trabalho da
Comissão de Poderes está publicado em livro, teve larga divulgação, onde está
documentado, palavra por palavra, tudo que se praticou.
Usou ainda a comissão da maior liberalidade concedendo prazos a todos
esses indivíduos, cujos votos foram impugnados nas secções eleitorais, por dúvidas
sobre a identidade dos mesmos, para que se apresentassem perante a comissão a fim
de justificarem essas mesmas dúvidas. Concedeu mais a comissão vista de todo o
processo eleitoral aos procuradores do Sr. Assis Brasil. E nenhum dos portadores
desses votos impugnados, desses sobre cuja identidade se levantaram dúvidas
compareceu perante a comissão para justificar-se. Ao contrário, vangloriaram-se das
proezas praticadas, narravam-nas como títulos de glória, como provas de merecimento.
A acusação feita pelo Deputado Arthur Caetano sobre a eleição de Nova Trento não
tem procedência, pois sendo ela fiscalizada pela oposição nenhum protesto foi
apresentado, nenhuma alegação se fez dessa pretendida enxertia que poderemos ter
como uma invencionice.
A contestação dos procuradores do Sr. Assis Brasil limitou-se a
divagações doutrinárias sobre a reelegibilidade e não atacou o fato concreto, positivo, das
falsidades eleitorais.
No próprio dia da eleição em Porto Alegre, é sabido de todos, que nossos
adversários políticos usaram o processo da obstrução. Em nenhuma sessão eleitoral do
Estado, havia um só soldado de polícia. A autoridade das mesas eleitorais era mantida
simplesmente pelo respeito popular.
Pois bem, os adversários fizeram o que se chama a obstrução em torno
das mesas; votaram e ali permaneceram em massa compacta. Os nossos correligionários
políticos, para aproximarem-se das mesas eleitorais, tinham que passar acotovelados,
entre as chufas e doestos de seus adversários.
Assim se feriu a eleição de 25 de novembro.
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Como na ocasião do pleito, percebessem nossos correligionários as fraudes
ali praticadas, principalmente a visível repetição de votos – os mesmos indivíduos, com
os mesmos títulos, com os mesmos nomes, votaram três, quatro, ou mais vezes, na
mesma seção ou em seções diferentes do mesmo município teve a comissão, de acordo
com as cédulas assinadas, de organizar listas especiais dos votantes por distrito e
fazer a chamada pelas cédulas, a fim de poder apurar as duplicatas de votos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não estive lá na eleição; parece-me,
entrentanto, que esse processo era seguido tanto pela oposição como pelos legalistas.
O Sr. Getúlio Vargas – As duplicatas de votos foram publicadas: fulano de
tal votou tantas vezes em tal secção, tantas vezes em outra.
No dia do pleito, verificada aquela bombochata eleitoral, é verdade que
correligionários nossos, em revide, também praticaram a duplicata do voto, foram às
mesmas seções e novamente votaram – todos esses votos porém, foram igualmente
depurados e excluídos da contagem da votação.
Foram depurados, ao Sr. Borges de Medeiros, cerca de quatro mil votos
dados a ele em duplicata nas mesmas circunstâncias dos outros. Não havia aí, apenas,
o processo dos falsos títulos eleitorais. E nós, para a oposição, éramos os representantes
da opressão e da fraude. Eles eram os libertadores, os regeneradores, os portadores de
um novo código de moral política.
Foi este o trabalho da Comissão de Poderes e foi tão sério e imparcial que
os adversários não conseguiram destruir nenhuma das suas afirmações. Os
procuradores, que tiveram vista do processo eleitoral, não no contestaram nesse
ponto. Os representantes da oposição na Assembléia debateram larga e brilhantemente
o parecer e não contestaram as fraudes.
Agora, apesar desse fato, na apuração da eleição, verificado que o Sr.
Borges de Medeiros obtivera 106 mil votos e o Sr. Assis Brasil 32 mil, reconhecido
que o primeiro obtivera os três quartos dos sufrágios, exigidos pela Constituição, foi o
Sr. Borges de Medeiros reconhecido Presidente reeleito do Rio Grande do Sul.
O Sr. Wenceslau Escobar – Três quartos dos sufrágios do eleitorado é o
que exige a Constituição do Estado.
O Sr. Getúlio Vargas – Quem não comparece às urnas não pode ser
contado como eleitorado. Ou havíamos de querer que os mortos votassem?!
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É esse um assunto que nem se discute mais.
O art. 90 diz “do eleitorado” mas o art. 18, § 30 diz “dos sufrágios”.
O Sr. Wenceslau Escobar – Um está subordinado ao outro.
O Sr. Getúlio Vargas – O Art. 18 é interpretativo do artigo 9°. Está no
título referente à criação do cargo de presidente e o 18 § 3° no título referente à eleição.
O Sr. Lindolfo Collor – Nessa questão, ficamos com a opinião do Sr.
Assis Brasil, que escreveu sobre o assunto, deixando-o completamente esgotado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Para mim nada vale.
O Sr. Lindolfo Collor – Para nós é tranchant.
O Sr. Getúlio Vargas – Deixemos de parte, Sr. Presidente, essa questão
dos três quartos, a que ainda tive de fazer referência. É uma questão julgada, de
jurisprudência uniforme, e a respeito da qual só então, levantaram esse sofisma sem
base.
Feita a eleição e reconhecido o Presidente eleito, é preciso que se acentue
aqui esta circunstância: enquanto na Assembléia do Estado se travava debate em torno
do reconhecimento, o ilustre colega, Sr. Deputado Arthur Caetano, havendo-se retirado
para Passo Fundo, lá já tramava a revolução.
O Sr. Arthur Caetano – Nos últimos dias. O plenário foi só na véspera
da posse.
O Sr. Lindolfo Collor – Não houve protelação. As fraudes eram tantas
que naturalmente levava tempo para apurá-las.
O Sr. Wenceslau Escobar – Toda a Câmara conhece a vestalidade da
legalidade.
O Sr. Getúlio Vargas – Antes do reconhecimento do Sr. Borges de
Medeiros aparecia um telegrama nos jornais de Porto Alegre, em que o Deputado Arthur
Caetano, declarava que, com quatro mil homens, no dorso da coxilha, ia protestar contra
o reconhecimento. Estes quatro mil homens não eram propriamente quatro mil mais uns
setecentos homens.
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O Sr. Arthur Caetano – Muito mais. Posso dizer a V. Exa. que chegavam
a dois mil.
O Sr. Nabuco de Gouveia – Deixemos pela metade.
O Sr. Wenceslau Escobar – O número oficial é sempre muito maior;
chega a cinco mil.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Borges de Medeiros procurou acentuar
desde o início seus intuitos pacificadores. É preciso, agora, trazer à coleção esta
circunstância, que os provocadores da revolução, foram os revolucionários, apesar das
tentativas que, para evitá-la, fez o Presidente do Estado.
Os oposicionistas do Rio Grande do Sul, que eram contrários ao tribunal
de honra no reconhecimento, perante o Congresso Nacional, insuflaram ou
convenceram ao Sr. Assis Brasil que devia propô-lo para a questão eleitoral do Rio
Grande do Sul. E o Sr. Assis Brasil propôs que fosse criado um tribunal de honra ao
qual se afetasse o reconhecimento das eleições no Rio Grande do Sul.
O Sr. Arthur Caetano – Era o derradeiro apelo nosso para evitar a
revolução.
O Sr. Getúlio Vargas – Contavam que o Sr. Borges de Medeiros recusasse
e, diante da sua recusa, teriam pretexto aberto para a revolução.
O Sr. Borges de Medeiros – porém, aceitou.
O Sr. Arthur Caetano – Com restrições.
O Sr. Getúlio Vargas – Aceitou não o tribunal de honra como poder
apurador da eleição, porque havia ficado assente como coisa julgada, que só as
assembléias tinham essa competência.
Mas ele fez a seguinte contraproposta: se fosse reconhecido reeleito,
remeteria todos os papéis do processo eleitoral a um árbitro com amplos poderes para
estudá-lo. Se este declarasse que ele não havia sido reeleito Presidente do Estado,
assumia o compromisso de honra de renunciar ao cargo. Propôs para árbitro o próprio
Presidente da República, que não podia ser suspeito à facção oposicionista.

524

Mediante a recusa do Sr. Presidente da República, alegando
incompatibilidades inerentes ao exercício do seu cargo, foi proposto o Sr. Wenceslau
Braz. Recusando também este, em seguida o Sr. Assis Brasil recusava a proposta
apresentada pelo Presidente do Rio Grande do Sul, sob o futilíssimo pretexto de que
os poderes desse árbitro deviam também ir à interpretação da Constituição, para opinar
se se tratava de três quartos do eleitorado ou dos sufrágios.
Como a interpretação da Constituição era assunto privativo da
competência da Assembléia, não podia o Sr. Presidente do Estado conferir a um árbitro
poderes que não lhe cabiam, respeitando-se também a interpretação vencedora no caso
do reconhecimento na eleição para Presidência da República.
Nestas condições, o Sr. Assis Brasil, que já se tinha dirigido para o Rio
de Janeiro em busca das instâncias superiores, daqui recusava o arbitramento sob esse
futilíssimo pretexto desencadeou a revolução no Rio Grande do Sul.
Deixemos de parte esta página. Não há necessidade de revivê-la neste
momento, mas fique bem assentado que tudo que estava nas mãos do Sr. Borges de
Medeiros fazer para evitá-la, ele praticou. A insurreição foi levada avante pelos
oposicionistas do Rio Grande do Sul, que sabiam não possuir elementos para depor o
governo, mas que pregavam aos quatro ventos que viria a intervenção federal em seu
favor; tanto que quando os revolucionários de Passo Fundo se dispersaram em parte,
após a entrada do General Floriano de Paula, muitos deles se apresentaram declarando
que lhes haviam sido mostrados telegramas do Sr. Presidente da República ou do Sr.
Ministro da Guerra, apoiando a atitude dos revolucionários. Não creio na existência
desses telegramas.
O Sr. Athur Caetano – Isso é uma inverdade.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Telegramas falsificados, já se vê.
O Sr. Lindolfo Collor – Foram publicados e estão no arquivo da polícia.
O Sr. Wenceslau Escobar – Em que termos, e quem os assinou?
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Tiveram ampla publicidade.
O Sr. Baptista Luzardo – É grave o que V. Exas. afirmam, que aparecem
telegramas, atribuídos ao Presidente da República ou do Ministro da Guerra,
aconselhando a revolução! Ignorava completamente a existência deles.
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O Sr. Lindolfo Collor – Talvez V. Exa. saiba deles melhor do que nós.
O Sr. Getúlio Vargas – Não existem tais telegramas, mas muitos
revolucionários se apresentaram às autoridades e fizeram esta declaração de que tinham
visto os telegramas.
O Sr. Baptista Luzardo – O Sr. Lindolfo Collor afirmou que os telegramas
estão arquivados na polícia.
O Sr. Lindolfo Collor – Foram tomadas por termo, na polícia, as
declarações feitas sobre eles.
O Sr. Nabuco Gouvêa – E essas declarações é que foram arquivadas na
polícia.
O Sr. Arthur Caetano – Declarações de quem?
O Sr. Getúlio Vargas – Dos que se apresentaram, 40 ou 50. Mas eu não
estou afirmando senão que julgo os telegramas falsos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Então para que veio trazer isso à baila?
O Sr. Getúlio Vargas – Devia trazer à baila, porque era uma das armas de
que se utilizava a oposição, afirmando que o Governo Federal interviria a seu favor.
O Sr. Wenceslau Escobar – Mas V. Exa. não cita nomes.
O Sr. Getúlio Vargas – Além disso, outra prova de condescendência do
Presidente do Estado, de evitar a luta, foram as medidas tomadas, procurando em
primeiro lugar dispersar os grupos que se reuniam, enviando emissários, com intervenção
amis- tosa, como aconteceu com Zéca Netto, em Camaquã, para onde foi o Coronel
Massot, perante o qual aquele caudilho assumiu o compromisso de dissolver o seu grupo,
e mal voltou aquele oficial a Porto Alegre, de novo o reuniu. O mesmo se deu entre
Honório Lemes e o Coronel Francisco Flores da Cunha, em Caverá. Essa magnimidade
do Governo Estadual foi tomada como fraqueza, pelos revolucionários, que
proliferaram em outras regiões do Estado, formando novos grupos e aumentados os
focos de infecção revolucionária.
É preciso acentuar ainda outra circunstância, que o governo do Sr. Borges
de Medeiros estava desaparelhado para a luta. Embora houvesse sustentado a campanha
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da reação, onde lhe foram atribuídos intuitos revolucionários, uma das demonstrações
mais eficientes de sua boa-fé, de que ele acreditava muito mais na eficácia das forças
morais do que na das violências materiais, está em que o Governo do Rio Grande do Sul
se encontrava desaparelhado para qualquer luta armada.
A sua brigada militar compunha-se de mil e tantos homens, não atingia a
dois mil. Um estado como o Rio Grande do Sul tinha uma polícia inferior a este número.
Dispunha de armamento apenas para essa gente, e escassa munição. O governo
preparou-se para a luta dentro da própria luta, e só aí adquiriu armamento. O próprio
Sr. Flores da Cunha pode dar testemunho disso, porque foi a Buenos Aires para este fim.
O Sr. Flores da Cunha – Perfeitamente. O Sr. Deputado Baptista Luzardo
sabe disso. Até a véspera do cerco de Uruguaiana, estávamos desarmados, e o próprio
Sr. Borges de Medeiros, era quem maiores empecilhos opunha para compra de
armamento. (Apoiados) S. Exa., o Sr. Baptista Luzardo não ignora que adquiri armamento
com o dinheiro do Município de Uruguaiana, que depois foi indenizado pelo Governo
do Estado.
O Sr. Getúlio Vargas – O Governo do Rio Grande do Sul tinha de comprar
seus armamentos no estrangeiro, lutando com maiores dificuldades que os
revolucionários, que tinham, como sabem os deputados da oposição, certas facilidades
para obtê-los dentro do próprio País.
Pois bem, os revolucionários clamavam pela intervenção. Não tinham
podido depor com força armada o Governo do Estado, mas queriam que o Governo
da República interviesse para depor o Sr. Borges de Medeiros.
Todo o seu trabalho, toda a sua propaganda fora do Estado era para que
houvesse essa intervenção. Devo, porém, confessar que a atitude do Sr. Presidente da
República foi completamente digna, e que S. Exa. se manteve dentro dos estritos termos
da Constituição, visto que em se tratando de revolução localizada ao Rio Grande do Sul,
que afetava unicamente o governo daquele Estado com a perturbação da ordem material
e a tranqüilidade pública, só poderia haver intervenção federal a sua requisição, na
conformidade do artigo 6°, nº 3. O Governo do Estado nunca a requisitou, porque
contava com forças materiais suficientes para debelar a revolução.
O Sr. Arthur Caetano – Não parece, porquanto lutou 10 meses e não a
pode sufocar.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Não é razão.
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O Sr. Arthur Caetano – Como não é?
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Porque as correrias que faziam, impediam a
ação direta. Era mais um steeple-chase formidável. Era uma aposta, uma correria. Era uma
estratégia especial posta em prática.
O Sr. Getúlio Vargas – Não podendo os revolucionários fazer predominar
seu ponto de vista, não tendo elementos para depor o Governo Estadual, e
prolongando- se aquelas sangrias inúteis, o Sr. Presidente da República resolveu intervir
amistosamente enviando o Sr. Ministro da Guerra, como seu último e eficaz emissário,
acompanhando-o, por delegação especial do Sr. Presidente da República, o ilustre líder
atual da bancada, Sr. Nabuco de Gouvêa. Aí então começaram as negociações de paz.
Mas é preciso que se diga que foram a generosidade e sentimentos de piedade do Sr.
Presidente da República para com os revolucionários que os salvaram da derrota.
O Sr. Wenceslau Escobar – Quod probandum.
O Sr. Getúlio Vargas – Quando S. Exa. resolveu intervir pela última vez
no sentido amistoso, a fraqueza bélica dos revolucionários era evidente.
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado. Justamente nesta hora, a divisão
do oeste, de que eu fazia parte, estava mais aparelhada do que nunca. Esta é que é a
verdade.
O Sr. Getúlio Vargas – O General Menna Barreto, que, no início da
revolução, apareceu com os bordados de general, comandando uma coluna, não tinha
mais ninguém, estava isolado.
O Sr. Arthur Caetano – O chefe era o General Portinho.
O Sr. Getúlio Vargas – O General Leonel Rocha, o leão da costa do
Uruguai, perdido nas matas daquele rio, tinha apenas 40 homens.
O Sr. Arthur Caetano – Não é exato.
O Sr. Baptista Luzardo – Também contesto.
O Sr. Wenceslau Escobar – É a vontade: pode aumentar ou diminuir...
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O Sr. Getúlio Vargas – O “célebre” General Portinho, arrancado de seu
esconderijo de Erechim, perseguido 92 léguas pelas forças de Firmino Paim, era batido no
Rio das Contas e jogado para Santa Catarina.
O Sr. Arthur Caetano – Venceu em dois combates: o de Quatro Irmãos e
o de Capão.
O Sr. Paim Filho – Depois de dez horas de combate, foi batido,
completamente destroçado no Capão Bonito.
O Sr. Getúlio Vargas – Pois bem, concedamos que o General Portinho
foi vitorioso e passou com sua gente dispersa, para Santa Catarina, a fazer uma estação
de repouso.
O Sr. Flores da Cunha – V. Exa. permita uma interrupção: assim como o
ilustre Deputado Sr. Wenceslau Escobar escreveu o seu livro, popularizado, vastamente
vulgarizado hoje no Rio Grande, sobre a Revolução de 93, dentro de dois ou três meses
aparecerá um livro narrando os episódios maiores do último movimento sedicioso; e sei
que o seu autor vai vasá-lo nos moldes das polêmicas que se travaram, depois do
movimento, entre os jornalistas Paulo Labarthe, Fanfa Ribas e Honório Lemes, cujos
depoimentos não podem ser suspeitados. Assim, são os próprios próceres do
federalismo que vão oferecer a matéria para a composição do livro.
O Sr. Getúlio Vargas – Outro chefe revolucionário, o General Estácio
Azambuja, batido pelas forças do Coronel Claudino, estava emigrado no Estado
Oriental.
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado, estava em Lavras. O Sr. Flores
da Cunha pode atestar.
O Sr. Flores da Cunha – O General Azambuja, ao qual faço a devida
justiça, reconhecendo ter sido o mais humano dos chefes sediciosos, tinha sido
internado na República do Uruguai pelos potreiros de Anna Corrêa, devido à pressão
da coluna Claudino Nunes Pereira. V. Exa. deve dizer à Câmara, neste debate, que a
coluna que ainda estava em condições de eficiência militar era a de Honório Lemes, à que
V. Exa. pertencia. O resto estava desbaratado, quase aniquilado. Essa coluna, no fim da
revolução, estava mais armada do que no começo.
O Sr. Getúlio Vargas – As forças de Zeca Netto, apesar de entrarem de
surpresa em Pelotas, onde não conseguiram manter-se senão poucas horas, nem mesmo
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podendo apoderar-se da Sociedade Agrícola, guarnecida apenas por 40 homens,
percorriam o sul do Estado com 300 ou 400 homens que restavam, fugindo à perseguição
das forças de Juvêncio Lemos, Francelino Meireiles e Hypolito Ribeiro.
A força de Honório Lemes era a única que tinha, como acabou de afirmar
o bravo comandante da Divisão de Oeste, alguma eficiência militar; mas essa mesma,
batida por ele em Ibicuí da Armada, havia de novo se recolhido às furnas de Caverá.
O Sr. Flores da Cunha – Foi este justamente, no meu conceito, o combate
mais sangrento de toda a revolução.
O Sr. Baptista Luzardo – Com as forças de V. Exa.
O Sr. Flores da Cunha – Foi o mais sangrento para os revolucionário e
para nós. O combate teve duas fases: pela manhã e à tarde. Ainda agora, quando fui do
Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, viajando, cordialmente no trem, com o Sr.
Honório Lemes, ele se declarou de acordo comigo, reconhecendo que foi esse o
combate em que houve maiores perdas de lado a lado.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Honório Lemes, que, aliás, é o mais original
dos heróis, porque forçou as portas da História fugindo, vinha sendo também batido e
tenazmente perseguido.
O Sr. Baptista Luzardo – Fugindo em que sentido?!
O Sr. Getúlio Vargas – Fugindo em todos os sentidos, em todas as
direções, das forças de Flores da Cunha.
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado; o Sr. Flores da Cunha será o
primeiro a reconhecer que foram as forças com que mais se bateu, e que sempre
encontrou pela frente.
O Sr. Flores da Cunha – Mas sempre brigando em retirada... (Riso)
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. dirá o que foi o encontro de Alegrete.
O Sr. Flores da Cunha – V. Exa. não devia referir este fato. Foi uma
vergonha para o exército libertador.
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O Sr. Baptista Luzardo – Se vergonha houve, foi para o comando de V.
Exa., que sacrificou, sem lucro nem alcance militar algum, muita gente, inclusive um irmão
de V. Exa., combatendo contra 130 homens.
O Sr. Flores da Cunha – Eu não combato em busca de lucro. Vou dizer a V.
Exa. porque dei aquela carga.
O Sr. Baptista Luzardo – Então, V. Exa. se bate por prazer, pelo gosto
de ver jorrar o sangue?!
O Sr. Flores da Cunha – Peço licença para esclarecer meu aparte. Sei que
todos os ensinamentos militares eram contra-indicados naquele dia da ponte de
Ibirapuitã.
Que fortuna a minha poder explicar isto à Câmara!
Eu tinha caminhado sete léguas com um exército de mil e poucos
homens. Cheguei à cidade de Alegrete mal informado pelos meus vanguardeiros.
Acreditava que a cidade estivesse em nosso poder e que a ponte se achasse ocupada
por gente minha. Quando ouvi do General do Exército Monteiro de Barros, chefe de uma
divisão, a declaração de que acabava de mandar a Honório Lemes o croquis da zona
neutra da cidade, caí das nuvens e verifiquei que tinha de combater. Pedi ao General
Monteiro de Barros que me fornecesse esses croqui. Havia só um exemplar. Na minha
inocência e simplicidade disse eu ainda: “Dentro de alguns momentos voltarei ao quartel-general
para pedir aquele documento.”
O Sr. Presidente – Atenção! Quem está com a palavra é o Sr. Deputado
Getúlio Vargas.
O Sr. Flores da Cunha (Continuando) – Quero explicar o que fiz na zona
neutra. Tendo viajado sete léguas sem mudar de cavalo, sem alimentar a minha tropa,
com pouquíssima munição, pois que já havia dado o combate de Campo Osório, eu, na
alternativa de permitir que os revolucionários ocupassem aquela ponte durante uma
noite, – o que seria uma vergonha para o exército do governo – resolvi dar a carga e
dei-a eu mesmo, indo quarenta metros adiante dos primeiros cavaleiros.
O Sr. Baptista Luzardo – Ninguém contesta o valor pessoal de V. Exa.;
mas foi uma das maiores gafes a que V. Exa. praticou.
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O Sr. Flores da Cunha – Ainda tenho, na ilharga, a bala que recebi
nesse combate, em que perdi um irmão caríssimo. Mas o êxito justifica tudo: varei! Se
não fosse uma guerra entre irmãos, que degrada, aquilo imortalizaria qualquer homem.
Varei!
Os Srs. Lindolfo Collor, Paim Filho e outros – Apoiado.
O Sr. Presidente – Advirto ao nobre orador estar finda a hora do
expediente.
O Sr. Getúlio Vargas – Nesse caso, peço a V. Exa., Sr. Presidente, que
me reserve a palavra para uma explicação pessoal. (Muito bem; muito bem. O orador é
cumprimentado)
O Sr. Presidente – Está finda a hora destinada ao expediente. (Pausa) [...]
Estão esgotadas as matérias constantes da ordem do dia.
Tem a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Eloy Chaves. (Pausa)
Não está presente.
Tem a palavra para uma explicação pessoal, o Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Getúlio Vargas (Para uma explicação pessoal) – Sr. Presidente,
corroborando as afirmações que havia feito a respeito da ineficiência militar dos
revoltosos, quando fora da proposta de paz, vou ler uma carta do Sr. Assis Brasil,
endereçada ao diretório político de Bagé, publicada pelo jornal A Vanguarda e esparsa
em boletins pelo Rio Grande do Sul:
“O escândalo das revelações...
O Sr. Dr. Assis Brasil, em documento íntimo declara “falidos” para a
revolução os Generais Chiquinote Pereira e Estácio de Azambuja – outras revelações
sensacionais grafadas em carta que temos em nosso poder, do solitário de Pedras Altas.
O documento abaixo, cuja publicação achamos de interesse para os
leitores, foi-nos fornecido por pessoa de toda a idoneidade e nós estampamo-lo, nestas
colunas, não com fins políticos, mas apenas como documento que deve vir à luz da
publicidade.
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“Bagé, 30 de novembro de 1923 – Junta Libertadora – Pelotas.
Bravos amigos e companheiros – Tomem conhecimento do
incluso papel. É a fórmula última que o Ministro da Guerra vai
mandar ao usurpador pela mão de Nabuco.
Procurou obter a minha promessa de assentimento, para o caso de
conseguir a do usurpador. Respondi que não tinha poderes para
tanto; que ia ouvir os meus amigos; que não ocultaria a estes as
minhas simpatias pela paz; que julgava mesmo aceitáveis as
condições propostas, especialmente se pelas garantias eleitorais
e outras a responder à honra do General Setembrino; e,
principalmente, se for dado o adiamento das eleições para maio.
Realmente, para o caso de não contarmos com elementos sólidos
para continuar a guerra, penso que poderíamos aceitar a paz
proposta.
Se tivermos valor cívico, derrotaremos nas urnas o usurpador, o
que acarretará a sua ruína final. Quando alguma decepção nos
estivesse reservada, ela nunca poderia igualar o mal econômico
e moral da guerra civil.
Bem sei que, aceita agora a paz, no dia seguinte de toda gente
clamaria que desprezamos um triunfo seguro, e os que tiverem a
convicção contrária não terão como demonstrar a veracidade da
mesma.
O único método de demonstração será realmente deixar falar as
escopetas, optando pela paz. Tenho feito o possível por aparelhar
tudo para a direção da guerra desde que parti do Rio, mandando a
Leonel o maior comboio bélico que jamais entrou no Estado, e que,
desgraçadamente, ainda não sei se chegou ao destino.
Agora aqui, o principal seria, como lhes tenho dito – o tesouro.
Foi animador o telegrama que hoje me fizeram daí. Bagé também
vai dando generosamente e São Gabriel e Dom Pedrito – afirma o
heróico Firpo – vão figurar substancialmente. Já tenho o meu
caminho marcado para a emigração. Provavelmente estarei em
poucos dias no novo centro da direção.
Admito, pois, perfeitamente a hipótese da guerra, mas mentiria se
lhes dissesse que simpatizo com ela. Peço o seu conselho. Façam
chegar estas linhas e o papel incluso ao General Netto. A coluna dele
e a do Honório são as únicas eficientes. Suponho Portinho muito
mal, acuado sobre Santa Catarina. Menna Barreto, Estácio e
Chiquinote não têm homens. Estes dois últimos, segundo me disse
Setembrino declaram que se retirarão no caso de seguir a guerra. É
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verdade que já temos providenciado por quem comande os
excelentes elementos dispersos desses chefes falidos; mas isso,
como tantas coisas essenciais, está ainda muito informe e atrasado
para a premura das circunstâncias. Vou pesar todas as respostas,
pareceres e conselhos dos amigos a quem hoje mesmo me dirigi;
vou pesar também as circunstâncias, informações, etc., para o caso
da continuação da guerra; se não poder me conformar com o
pensar e sentir dos meus, poderei em tempo lavar as mãos... Se,
porém, como espero, colher a confiança de que estou habilitado a
decidir por todos, não me furtarei à imposição do dever, sejam quais
forem as conseqüências.
Deixo de analisar as propostas inclusas, por estar a cair de fadiga,
tendo hoje escrito formidavelmente. O amigo Firpo lhes
transmitirá mais alguma informação e, em todo caso, aqui fico para
obedecer as ordens dos amigos e esclarecer qualquer ponto
obscuro.
Comuniquem-se imediatamente com o General Netto. Não
respondam por ele, sem o ouvir. Façam o mesmo em relação a Rio
Grande e qualquer outro centro – Arroio Grande, por exemplo. E
deixem-me saber sem demora o pensamento inteiro de todos.
Um forte abraço fraternal a cada um. Assis Brasil.””

O Sr. Arthur Caetano – Honrosíssimo documento do Sr. Assis Brasil.
Os Srs. Wenceslau Escobar e Batista Luzardo – Apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – Não contesto, tanto mais honroso e verdadeiro,
quanto ele vem reafirmar o que há pouco eu dizia a respeito do poder bélico dos
revolucionários.
O Sr. Arthur Caetano – Perfeitamente. Nem nós contestamos V. Exa.,
neste ponto. A deficiência bélica dos revoltosos foi tudo, porque se tivéssemos
recursos, a revolução não se demoraria dez meses.
O Sr. Batista Luzardo – E deviam decidir em combate campal.
O Sr. Getúlio Vargas – Ela havia decaído, não estava mais, portanto, com
os elementos de que dispunha em princípio.
O Sr. Batista Luzardo – Elementos bélicos. Deste é que o Dr. Assis
Brasil precisava e muito.
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O Sr. Getúlio Vargas – Havia generais que estavam falidos; outros, sem
soldados e outros, ainda, acuados na fronteira de Santa Catarina, restando, apenas,
dois.
Propostas as condições de paz, devo declarar, Sr. Presidente, que essas
condições não foram estabelecidas nem pelo Dr. Borges de Medeiros, nem pelos
revolucionários do Rio Grande do Sul. Portanto, quando se vier dizer aqui que a paz
do Rio Grande do Sul foi imposta pela força das armas revolucionárias, não se terá
dito a verdade.
O Sr. Batista Luzardo – V. Exa. poderá declarar quem propôs as condições
de paz?
O Sr. Getúlio Vargas – As condições de paz foram sugeridas pelo Sr.
Presidente da República...
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e, quando o Sr. Ministro da Guerra se dirigiu
para o Rio Grande do Sul, levava já a aceitação da proposta por parte do Sr. Borges de
Medeiros e pelos Srs. Assis Brasil e Maciel júnior.
O Sr. Wenceslau Escobar – Traduzindo também as aspirações dos
revolucionários.
O Sr. Getúlio Vargas – Apenas, disseram os dois últimos que não
respondiam por todos, sendo necessário que fossem ouvidos os chefes revolucionários,
que se achavam à frente das tropas. As negociações de paz já anteriormente haviam
sido tratadas pelo Sr. Deputado Nabuco de Gouvêa, com resultados úteis para o seu
desenlace final.
Portanto, quando o Sr. Marechal Setembrino de Carvalho foi ao Rio
Grande do Sul e os revolucionários, então reunidos quiseram tergiversar, prevaleceu
ainda a atitude enérgica do Sr. Presidente da República, a sua firmeza, impondo a paz
no Rio Grande do Sul. Foi ele o verdadeiro pacificador. Os revolucionários diziam
desde o início que a causa da revolução era a continuação no poder do Sr. Borges de
Medeiros. Ele era – diziam – um tirano e um usurpador que se queria perpetuar no
governo, e enquanto não fosse apeado desse governo, eles não abateriam as armas e
Zeca Netto deixou crescer a barba e as unhas e outros fizeram o juramento que nunca
mais haviam de se barbear, enquanto o usurpador não baixasse do poder. E a paz se fez
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com a manutenção do governo constituído, com o respeito à ordem legal e os novos
anacoretas voltavam para suas terras, de barba feita e unhas cortadas. (Riso)
Estabelecidas as condições de paz, foi retocada a Constituição do Estado,
apenas, em dois pontos: proibição da reeleição do Presidente e exigência da eleição
para o vice-Presidente.
O Sr. Wenceslau Escobar – Nada mais atingiram.
O Sr. Getúlio Vargas – As demais condições aceitas pelo tratado de paz
em nada atingiram a Constituição do Estado; não implicavam em nenhuma modificação
de seus princípios.
O Sr. Arthur Caetano – E a lei eleitoral?
O Sr. Getúlio Vargas – Esta nada tinha com a Constituição. Digo que
todas as outras cláusulas...
O Sr. Artur Caetano – O voto a descoberto.
O Sr. Getúlio Vargas – ... não tocavam à Constituição; apenas nesses dois
pontos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Dois pontos fundamentais.
O Sr. Getúlio Vargas – Não são fundamentais.
O Sr. Batista Luzardo – Graças a essa interpretação é que o Sr. Borges
de Medeiros permaneceu 25 anos no governo.
O Sr. Getúlio Vargas – Graças ao apoio da grande maioria do Estado,
graças as suas qualidades e ao seu prestígio.
Mas, uma das condições estabelecidas pelos revolucionários, pedida,
solicitada encarecidamente por eles foi o adiamento das eleições federais para maio.
Disse, então, o Sr. Assis Brasil, que havia de demonstrar que eles possuíam
a maioria do eleitorado do Rio Grande do Sul e na sua carta, diz aos revolucionários: se
tivermos valor cívico derrotaremos nas urnas o usurpador.
O Sr. Arthur Caetano – Perfeitamente.
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O Sr. Getúlio Vargas – Portanto, não fazia depender sua vitória de
garantias excepcionais nas urnas e, sim, de seu valor cívico. Era este que ia ser posto à
prova no dia três de maio.
O Sr. Arthur Caetano – Foi uma das condições estabelecidas no pacto de
paz.
O Sr. Getúlio Vargas – Vejamos agora, debaixo de que garantias, estas
condições foram cumpridas no Rio Grande do Sul.
Logo que foi assinado o tratado de paz, os revolucionários foram
beneficiados com a nomeação de fiscais do alistamento eleitoral.
O Sr. Arthur Caetano – Só nos últimos dias.
O Sr. Wenceslau Escobar – Quinze dias antes de acabar o alistamento.
O Sr. Batista Luzardo – Precedeu o encerramento da eleição.
O Sr. Getúlio Vargas – Os fiscais foram indicados pelo Sr. Assis Brasil,
seus correligionários políticos e, por certo, aqueles que eram mais eficientes, mais
capazes, mais preparados, escolhidos a dedo em cada localidade.
O Sr. Arthur Caetano – Os fiscais foram nomeados nos últimos dias; V.
Exa. deve lembrar-se disso.
O Sr. Getúlio Vargas – O fato de terem sido nomeados nos últimos dias
não impedia que fizessem revisão de todo o processo de alistamento, recorrendo
daqueles com os quais não estavam de acordo.
Nomeados, portanto os fiscais eleitorais, que deviam acompanhar o serviço
do alistamento, foi depois o Estado do Rio Grande do Sul dividido em circunscrições
militares e para cada uma delas foi nomeado um oficial do Exército, incumbido de dar
garantias materiais para cada revolucionário.
Bastava que um indivíduo qualquer, de ínfima classe, tomasse uma
carraspana, em um lugarejo longínquo no Rio Grande, desde que fosse asissista, era
bastante um telegrama para o chefe militar, para o representante do Governo Federal, e
esse indivíduo era imediatamente posto em liberdade.
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Deram-se as mais amplas e completas garantias até para o abuso e para
a licença.
O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, vem a terceira espécie de fiscais.
No dia das eleições, para cada seção eleitoral, foi um oficial do Exército,
acompanhado de praças ou um sargento, a fim de que, assistindo às eleições,
oferecessem todas as garantias de ordem. Os malfadados provisórios, de que falam V.
Exas. como tendo feito coação sobre o eleitorado, reduzidos a quatro mil, em todo o
Estado, ficaram aquartelados, sem sair das suas sedes; só as forças federais se
movimentaram para oferecer, nas seções eleitorais, garantias completas da liberdade do
voto.
O Sr. Arthur Caetano – Não foi assim na região serrana. Em Passo Fundo
havia cerca de seiscentos provisórios.
O Sr. Getúlio Vargas – Devo, agora, declarar mais, que se reascendeu a
campanha eleitoral e os oposicionistas do Rio Grande empregaram os mesmos
processos de coação, de intimidação do eleitorado, o que produziu resultados
principalmente no primeiro município, na região colonial.
Eles asseveraram, em primeiro lugar, que se não vencessem a eleição
reascenderiam de novo a revolta e ai daquele que tivesse votado com o governo, porque
havia de pagar caro a sua fidelidade.
Além disso, o fato da vinda do Sr. Ministro da Guerra, depois que tinha
sido indicado pelo diretório da Aliança Libertadora, seu genro como candidato, a sua
vinda como fiscal e a remessa de força federal para as seções eleitorais, todos esses
fatos, embora eu não atribua nenhuma intenção da parte do Sr. Ministro da Guerra,
senão a de garantir a completa liberdade de voto, deram a aparência, habilmente
explorada pelos revolucionários para levar a intimidação ao eleitorado, de que aquilo
era uma intervenção do Governo Federal a seu favor.
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exa. está fazendo uma injustiça à
intelectualidade do povo rio-grandense.
O Sr. Lindolpho Collor – Era isso o que se afixava nas portas dos comitês
de propaganda.
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O Sr. Getúlio Vargas – V. Exas. sabem que em todo o eleitorado, há o
elemento convencido, o que vai por convicção própria, e não se arreda diante do perigo
e o elemento vago, acomodatício, que não se arrisca absolutamente, desde que possa
parecer que a parte contrária tem o apoio do governo.
Foi este elemento que se absteve das urnas; foi elemento do primeiro
distrito da região colonial, região conservadora, pacífica, que não quis sair de suas casas,
para não encontrar diante de si a revolução, a prática da violência, que assoalhavam os
adversários políticos.
O Sr. Arthur Caetano – As eleições, entretanto, foram disputadíssimas.
O Sr. Getúlio Vargas – Houve diminuição da concorrência do eleitorado
republicano. As nossas previsões feitas, pelo cálculo do alistamento recém-terminado,
não corresponderam à votação. (Trocam-se apartes)
O Sr. Arthur Caetano – A Federação publicou um quadro, provando, nas
véspera da eleição, que estávamos reduzidos a 12 ou 14.000 eleitores, contra cem mil e
tantos dados ao governo. Como é que com esses 14.000 eleitores podíamos levar
50.000 votos às urnas? V. Exa. está fazendo injustiça ao Governo Federal, à dignidade
dos rio-grandenses, fazendo crer que estes 50.000 votos foram levados às urnas pelas
baionetas.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. está adulterando o meu pensamento.
Estou afirmando que em todo o eleitorado há um elemento firme, que tem
convicção própria e um elemento flutuante, que varia. Foi esse elemento flutuante, capaz
de intimidação que acompanhou V. Exas., ou que faltou na nossa votação. Não estou
fazendo acusações ao Governo Federal ou ao Ministro da Guerra; digo apenas que a
oposição explorava as aparências em seu favor, querendo fazer crer ao eleitorado que as
garantias por oficiais do Exército constituíam uma intervenção do Governo Federal
contra o Governo do Rio Grande do Sul. E tanto isso é assim que, no 2º e no 3º distritos,
onde o elemento nacional não se deixava levar por essas ameaças, a derrota da oposição
foi completa e só elegeu um candidato por distrito. E a contraprova decisiva está sendo
tirada nas eleições municipais, onde é esmagadora a superioridade numérica dos
republicanos, nos 20 e tantos municípios em que a oposição ousou pleitear.
O Sr. Arthur Caetano – Porque o eleitorado não pode comparecer às
urnas, o eleitorado dos distritos rurais, como o de Palmeira.
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O Sr. Flores da Cunha – A votação de Palmeira modificaria o resultado?
O Sr. Arthur Caetano – Mas, houve outros fatos.
O Sr. Flores da Cunha – Tanto não modificava, que V. Exa. teve grande
votação em Santo Ângelo.
O Sr. Arthur Caetano – Não.
O Sr. Flores da Cunha – Então dividiram a votação entre os dois.
O Sr. Arthur Caetano – Perdemos a votação de todos os distritos rurais,
como patenteei perante a Comissão de Poderes.
O Sr. Getúlio Vargas – O Município de Palmeira, em torno do qual os
adversários teceram a coroa do seu martirologio político, é um dos maiores bluffs, feitos
à Câmara. No Município de Palmeira, onde se disputou a eleição de Presidente do Estado sem que houvesse garantia alguma do Governo Federal, a oposição levou uma forte
votação ao candidato Assis Brasil...
O Sr. Arthur Caetano – Mais de 1.300 eleitores.
O Sr. Getúlio Vargas – ... quando se tratou do pleito para deputados
federais, com essas garantias efetivas é que foram impedidos de votar.
O Sr. Arthur Caetano – É que o eleitorado foi impedido de votar.
O Sr. Getúlio Vargas – Por quem? Só se os correligionários de V. Exa.
recuaram das urnas desgostosos, ou se a opinião pública os desamparou, desgostosa
pelos crimes e depredações praticados pela gente de Leonel Rocha, durante a
revolução.
O Sr. Arthur Caetano – É uma injustiça clamorosa. V. Exa. não repita
isso. Acredito que V. Exa. esteja falando de boa-fé, mas está fazendo uma injustiça
clamorosa.
O Sr. Getúlio Vargas – Tenho documentos.
O Sr. Arthur Caetano – Não há documento que possa destruir a
verdade. Conheço este caso e já o discuti.
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O Sr. Getúlio Vargas – A abstenção da votação do Município de
Palmeira, de parte dos adversários, só pode obedecer a duas causas: ou foi plano adrede
preparado para que, mais tarde, se viesse alegar a nulidade da eleição, ou foi porque as
condições políticas do município se modificaram, devido às arbitrariedades, violências ou
crimes, aos saques praticados pelas forças de Leonel Rocha.
O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado. V Exa. esta fazendo grave injúria a
um homem bom, imaculado. (Apoiados)
O Sr. Getúlio Vargas – Tenho aqui um relatório, apontando datas nomes
e fatos, em que se narra que as forças sob o comando de Leonel Rocha, no Município de
Palmeira, durante o período revolucionário, praticaram 20 assassinatos.
O Sr. Arthur Caetano – Oh! Leonel Rocha é de grande generosidade. V.
Exa., então, colocando a questão nesse terreno dos crimes, tem de recordar os crimes
de Vazulmiro Dutra, que encheu de pavor toda a serra.
O Sr. Getúlio Vargas – Mais de 20 pessoas foram assassinadas em suas
casas ou trazidas para o acampamento e degoladas.
Os Srs. Batista Luzardo e Arthur Caetano – Que injustiça!
O Sr. Getúlio Vargas – Tenho a relação do saque em 28 casas do
comércio.
O Sr. Arthur Caetano – V. Exa., dessa forma, está dando um documento
que é comprometedor da honra e do cavalheirismo dos rio-grandenses.
O Sr. Getúlio Vargas – Várias violações de outras espécies. Não quero ler
este documento, para não repetir os processos da oposição.
O Sr. Arthur Caetano – Nem deve ler. Não tememos apelar de V. Exa. para
os adversários locais de Leonel da Rocha e duvidamos que venham subscrever o que V.
Exa. está afirmando contra a honra de Leonel da Rocha.
O Sr. Getúlio Vargas – Pode-se fazer esse inquérito. Devo agora declarar
que antes da eleição para deputados federais, Leonel da Rocha fez declarações de que
estava sofrendo coação, que não havia garantias. O Sr. Deputado Arthur Caetano se
dirigiu para lá, bem como o subchefe de polícia...
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O Sr. Arthur Caetano – Perfeitamente. E estimo que V. Exa. toque neste
assunto.
O Sr. Getúlio Vargas – ... para lá foi o Capitão Luiz Martins, na qualidade
de delegado militar. Fez audiência e Leonel compareceu a essa reunião para renovar de
viva voz as acusações de violências, crimes e arbitrariedades praticadas no Município de
Palmeira e para as quais tinha invocado a proteção das autoridades federais. Leonel da
Rocha não renovou as acusações...
O Sr. Arthur Caetano – Entregou 32 documentos escritos, por minha
mão, ao delegado militar. Constam da minha contestação. O subchefe de polícia portouse com toda a correção e se estivesse nesta Casa, apelaria para que dissesse se o pacto
firmado na ocasião foi levado avante.
O Sr. Getúlio Vargas – A informação que tenho é que Leonel, em vez de
repetir as informações, propôs que começassem vida nova.
O Sr. Arthur Caetano – Sim, muito bem. Queríamos ir ao pleito. Dizia ele:
“Não vamos aos tribunais, não vamos revidar; queremos garantia para o alistamento e para o pleito.”
O Sr. Getúlio Vargas – Se Leonel quisesse, efetivamente, as garantias,
teria reafirmado suas acusações e as garantias teriam sido dadas, porque o fiscal havia
de requisitar força.
O Sr. Arthur Caetano – Pois, não o fez. Declarou que não podia requisitar,
que não estava nas suas atribuições.
Que eu me dirigisse ao comandante da região. Eu me dirigi, mas não
obtive resposta. Esse caso de Palmeira, meu colega, V. Exa., com o talento que tiver,
não poderá destruir a verdade dos fatos. Não há sofismas que possam provar o
contrário.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. acaba de declarar que o subchefe de polícia,
das mais graduadas autoridades do Estado, portou-se com toda a correção.
O Sr. Arthur Caetano – Sabia que se permanecesse, poderia fazer
cumprir o prometido, mas as autoridades locais de Palmeira faltaram a tudo. W. Dutra,
homem perverso, cheio de ódios, cometeu todos os atentados contra a propriedade, a
vida e a honra.
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O Sr. Getúlio Vargas – Tenho para mim que ele é melhor do que Leonel
Rocha. Conheço de longa data Wazulmiro Dutra, pertencente a uma austera família,
moço trabalhador e honesto.
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado!
O Sr. Getúlio Vargas – E por mais que acredite nas afirmações de V. Exa.,
não posso me convencer de que a abstenção do eleitorado de Palmeira fosse por falta
de garantias.
O Sr. Arthur Caetano – Absolutamente, completa. Está nos arquivos da
Câmara a documentação.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, passemos à outra parte: às acusações de
delitos tremendos, feitas pelo Deputado oposicionista contra a organização
administrativa e judiciária do Rio Grande do Sul. A leviandade dessas acusações...
O Sr. Artur Caetano – A versão foi à fraqueza da Justiça...
O Sr. Getúlio Vargas – ... a leviandade dessas acusações vindo acordar
da poeira dos arquivos fatos passados há 10 ou 15 anos, prova a inexistência de fatos
recentes, que pudessem argüir, trazendo fatos antigos, já de muito triturados pela
mastigação de todas as posições, adulterados pela má-fé e já julgados pela opinião
sensata.
Em um clube da cidade de Santana do Livramento, travou-se há cerca de
14 anos, um conflito em que pereceram dois irmãos do Coronel João Francisco, mas
se apurou tratar-se de uma questão pessoal, sem fundo algum partidário, pois todos
pertenciam ao Partido Republicano, fruto de uma paixão instantânea, desencadeada no
conflito nessa cidade longínqua da fronteira, que ninguém podia prever, nem esperar.
Esse conflito, feito o respectivo processo, corridos os trâmites legais, julgados os
indigitados criminosos...
O Sr. Arthur Caetano – Não foram julgados.
O Sr. Flores da Cunha – O réu, de nome Salustiano, faleceu. V. Exa. faz
grave injustiça ao juiz da questão, que não ascendeu por proteção da política, mas por
sua competência e seu caráter e é hoje membro do Tribunal do Estado.
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O Sr. Getúlio Vargas – Não houve julgamento porque o réu faleceu. O
intuito de V. Exa. foi acusar o juiz da comarca, que presidia o clube em que se deu o
conflito, mas que nada teve com ele.
O Sr. Arthur Caetano – Como não teve? Se até fugiu para o Uruguai.
O Sr. Getúlio Vargas – Como outros fugiram, no momento de correria.
Mas, nada tinha com o que se passava.
É um juiz, na sua expressão mais ampla, juiz inteligente, homem ilustrado,
magistrado íntegro, a quem nunca se acusou de, no exercício do cargo, fazer política.
O Sr. Flores da Cunha – Juiz probo e paupérrimo.
O Sr. Getúlio Vargas – Era juiz de comarca, tinha a vitalidade garantida por
lei. Quando chegou a sua vez, foi promovido para o Supremo Tribunal, nem podia
deixar de ser, porque a lei lhe assegurava esse direito.
Vejamos agora o caso, a que o nobre colega, fez referência, da morte do
Dr. Nicanor Penna, já debatido nesta Casa pelo ilustre Deputado Sr. Nabuco de Gouvêa
ao tempo em que ocorreu, demonstrando que nesse conflito, de natureza toda privada,
entre o Dr. Nicanor Penna e o Coronel Lucas Martins, não houve nenhuma interferência
política e que o Governo do Rio Grande do Sul se portou com tal correção que a sua
atitude foi elogiada pelos próprios advogados que fizeram a acusação de Lucas Martins.
Depois, é preciso que se diga, e isto também ficou provado nos autos, que,
de acordo com os antecedentes, com a causa que originou a deflagração da luta, o
agredido foi Lucas Martins e que ele agiu na mais completa legítima defesa.
O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado; isso não se sabe.
O Sr. Getúlio Vargas – Passo agora a tratar de outro fato, citado por S.
Exa., fato que traz a mais completa e cabal defesa que se pode fazer do governo no Rio
Grande do Sul: o atentado contra o Correio da Serra em Santa Maria.
Este jornal fazia oposição ao governo local, ao intendente de Santa Maria.
Seu diretor foi assaltado certa noite por praças da polícia municipal.
O Sr. Arthur Caetano – E da brigada do Estado.
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O Sr. Getúlio Vargas – Parece que sabia o jornalista que esse assalto ia
ser levado a efeito, porque esperou os assaltantes completamente preparado e, quando
estes penetraram na tipografia do jornal com o intuito de empastelá-lo, os recebeu a
bala e, matando um ou dois deles, os outros correram apavorados. Assim, o que houve
foi uma tentativa de empastelamento contra o jornal.
O Presidente do Estado ordenou imediatamente a abertura de inquérito
para apurar a responsabilidade dos culpados e tal foi o rigor com que agiu o chefe de
polícia, enviado especialmente pelo governo, para ali, demitindo o delegado e tomando
outras medidas enérgicas, que o próprio intendente municipal e chefe da policia de Santa
Maria – aliás inteiramente alheio ao fato – julgando-se desautorado, renunciou ao seu
cargo, assim como todo o conselho municipal.
O Sr. Arthur Caetano – Estava moralmente comprometido.
O Sr. Getúlio Vargas – Tal foi o rigor com que agiu o Sr. Presidente do
Estado que determinou a queda da situação política de Santa Maria.
O Sr. Arthur Caetano – V. Exa. não esqueça também do caso da morte de
Emilio Netto, menino de 17 anos barbaramente assassinado, em Rosário, pela polícia.
Onde houve justiça para este caso?
O Sr. Getúlio Vargas – Tal foi a correção do Sr. Presidente do Estado,
repito, que a Associação de Imprensa do Rio de Janeiro passou um telegrama a S. Exa.,
aplaudindo sua atitude e manifestando-se desagravada do atentado cometido contra o
jornal Correio da Serra.
O Sr. Arthur Caetano – Não houve a punição dos responsáveis. O
próprio delegado de Soveral é hoje um dos grandes homens do partido. (Há outros
apartes)
O Sr. Getúlio Vargas – O fato da tentativa de empastelamento,
reduzido a sua figura jurídica, era simplesmente um crime de dano; o jornalista
nada tinha sofrido fisicamente.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – E a justiça se fez integralmente, tanto que o
autor da morte foi absolvido, pelo fundamento de legítima defesa.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, que culpa podemos atribuir ao Presidente
do Estado por um fato que se dá em uma localidade qualquer, longínqua ou mesmo
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próxima, por um conflito instantâneo, produzido pelo desencadeamento de paixões
pessoais?
O Sr. Arthur Caetano – Há mais: o crime monstruoso praticado na noite
de 14 de julho, em que estudantes foram fuzilados pela polícia.
O Sr. Getúlio Vargas – Na ocasião em que o Sr. Borges de Medeiros,
gravemente enfermo, não estava na Presidência do Estado.
O Sr. Borges de Medeiros, a par de suas qualidades eminentes de
estadista, sendo um dos raros homens públicos que, de momento, abordado sobre
qualquer dos problemas nacionais, pode dar uma solução precisa e acertada, a par da
sua experiência de administrador, a par de seu tino de político, da sua cultura, da sua
integridade moral é um homem que tem um profundo sentimento de justiça,
desenvolvido no exercício da magistratura, da qual foi um dos mais brilhantes
ornamentos. Ainda recentemente ao travar-se a eleição de Quaraí, o Presidente do Rio
Grande do Sul enviou para aquela localidade o sub-chefe de polícia Dr. Alceu Barbedo,
com instruções para oferecer todas as garantias ao adversário. Tal foi a correção dessa
autoridade, refletindo a ação do Dr. Borges de Medeiros que o próprio candidato
vencido passou-lhe este telegrama que raros homens públicos poderão exibir dos seus
mais tenazes adversários:
“Um telegrama ao Presidente do Estado:
Quaraí, 27 – A Aliança Libertadora dirigiu o seguinte telegrama ao
Presidente do Estado:
“O Dr. Alceu Barbedo, em nome de V. Exa. nos cientificou de
nossos dois telegramas e, também, da opinião de V. Exa. de que
deveria ser respeitado o resultado das urnas.
Ontem foram reconhecidos todos os conselheiros
oposicionistas eleitos no pleito de quinze do corrente, em
conseqüência do apelo formal de V. Exa. a seus correligionários,
que, antecipadamente, tinham resolvido depurar dois candidatos
nossos, conforme teve V. Exa. conhecimento pelos próprios
correligionários.
Obedecendo a instruções de V. Exa., o Dr. Barbedo, aqui, no
sentido de que não fossem burlados os direitos da oposição,
conseguiu esse desideratum, apesar da relutância de alguns próceres
do situacionismo.
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Como anteriormente afirmamos a V. Exa., confiávamos na justiça do
governo, em grau de recurso.
Os conselheiros da oposição trabalharam pelo progresso do
município, auxiliando a administração dentro da ordem e da lei.
Satisfeitos com o ato justiceiro de V. Exa., podemos assegurar que
continuaremos como até agora, a intensificar a paz para o
engrandecimento do Estado e da República.
Saudações. – Gaudencio da Conceição, presidente da
Aliança Libertadora – Luiz Pacheco Prates, secretário.””

Essas acusações de V. Exa. são completamente destituídas de
fundamento.
O Sr. Arthur Caetano – Estão no pensamento do povo rio-grandense.
O Sr. Getúlio Vargas – Passemos a um outro ponto, que tem sido o noli
me tangere da oposição rio-grandense – o nosso apoio ao Governo Federal.
Pensam os oposicionistas que, pela circunstância do Dr. Borges de
Medeiros ter-se oposto à candidatura do Dr. Arthur Bernardes, estava na obrigação
iniludível de fazer oposição ao seu governo até o seu término, embora o Presidente do
Rio Grande do Sul entendesse que o governo do Presidente da República, pela sua
orientação administrativa, pelo seu esforço em restabelecer o equilíbrio orçamentário
do País, pela sua honestidade, era um governo patriótico e digno de aprovação.
O Sr. Arthur Caetano – Aliás, essa opinião quem a sustenta são os
correligionários da reação republicana, que ficaram fiéis à bandeira que o Sr. Borges de
Medeiros desfraldou. São esses que se queixam do abandono em que ficaram e da
traição dos seus companheiros.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Quais são eles?
O Sr. Getúlio Vargas – Em primeiro lugar, o Sr. Borges de Medeiros, que
pleiteou a eleição no terreno pacífico, foi sempre contrário a qualquer movimento
armado, e, quando esse movimento armado se ergueu a sua revelia, ele protestou contra
o mesmo, reafirmando a sua atitude de mantenedor da ordem e cumpridor da lei.
Manteve-se dentro do terreno pacifico; nunca o Governo do Estado pregou a
revolução, e, consultado a esse respeito, manifestou-se contrário.
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O Sr. Baptista Luzardo – Nunca ninguém pregou mais aqui a revolução
que o Sr. Otávio Rocha, líder da bancada.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Repito a V. Exa. que esse fato não é exato.
O Sr. Otávio Rocha era líder da reação, e não da bancada. Eu sempre
mantive inteira liberdade de atitude.
O Sr. Baptista Luzardo – O Sr. Borges de Medeiros não estava na reação
republicana?
O Sr. Getúlio Vargas – Não estou dizendo isso; o que digo é que o Sr.
Borges de Medeiros era contra a candidatura do Sr. Arthur Bernardes, como V. Exa.,
também, mas foi sempre contrário a qualquer perturbação da ordem legal.
O Sr. Baptista Luzardo – Eu era livre atirador. Nunca fui filiado ao partido
do Sr. Borges de Medeiros, que era o diretor mental dessa campanha. V. Exas. fazem
uma grave injustiça ao Sr. Otávio Rocha, dizendo que ele não era o líder do borgismo
nesta Casa.
No dia em que o Sr. Borges de Medeiros recuou da atitude que assumira
na sucessão presidencial, passou-se, em Porto Alegre, um fato, a que o Sr. Flores da
Cunha não é estranho, e que talvez, ainda um dia eu conte da tribuna.
O Sr. Flores da Cunha – Não sei a que fato V. Exa. alude. Se for verdadeiro,
será confirmado.
O Sr. Baptista Luzardo – Honrem V. Exas. as tradições do Rio Grande,
não recuando, não negando ao Sr. Otávio Rocha a qualidade que tinha.
O Sr. Flores da Cunha – Fomos contra a candidatura do Sr. Arthur
Bernardes, mas V. Exa. também foi.
O Sr. Baptista Luzardo – Não contesto isso; mas repito, eu era um livre
atirador, contava apenas com o meu voto, não fiz campanhas em que nem a honra do
adversário se poupou.
O Sr. Getúlio Vargas – Não podemos nem devemos, Sr. Presidente,
desprestigiar o Sr. Otávio Rocha; mas S. Exa. nunca pregou, aqui, a revolução.
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O Sr. Wenceslau Escobar – Disse que não brincássemos com fogo.
O Sr. Getúlio Vargas – Isso era apenas uma prevenção.
O Sr. Baptista Luzardo – Apelo para a Câmara.
O Sr. Arthur Caetano – Recitou até estrofes de Thomas Ribeiro.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exas. podem dizer, então, que o Sr. Otávio
Rocha usou de expressões candentes. Mas eu afirmo que a revolução não estava nos
seus intuitos, tanto que nenhuma co-participação teve, quando ela explodiu.
O Sr. Baptista Luzardo – O Sr. Gomercindo Ribas, nos seus discursos,
afinava pelo mesmo diapasão, e o fato é que no Rio Grande já se falava abertamente em
revolução.
O Sr. Arthur Caetano – Disse até que o Rio Grande do Sul deixaria de
pertencer geograficamente ao Brasil.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, o Sr. Otávio Rocha, reafirmo,
nunca pregou a revolução. Podia ter tido, em um momento de exaltação, expressões
mais ou menos apaixonadas. Tanto V. Exa. não era partidário da revolução, que, ao se
fazer um inquérito completo, após o fracasso desse movimento, ninguém apurou
qualquer intervenção de sua parte.
O Sr. Arthur Caetano – O Sr. Afonso Vizeu foi convidado a depor e
declarou que dera guarida, no dia da revolução, ao Sr. Otávio Rocha.
O Sr. Getúlio Vargas – Quando Zéca Netto deu a um jornal portenho
uma entrevista, afirmando que acompanhava pelo pensamento e pelo coração a
revolução de São Paulo, o seu chefe, o Sr. Assis Brasil, não o desautorou nessa
atitude, e, portanto, devemos concluir que está de acordo com o movimento sedicioso
da capital paulista.
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. sabe que o Sr. Zeca Netto fala
exclusivamente por si, não pertence ao diretório da Aliança Libertadora. Há, portanto,
muita diferença entre as declarações que ele faça e as do Sr. Otávio Rocha, que era líder
da bancada de V. Exa. e interpretava fielmente o pensamento de V. Exas.
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O Sr. Lindolpho Collor – V. Exa. não negará que o Sr. Zeca Netto era um
dos líderes da revolução.
O Sr. Baptista Luzardo – Perfeitamente. É uma figura de relevo no
nosso partido; não o contesto, mas ele não fala em nome do partido.
O Sr. Arthur Caetano – O partido obedece à direção do Sr. Dr. Assis
Brasil; nessa palavra V. Exas. devem se inspirar quando quiserem lançar reptos à
bancada libertadora.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – O nobre Deputado quer a explicação do meu
aparte de há pouco, quando afirmei que o Sr. Otávio Rocha não dirigia a bancada? É
que nesta havia quem não concordasse com a orientação dada por S. Exa. à campanha
da sucessão. Discordávamos de S. Exa., entre outros, os Srs. Simões Lopes, João Simplicio
e eu.
O Sr. Baptista Luzardo – Mas era o líder da maioria. V. Exas. constituíam
a minoria.
O Sr. Nabuco Gouvêa – Não apoiado. A bancada tinha absoluta
liberdade de ação.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, continuemos: como o nobre Deputado
apóia a candidatura do Sr. Arthur Bernardes, quer ter monopólio desse apoio.
O Sr. Arthur Caetano – Pelo contrário; já declarei da tribuna o meu ponto
de vista divergente, que não piso no Palácio do Catete.
O Sr. Getúlio Vargas – Todos aqueles que foram adversários da
candidatura do Sr. Dr. Arthur Bernardes, no conceito do nobre Deputado, não
podem apoiar o seu governo.
Em primeiro lugar os votos que obteve o Sr. Dr. Arthur Bernardes do
Partido Federalista não são os mesmos que obteve o Sr. Assis Brasil. O Partido
Federalista levou às urnas, sufragando o nome do Sr. Arthur Bernardes, 11 mil votos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Perto de 12 mil. Seja V. Exa. generoso...
O Sr. Getúlio Vargas – Não chegou o número a 12 mil. Mas não
façamos questão.
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Pois bem, quando o Sr. Assis Brasil disputou a Presidência do Estado
obteve 32 mil votos. Essa diferença de 21 mil votos, ou era de correligionários nossos,
que votaram em Nilo Peçanha, ou era de elementos neutros, que se abstiveram na eleição
de Presidente da República, e que sufragaram o nome do Sr. Assis Brasil.
O Sr. Lindolpho Collor – Conclusão: a maior parte do partido
oposicionista votou contra o Sr. Dr. Arthur Bernardes, ou, pelo menos, deixou de votar.
O Sr. Getúlio Vargas – Como é, pois, que S. Exas., da Aliança
Libertadora, querem fazer monopólio do apoio ao governo do Sr. Arthur Bernardes?
O Sr. Wenceslau Escobar – Absolutamente não queremos.
O Sr. Getúlio Vargas – Tanto o que digo é verdade que a representação
da Aliança Libertadora, na Câmara Federal, reflete essa diversidade de matizes que existe
no Rio Grande do Sul.
Vemos, aqui, o Sr. Dr. Pinto da Rocha, que foi simpático à candidatura
Nilo Peçanha.
O Sr. Baptista Luzardo – Bateu-se, na imprensa, pelo Sr. Arthur
Bernardes.
O Sr. Getúlio Vargas – Escreveu também artigos, n’O Correio do Sul,
simpáticos à outra candidatura.
O Sr. Baptista Luzardo – Não os conheço. Sempre o vi ao lado do Sr.
Arthur Bernardes.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Plinio Casado e o Sr. Baptista Luzardo foram
adeptos fervorosos da candidatura Nilo Peçanha, pela qual pugnaram na tribuna e na
imprensa.
Retiro o nome do Sr. Pinto da Rocha, apesar do que ouvi dizer, porque não
tenho documentos.
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. pode retirar, porque é a expressão da
verdade o que dizemos.
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O Sr. Getúlio Vargas – Mas, ficam, então, os Srs. Baptista Luzardo e
Plinio Casado. S. Exas. foram partidários da candidatura Nilo Peçanha e apóiam, hoje,
o Governo da República. Nunca os censuramos por isso; achamos que estão no seu
direito, a sua atitude é filha das suas convicções.
O Sr. Baptista Luzardo – Perdão. Há uma grande diferença entre a atitude
que tomamos, o Dr. Plinio Casado e eu, e a atitude de V. Exa.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Qual é?
O Sr. Baptista Luzardo – Que eu não assumi os compromissos que V.
Exas. assumiram, dirigindo o movimento. Falo da política situacionista do Rio Grande do
Sul, que foi, incontestavelmente, o verdadeiro mentor da Reação Republicana, e nunca
o ocultou. A bandeira desse movimento era o célebre telegrama do Sr. Borges de
Medeiros, reivindicando direitos que a convenção de junho não teria reconhecido. V.
Exas., que foram porta-estandarte daquela reação, quê fizeram depois?
O Sr. Paim Filho – Naquela ocasião V. Exa. estava de acordo conosco.
O Sr. Baptista Luzardo – Perdão. Eu era livre atirador, e não estava
filiado a partido algum. V. Exas., repito, foram os mentores, e, no meio da jornada, quê
fizeram?
O Sr. Lindolpho Collor – No meio da jornada, não apoiado. Batemo-nos
com galhardia até o fim; agora, não poderíamos ter a responsabilidade de uma atitude
que não queríamos tomar; ninguém nos podia forçar a colaborar em uma revolução, com
a qual não estávamos de acordo.
O Sr. Getúlio Vargas – Permita-me agora o distinto colega, o Sr.
Baptista Luzardo, que lhe faça uma pergunta. S. Exa., que era diretor de um jornal
político, orientador da opinião que foi solidário com a campanha política em favor do
Sr. Nilo Peçanha, apesar de não pertencer ao Partido Republicano, e que, como disse,
era contrário a qualquer tendência revolucionária: como jornalista, como orientador da
opinião, algum dia S. Exa., pela sua folha protestou contra a atitude ou a tendência
revolucionária que nos atribui?
O Sr. Baptista Luzardo – Nem tinha que protestar. Apenas me limitei
a, no jornal A Nação, escrever um artigo – um só, e desafio V. Exa. a que conteste –
lançando a candidatura do Sr. Nilo Peçanha, e em que termos! Agora, contra quê V. Exa.
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queria que eu protestasse? Seria até intrusão indébita de minha parte na política a que
pertence V. Exa., no Rio Grande, se eu fizesse tal coisa.
O Sr. Getúlio Vargas – Uma vez que V. Exa. entende que a orientação
foi revolucionária, e não protestou, implicitamente se tornou solidário.
O Sr. Baptista Luzardo – É modo de julgar de V. Exa.; pode completar
o seu juízo como bem entender, mas eu é que não estou de acordo.
O Sr. Getúlio Vargas – Tenho aqui o telegrama de V. Exa. ao Dr. Nilo
Peçanha.
O Sr. Baptista Luzardo – É um fato, não vou contestar. Pois, se desde
o primeiro momento, declarei que escrevi o artigo!
O Sr. Getúlio Vargas – Eis o teor desse despacho, bem como do
endereçado ao Dr. José Joaquim Seabra:
“Senador Nilo Peçanha – Rio:
Do extremo fronteira rio-grandense, no instante em que as forças
livres da Nação levantam vos so nome para serenas
reivindicações republicanas, nossa folha, jornal independente, vos
hipoteca sua solidariedade, seu esforço.
Pela redação da Nação – Baptista Luzardo – Brasil Vianna
– Alberto de Lemos.”
“Governador Seabra – Bahia:
Saudamos egrégio baiano, na hora radiante da luta que desperta o
País, para seus verdadeiros destinos, assegurando formaremos ao
lado dos homens livres que sagram vosso nome.
Pela redação da Nação – Baptista Luzardo–- Brasil Vianna – Alberto
de Lemos.”

O Sr. Baptista Luzardo – Em que termos, veja V. Exa.! Agora, posso
confrontar a maneira como eu me manifestei ao Sr. Nilo Peçanha com a forma por que
V. Exas. sustentavam a sua candidatura.
O Sr. Getúlio Vargas – Estou apenas narrando um fato.
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O Sr. Baptista Luzardo – Perfeitamente; nem eu recuo uma linha do que
disse. (Há outros apartes)
O Sr. Getúlio Vargas – Prossigo na minha narração.
Quando se tratou da sucessão presidencial, após a morte do Dr. Rodrigues
Alves, o situacionismo rio-grandense foi um dos elementos de apoio à candidatura do Sr.
Dr. Epitácio Pessoa; os oposicionistas do Rio Grande do Sul combateram-na, e os
jornais da sua grei apelidavam o candidato de inválido da Pátria.
Pois bem, eleito o Dr. Epitácio Pessoa, a oposição rio-grandense aderiu a
ele e apoiou o seu governo.
Nunca a censuramos por esse motivo; estava no seu direito.
O Sr. Arthur Caetano – O Dr. Epitácio Pessoa era até nosso antigo
correligionário; está nos Anais desta Casa o seu julgamento sobre a Constituição do Rio
Grande do Sul. Quem era, porém, que contendia com o Sr. Epitácio Pessoa? O Sr. Ruy
Barbosa, com o qual tínhamos a mais estreita solidariedade, como que um pacto de honra
desde a campanha civilista. Nunca iríamos às urnas contra Ruy Barbosa, tais eram para
o egrégio patrício o nosso entusiasmo e a nossa gratidão. E se havia alguma ofensa ao
Sr. Epitácio Pessoa, não partia de qualquer órgão autorizado da oposição. Eu, por
exemplo, fui com o Sr. Ruy Barbosa, mas nunca injuriei o Sr. Epitácio Pessoa
O Sr. Wenceslau Escobar – O Sr. Epitácio Pessoa era tão nosso amigo,
que dizia que no Rio Grande do Sul nem existe Constituição.
O Sr. Lindolpho Collor – Em suma, o que está apurado é que V. Exas.
foram contra e depois a favor; podemos ir adiante.
O Sr. Getúlio Vargas – Quanto ao apoio que a oposição rio-grandense
deu à candidatura do Sr. Arthur Bernardes, penso que não foi por dedicação a esse
candidato, mas para guerrear o Sr. Borges de Medeiros, porque sempre a oposição riograndense combateu todos os candidatos a cujo favor era o Sr. Borges de Medeiros.
O Sr. Wenceslau Escobar – Pela minha parte, agradeço, mas devo dizer
que, se votei no Sr. Arthur Bernardes, não foi pelo motivo que V. Exa. acaba de apontar.
O Sr. Arthur Caetano – Cumpre acentuar que, na própria Convenção de
8 de junho, o Sr. Rafael Cabeda reclamou que fosse aberta a questão da Revisão
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Constitucional; o Sr. Arthur Bernardes aquiesceu na sua plataforma e começaram as
nossas aproximações.
O Sr. Getúlio Vargas – Esses votos, que V. Exas. deram por espírito
de oposição ao Governo Estadual, que foram espontâneos, que lhes não foram
solicitados, agora querem obter, por isso, recompensa extraordinária, a que não lhes
dão direito suas forças eleitorais.
O Sr. Arthur Caetano – Ao contrário: já disse, da tribuna, que nada
tenho solicitado do Sr. Arthur Bernardes, nem vou ao Catete obter coisa alguma para
mim.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. faz praça de sua independência, dizendo que
não subiu as escadas do Catete. Dentre nós da bancada republicana, só freqüenta
assiduamente o Catete o nosso líder, Sr. Nabuco de Gouvêa, que já era amigo pessoal
do Sr. Presidente da República.
O Sr. Arthur Caetano – Citei, apenas, um fato e não quis absolutamente
ofender qualquer dos meus pares.
O Sr. Getúlio Vargas – Por mim só fui duas vezes ao Palácio, em
comissão, nomeado, da primeira, pelo Sr. Presidente da Câmara e, da segunda, pelo líder
da bancada, e só fui depois do meu reconhecimento; antes não.
O Sr. Lindolpho Collor – Também eu.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora tenho outra coisa a afirmar: a Aliança
Libertadora do Rio Grande do Sul, esse conglomerado de opiniões que assim se
alcunhou, não é um partido político, pela razão que dava Gaspar Martins, “que – idéias não
são metais que se fundem”, e os elementos desse partido não são metais que se fundem, ele
é constituído por uma justaposição de elementos heterogêneos, é uma mistura.
O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado. Dentro do Rio Grande do Sul, não
temos uma linha de separação. Não há programa mais aproximado do de Silveira Martins
do que o do Sr. Assis Brasil.
O Sr. Lindolpho Collor – Isto está amplamente estudado com as
próprias palavras do Sr. Assis Brasil: “Coligações imorais, negativas e funestas”.
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O Sr. Getúlio Vargas – Nessa Aliança Libertadora, está o nome
respeitabilíssimo do Sr. Wenceslau Escobar, velho representante tradicional do
federalismo (Muito bem); está o nome do Deputado Arthur Caetano, também
parlamentarista da gema; está o do Deputado Maciel Júnior, nas mesmas condições.
Agora, lá se acham os Deputados Pinto da Rocha e Plinio Casado...
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado. O Sr. Pinto da Rocha é
parlamentarista.
O Sr. Getúlio Vargas – ... discípulos de Júlio de Castilhos, formados na
sua rígida escola política...
O Sr. Arthur Caetano – Da qual dissentiram há muitos anos.
O Sr. Getúlio Vargas – ... que nunca se declararam parlamentaristas,
pelo menos nunca vi profissão de fé em que renegassem as suas idéias. Esses dois
homens, meus antigos mestres na Escola de Direito de Porto Alegre, notáveis pela
sua eloqüência, pelo seu saber, pela sua bondade e que deixaram irradiantes tradições
de simpatia entre a juventude do tempo (Muito bem), até agora não abandonaram suas
idéias presidencialistas, que eu saiba.
O Sr. Ar thur Caetano
profundamente, parlamentarista.

–

O

Sr.

Pinto

da

Rocha

é,

O Sr. Lindolpho Collor – Perfeitamente. O orador deve retificar quanto
ao Sr. Pinto da Rocha, porque sei que há declaração sua a favor do parlamentarismo;
mas, quanto ao Sr. Plinio Casado, não.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Deputado Baptista Luzardo veio diretamente
para o assisismo sem ter passado pelo cadinho depurador do federalismo. Não sei até
agora se suas opiniões são parlamentaristas ou presidencialistas.
O Sr. Baptista Luzardo – Posso afirmar que estou de pleníssimo acordo
com o programa do Sr. Assis Brasil.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora, a Aliança Libertadora não é um partido
político, porque não tem programa. Quando se reuniram em São Gabriel os elementos
que a constituem, para escolha do candidato, houve quem propusesse que, previamente,
se estabelecesse um programa, ao qual obedecesse o mesmo candidato.
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O Sr. Baptista Luzardo – Perdão; ninguém propôs isso.
O Sr. Getúlio Vargas – Os jornais disseram isso.
O Sr. Arthur Caetano – É intriga partidária.
O Sr. Lindolpho Collor – Pode ser intriga, mas não é ofensa, porque seria
muito natural que V. Exas. apresentassem um programa...
O Sr. Arthur Caetano – Perfeitamente. E, temos um programa.
Sr. Lindolpho Collor – ... e que, só depois, escolhessem o candidato.
O Sr. Baptista Luzardo – Respondo ao nobre Deputado, Sr. Getúlio
Vargas, que não é exato que alguém tivesse cogitado de programa prévio. Tratava-se de
uma convenção para a qual o Sr. Dr. Assis Brasil tinha indicado a matéria e não iríamos
nos ocupar de outra.
O Sr. Lindolpho Collor – Em todo caso, data venia, fico no meu contraaparte: seria muito lógico que tratassem de apresentar um programa.
O Sr. Arthur Caetano – Dentro do Rio Grande do Sul temos a nossa
bandeira e não há entre nós, repito, uma linha de separação.
O Sr. Getúlio Vargas – Foi relatado que o Dr. Assis Brasil, ao ser reclamado
um programa, respondeu que, naquela reunião, se tratava da escolha de candidato e que
o programa viria depois.
O Sr. Baptista Luzardo – Absolutamente, não se discutiu esse ponto.
O Sr. Getúlio Vargas – De qualquer modo, a verdade positiva, franca e
iniludível é que V. Exas. são candidatos sem programa.
O Sr. Arthur Caetano – Sem programa?!
O Sr. Getúlio Vargas – Sim, não têm um programa de conjunto a que
todos obedeçam.
O Sr. Arthur Caetano – Há a maior aproximação das duas correntes
oposicionistas; a corrente federalista radical e a que tem o programa democrático do
Sr. Dr. Assis Brasil, dentro do Estado. Quanto à reforma da Constituição Federal,
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também estamos de acordo com vários pontos fundamentais e divergimos,
unicamente, na questão de formar ou não o governo de gabinete.
O Sr. Getúlio Vargas – Corrente parlamentarista e chefe presidencialista!
O Sr. Arthur Caetano – Revisionista, profundamente revisionista.
O Sr. Lindolpho Collor – Em que sentido?
O Sr. Arthur Caetano – Da Constituição de 24 de fevereiro...
O Sr. Lindolpho Collor – Não é o programa de V. Exas.
O Sr. Arthur Caetano – Dentro do Estado, torno a dizer, não há a
mínima separação entre nós. Na União, sim, temos pontos em que divergimos, mas
sobre os quais ainda havemos de entrar em acordo. Na verdade, trata-se de uma aliança
de correntes políticas...
O Sr. Lindolpho Collor – Os metais acabarão por se fundir...
O Sr. Arthur Caetano – ... e não há política que tenha programa que mais
se aproxime da do Sr. Silveira Martins do que a do Sr. Assis Brasil. O mais é questão de
economia interna do nosso partido.
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a Aliança Libertadora, não tendo
um programa político por todos seguido, não constitui, por isso, na sua verdadeira
expressão, um partido.
O Sr. Wenceslau Escobar – Quid inde?
O Sr. Getúlio Vargas – Uma das provas palpáveis da dissenção que lavra
entre os seus elementos vem a ser as acusações que, reciprocamente, se fazem e que
saem até das normas comuns da cortesia e palestras particulares e que aparecem nos
jornais como ataques formidáveis de uns correligionários contra outros. O Sr. Fanfas
Ribas...
O Sr. Arthur Caetano – Não traga V. Exa., para a tribuna, uma questão
de caráter pessoal. Apelo para a elevação em que V. Exa. sempre coloca os debates e até
recordo e reivindico para V. Exa. as glórias da Assembléia Estadual, onde nunca
descemos a esse terreno.
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Um Sr. Deputado – E quando V. Exas. trouxeram para aqui um telegrama
do Sr. Flores da Cunha?...
O Sr. Arthur Caetano – Era uma questão política. O Sr. Flores da Cunha,
no telegrama, desligava-se do seu partido.
O Sr. Flores da Cunha – Não apoiado. Nesse telegrama, tive até
oportunidade de dizer que o Dr. Borges de Medeiros não tinha força para me pôr fora
do partido, porque nosso partido não é patrimônio de homem nenhum. (Muito bem) Toda
a minha vida fui castilhista e é o que ainda hoje sou.
O Sr. Getúlio Vargas – Devo dizer que não vou ler o artigo do Sr. Fanfas
Ribas, nem a resposta do Sr. Labarthe.
O Sr. Fanfas Ribas é um antigo e eloqüente batalhador do federalismo,
diretor do jornal de mais notoriedade da oposição rio-grandense. O Dr. Paulo Labarthe
é um moço de real talento, advogado e também jornalista que sempre militou no
federalismo, sendo o nome de mais realce na corrente que se diz fiel à tradição de Raphael
Cabeda.
Esses dois eminentes representantes da oposição agrediram-se
atrozmente.
Não vou trazer para aqui estas dolorosas questões pessoais.
O Sr. Arthur Caetano – De caráter pessoal, muito bem. Faço esta justiça
a V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Quero acentuar, apenas, que estas dissenções de
caráter pessoal resultam de divergências políticas.
O Sr. Arthur Caetano – Não apoiado; aí é que está o engano de V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Resultam da negativa, da recusa dos federalistas
de Livramento, daqueles que estavam com Raphael Cabeda, de apoiar a chapa dos
candidatos escolhidos no congresso de São Gabriel.
O Sr. Arthur Caetano – O Sr. Honório Lemes era o maior amigo de
Raphael Cabeda, homem que mais prestígio emprestava àquele chefe.
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O Sr. Getúlio Vargas – Tanto não foi questão somente pessoal e não vou
aqui, absolutamente, aventar a questão pessoal – que o Sr. Honório Lemes escreveu
uma carta, que não lerei, ao Sr. Ladario Cabeda, explicando por que tinham sido
escolhidos os candidatos apresentados à eleição de três de maio e por que não tinha sido
incluído um representante direto da facção Cabeda.
Devemos, pois, manter, na Câmara Federal, uma atitude mais condizente
com a nossa educação, com as nossas tradições de cortesia e cavalheirismo. (Muito bem!)
O Rio Grande de outrora, de ontem, sofreu uma profunda transformação
com a aplicação técnica dos processos resultantes do progresso. O Rio Grande do Sul é
hoje uma grande oficina de trabalho. O tipo tradicional do gaúcho gaudério, correndo
de pouso em pouso, de rancho em rancho, em busca de aventuras e trabalho, peleador
valente dos entreveros, rastreador hábil de caminhos, buscando no mar imóvel das
grandes planícies verdes um rumo para o seu destino, esse desapareceu; é uma figura
transata na nossa evolução social. As virtudes da raça subsistem, porém, nos seus
descendentes, afeiçoadas pela civilização às novas condições da vida e do meio.
O notável e extraordinário surto progressista do Rio Grande do Sul
operou-se dentro da admirável organização republicana que lhe deu o gênio político de
Júlio de Castilhos.
Foi ele que, combinando perfeitamente o gênio do povo, com as
circunstâncias do tempo, criou essa Constituição política que é um admirável, um
extraordinário consórcio da liberdade com a autoridade.
Júlio de Castilhos foi o gênio criador. Mas o criador não inventa. Ele apanha
os materiais esparsos que se lhe oferecem, escolhe-os, combina-os e funde-os em um
bloco compacto, ao calor da chama que o abrasa.
Foi o que fez Júlio de Castilhos.
A sua atitude era a de um verdadeiro espírito construtor, ao passo que
os velhos representantes do federalismo não são os legatários políticos de Gaspar Martins,
porque eles estão presos a este, mais por laços de sentimentos do que pela obediência a
suas idéias e princípios políticos.
Tanto é assim que o próprio Sr. Assis Brasil acentuou a superfetação que
existe entre a adoção de um programa ao mesmo tempo parlamentar e federativo.
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O Sr. Arthur Caetano – Sempre sustentamos a conciliação do
parlamentarismo com a forma federativa.
O Sr. Getúlio Vargas – É isso o que nega o Sr. Assis Brasil, chamando
de superfetação. Acha incompatível a federação com o parlamentarismo.
O Sr. Arthur Caetano – Sustentamos o parlamentarismo com a forma
unitária. Isto mesmo já disse ao Sr. Assis Brasil.
O Sr. Lindolpho Collor – Então, o Sr. Assis Brasil é que não compreende
bem o programa de V. Exas. Quando V. Exas., oportunamente apresentarem seu
programa, liquidarão esse ponto com o chefe do partido.
O Sr. Wenceslau Escobar – Eu também não acredito que todos os Srs.
sejam comtistas.
O Sr. Lindolpho Collor – E onde encontrou V. Exa. uma declaração de fé
comtista no Partido Republicano do Rio Grande?
O Sr. Arthur Caetano – Em toda a sua propaganda.
O Sr. Wenceslau Escobar – Basta dizer que o evangelista dessa doutrina
é o Sr. Borges de Medeiros.
O Sr. Lindolpho Collor – V. Exas. confundem sociologia com comtismo.
E o mesmo que confundir biologia com Bichat...
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exa. é uma mentalidade superior.
O Sr. Getúlio Vargas – Quaisquer que sejam os princípios e idéias
adotados por nós, a identidade dos fatores cósmicos, morais e sociais, atuando sobre
os mesmos indivíduos, deve apresentar as mesmas resultantes biológicas. Todos nós,
quer situacionistas, quer oposicionistas, devemos ter, e temos, o mesmo culto pela
liberdade, o mesmo respeito pelas tradições, os mesmos sentimentos de admiração
pelos nomes eminentes, de entusiasmo pelos prélios cívicos, de interesse pela vida
pública. (Muito bem!)
Talvez haja em nós, um tanto em excesso, o prazer pelo risco das aventuras,
mas há também, em abundância, o sentimento de lealdade, de generosidade, de
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franqueza, e esta transbordante alegria de viver que alguém já assinalou e que nos vem,
provavelmente, da visão panorâmica dos largos horizontes.
Talvez haja, também, um resquício de caudilhismo, transformado ao feitio
da época, mas transparecendo ainda na violência dos gestos para a realização das idéias.
Mas, V. Exa. não deve, por isto, denegrir a sua terra e a sua gente nas
suas expressões orgânicas e representativas, porque seria aviltar-se no próprio conceito
dos que o escutam.
Porque se as acusações de V. Exas. fossem verdadeiras, o Rio Grande do
Sul não seria o que é: bastião da nacionalidade destacado nos confins longínquos da
grande Pátria, defrontando duas repúblicas progressistas, absorventes, de profundo
instinto para a luta e onde somos obrigados a manter um esforço contínuo, sereno,
mas heróico, na defesa da língua, das tradições e da cultura brasileiras. (Muito Bem!)
Se a alma coletiva do Rio Grande do Sul, pregada na cruz infamante pelos
travos da retórica do nobre Deputado, pudesse ser invocada neste momento, estou
certo de que ela repetiria as palavras piedosas do Nazareno:
“Perdoai-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem.”
(Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado)
Durante o discurso do Sr. Getúlio Vargas o Sr. Arnolfo Azevedo, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eurico Valle, 2° vice-Presidente)
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1 4 0 ª Se s s ão e m 1 8 d e n o v e m b ro d e 19 2 4
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, foi de revolta a impressão que me
despertou o último discurso aqui pronunciado pelo Sr. Deputado Wenceslau Escobar,
pelo desvirtuamento dos fatos, pelas falsas ilações tiradas sobre acontecimentos de
trivialidade costumeira e pela larga dose de fantasia com que S. Exa. elaborou as argüições
feitas contra o governo e as autoridades do Rio Grande do Sul.
Uma vez, porém que o líder da bancada incumbiu-me de responder à S.
Exa., procurei pensar mais friamente, reflexionar sobre esses fatos, a fim de não incorrer
nos mesmos destemperos e também para que não fosse merecedor das mesmas
censuras que penso ser S. Exa.
Sendo o Sr. Deputado Wenceslau Escobar como eu julgo, um homem sério,
isto é, um homem honesto, só posso atribuir a maneira por que aqui se manifestou a um
de dois motivos: ou S. Exa. se deixou arrastar pelo fanatismo sectário que perturba a
serenidade da análise...
O Sr. Wenceslau Escobar – Sectário é que não sou; sectários são S. Exas.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e o acerto do julgamento, ou S. Exa. só encontrou
esta porta de saída, para a falsa situação em que se colocou perante a política nacional.
A atitude da representação da Aliança Libertadora na Câmara dos
Deputados perante a moção de solidariedade ao governo, apresentada pelo líder da
maioria, merece uma análise minuciosa, pessoa por pessoa, porque além dessa bancada
se haver cindido em dois grupos, há num mesmo grupo matizes especiais que
precisam ser destacados um por um.
Começarei pelo Sr. Deputado Plínio Casado, mestre de direito e de
eloqüência, nome de real evidência nas lides forenses do Rio Grande do Sul, S. Exa. se
colocou desassombradamente ao lado da revolução.
O Sr. Gentil Tavares – E impatrioticamente.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Deputado Arthur Caetano, que é
inegavelmente a figura de mais prestígio na moderna geração do federalismo, colocouse também ao lado da revolução, dizendo que esta era invencível.
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O Sr. Baptista Luzardo, novo ainda na política, mas que, antes de entrar
nesta Câmara, havia já ganho as esporas de cavaleiros nas lutas cruentas do Rio Grande
do Sul, declarou bastar que o seu chefe, o Sr. Honório Lemes, estivesse com a revolução,
para que S. Exa. não lhe negasse a sua solidariedade.
Esses três representantes da Aliança Libertadora foram, portanto,
francamente solidários com a revolução.
Poder-se-á, analisando a atitude desses deputados, dizer que praticaram
profundo erro de leso-patriotismo; que rasgaram o tratado de Pedras Altas; que faltaram
aos compromissos assumidos para com o Sr. Presidente da República; que ludibriaram
a nobre confiança que neles depositava o Sr. Ministro da Guerra. Mas, uma coisa não se
lhes poderá negar: como aos seus correligionários no Rio Grande do Sul: a bravura do
gesto, entregando os seus destinos à sorte aleatória das batalhas.
Um outro representante da oposição, o Sr. Deputado Maciel Junior que
era o líder da sua bancada...
O Sr. Wenceslau Escobar – Eleito por V Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Não era ele o líder de V. Exas.? Sempre o tive
nessa conta.
O Sr. Wenceslau Escobar – Agora é que estou sabendo disto.
O Sr. Francisco Peixoto – Pelo menos é o que constava.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Deputado Maciel Junior, como dizia, mais
astuto, mais hábil, deixou-se ficar em uma atitude espectante. Censurou os meus colegas
pela imprudência, pela imprevidência, pela inoportunidade de suas atitudes vindo
manifestar-se no recinto da Câmara, contrários à moção de aplauso ao governo, antes
que a Aliança Libertadora, por intermédio do seu órgão legítimo, que é a junta que preside
o partido, ou do chefe desse partido, que é o Sr. Assis Brasil, se houvesse manifestado
a respeito. Declarou o Sr. Maciel Júnior que havia telegrafado ao Sr. Assis Brasil, e até
agora não tivera contestação. Isso, aliás, leva-me acreditar que o Sr. Assis Brasil é
inteiramente solidário com a revolução, bem como todos aqueles que o Sr. Maciel Júnior
supunha fossem seus amigos particulares. A verdade incontestável, porém, é que o Sr.
Maciel Júnior, favorável à moção foi desautorado não só pelos seus correligionários da
Câmara dos Srs. Deputados, como pelos outros partidários de S. Exa. porque até agora,
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que eu saiba, só recebeu um telegrama de solidariedade do Sr. Adão Issler e outro de um
desconhecidíssimo Sr. Brizola, publicados no Jornal do Comércio.
O outro representante do federalismo que também manifestou a sua
opinião, não no recinto da Câmara, mas em carta publicada na Gazeta de Notícias, foi o
Sr. Deputado Pinto da Rocha, que permaneceu ao lado do governo.
Por último, o Sr. Lafayette Cruz, fez a sua estréia tribunícia, pronunciando
um discurso que é uma revelação de sociólogo. Evidentemente S. Exa. descobriu o nexo
da casualidade existente entre a revolução democrática da atualidade e o regime normal
previsto pela sociologia comtista, e para o qual marchamos, segundo a sua afirmação.
S. Exa. com a fronte enramada pela coroa de louros deste dom
divinatório, cortou na trama viva da sociedade rio-grandense com a agudeza crítica de um
filósofo.
Declarou o Sr. Deputado Lafayette Cruz “que Júlio de Castilhos era a mais
completa e perfeita organização de estadista republicano de quantos têm atuado na consolidação e
aperfeiçoamento do regime, e que a Constituição do Estado era modelar, consagradora de todas as
liberdades”. E, mais castilhista que o Sr. Borges de Medeiros, S. Exa. acusava o Presidente
do Rio Grande do Sul de “ter desvirtuado a Constituição do Estado, na sua aplicação prática” e,
contraditoriamente, em vez de bater-se pela aplicação integral dessa Constituição, em
toda a sua pureza e combater o homem que a desvirtuava, aceitou a continuação deste
e pleiteou a reforma dessa Constituição que julgava modelar.
Ao mesmo tempo que aplaudia a revolução rio-grandense desencadeada
em 1923, censurava as que se deflagraram este ano, dentro do território nacional, e,
se aprovava a de lá e censurava estas que aqui se realizavam, S. Exa. não nos explicou
porque não foi colocar ao lado de seus correligionários, na contenda de 23 a sua
espada de tenente-coronel, nos campos de batalha.
Provavelmente não foi por medo; mas porque S. Exa., sendo militar, sabia
que infligiria as leis militares desde que se colocasse ao lado de uma mazorca, para combater o poder constituído. De qualquer forma, o Sr. Deputado Lafayette Cruz colocouse decididamente ao lado do Governo Federal.
Resta o ilustre Deputado Sr. Wenceslau Escobar. A atitude de S. Exa. não
foi a princípio, decisiva. Quando apresentada aqui a moção do nobre líder da maioria,
S. Exa. declarou que não era contrário ao Governo Federal: que não era contrário à
moção apresentada; mas, desde que ela transcendesse os limites do Rio Grande do Sul, S.
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Exa. acompanhava a revolução em que se achavam envolvidos os seu correligionários,
pois a sua solidariedade não podia ir até o ponto de censurá-los, porque seria trair os
seus compromissos de honra. S. Exa. aprovava a moção enquanto ela não se estendesse ao Rio Grande do Sul. Mas, a moção provocada pela revolta dos marinheiros do
couraçado São Paulo; não fazia referência especial ao Rio Grande do Sul. Apesar disso S.
Exa. assinou o voto em separado, contrário à moção.
O Sr. Wenceslau Escobar – Acho que deixei bem definida a minha
posição no discurso que aqui proferi. Se a revolução fosse exclusivamente militar, eu não
a poderia apoiar: mas, fizesse causa comum com os meus companheiros, eu não os
poderia abandonar.
O Sr. Getúlio Vargas – Pareceu-me, Sr. Presidente, à primeira vista, que S.
Exa. quis manter, isoladamente, a dubiedade política que caracterizara em bloco, até
então toda a representação da Aliança Libertadora, até que cindiu a moção do nobre líder
da maioria. Essa dubiedade caracterizou-se por uma política bifonte, de dois pesos e duas
medidas, uma política que viveu a dançar uma música a dois compassos...
O Sr. Wenceslau Escobar – Bem igual a do Dr. Borges de Medeiros, e dos
srs. deputados governistas.
O Sr. Getúlio Vargas – ... recebendo favores do governo e dizendo apoiálo, ao mesmo tempo que fazia zumbaias à revolução com a qual já havia entrado em
conciliábulos secretos.
Eu poderia Sr. Presidente, em retorsão às acusações aqui levantadas pelo
ilustre Deputado Wenceslau Escobar, estadear aos olhos atônitos da Câmara todos
os atos de atrocidade repulsiva cometidos pelo revoltosos. Poderia trazer, como exemplo
os saques, os morticínios, a violação do respeito às famílias, as tropas de muares
emigradas para Santa Catarina e ali vendidas em benefício pessoal. Poderia trazer uma
série de provas neste sentido; mas não faço campanhas pessoais. Analiso princípios
políticos, idéias políticas, atitudes políticas.
O Sr. Barbosa Gonçalves – Muito bem.
O Sr. Wenceslau Escobar – Se esses fatos tiveram lugar, foram de parte
a parte.
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O Sr. Getúlio Vargas – Não faço referências pessoais. Não ofendo
pessoalmente a ninguém, mesmo porque ofensas pessoais não as discutiria da tribuna
da Câmara, mas em outro terreno e com outros argumentos.
Entremos, porém na apreciação pormenorizada das acusações que
formulou o digno Deputado da oposição.
Para evitar o trabalho de estar compulsando publicações esparsas, dados
numéricos e documentos, tomei nota desses dados e das principais acusações
formuladas, em torno aos quais abordarei os comentários sugeridos pela noção exata das
ocorrências.
Diz o ilustre Deputado, Sr. Wenceslau Escobar: “A cláusula 10 garantia
primeira do tratado de paz, não foi cumprida pelo Governo Federal, porque só mês e meio depois de
iniciado o alistamento, foi que o governo nomeou esse delegado para fiscalizar o alistamento e o
processo eleitoral, e que a esse delegado foi proibido nomear representantes das diversas localidades,
para tornar eficiente a sua ação.”
De maneira que um dos pontos em que a oposição rio-grandense
acusa o Governo Federal, uma das causas justificativas da sua separação, foi este de
que o Governo Federal não cumpriu uma das cláusulas do tratado de paz, nomeando
um delegado que por sua vez escolhesse representantes seus nas diversas localidades
para fiscalizar o alistamento eleitoral. Isto é, diz S. Exa. que esse delegado só foi nomeado
“um mês e meio depois de iniciado o alistamento” e com expressa “proibição de nomear representantes
seus nas localidades”.
Vou responder a afirmativa de S. Exa, com um telegrama do Sr. Ministro
da Guerra dirigido ao Sr. Assis Brasil.
Em princípios de março, o Sr. Assis Brasil, dirigiu-se ao Sr. Ministro da
Guerra reclamando contra a falta de fiscais e o Ministro da Guerra, respondeu com o
seguinte despacho:
“Tendo o Ministro da Justiça autorizado, ainda no mês findo, o
Procurador da República a nomear seus delegados, para facilitarem
o trabalho do alistamento, respondeu este, dizendo não saber quem
nomear; por não ser conhecedor de pessoas idôneas nas
localidades. O Ministro replicou que devia para isso tomar
informações. Convém, portanto V. Exa. auxiliar direta ou
indiretamente, nesse particular Não será necessário acrescentar
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que essas nomeações deverão recair em pessoas que, como é
preciso, saibam haver-se com imparcialidade.”

Isto dizia o Sr, Marechal Ministro da Guerra ao Sr. Assis Brasil, depois de
ter ouvido a opinião do Sr. Ministro da Justiça. O Sr. Ministro da Justiça que mereceu aqui
acusações do Sr. Deputado Wenceslau Escobar, dizendo este que “ele estava não sei porque
condão misterioso ligado ao Dr. Borges de Medeiros”, atendeu imediatamente ao cumprimento
das condições do tratado de paz, nomeando o Procurador da República para fiscal-geral
no Estado e incumbi-lo de nomear seus agentes.
O Sr. Wenceslau Escobar – Mas só mês e meio depois.
O Sr. Getúlio Vargas – No mês de fevereiro, diz o Sr. Ministro da Guerra
no telegrama ao Sr. Assis Brasil.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não é verdade.
O Sr. Getúlio Vargas – Então, não é verdade o que diz o telegrama do
Sr. Ministro da Guerra, Marechal Setembrino de Carvalho?
O Sr. Wenceslau Escobar – Não é mesmo verdade. E quando nomeou foi
com a proibição do delegado nomear representantes, nas localidades.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. está mal-informado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não estou. Esta é a verdade.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Ministro da Justiça autorizou o Procurador
da República a nomear esses representantes, recomendando até que deviam ser pessoas
de comprovada idoneidade.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – É isso confirmado pelo telegrama do Sr.
Ministro da Justiça ao Sr. Deputado Maciel Junior.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Procurador da República, sentiu-se em
embaraço, porque devia encontrar dificuldade para a escolha de pessoas imparciais em
cada localidade do Estado. A população estava dividida em dois partidos opostos e
podia haver indivíduos que não tivessem participação nas lutas políticas, mas talvez
sem a necessária competência para o cargo.
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O Sr. Wenceslau Escobar – Esse despacho do Sr. Ministro da Justiça era
até original. Recomendava que fosse nomeada pessoa que não tivesse parte em ambas
as facções...
O Sr. Getúlio Vargas – Perdão; os termos precisos da referência do Sr.
Ministro da Guerra a esse ponto são os que li há pouco.
“Não será necessário acrescentar que essas nomeações deverão recair em pessoas que,
como é preciso, saibam haver-se com imparcialidade.”
Não se podendo encontrar tais pessoas, não diligenciando o Procurador
da República nesse sentido, o Sr. Assis Brasil, indicou fiscais seus, candidatos seus.
O Sr. Arthur Caetano – Os juízes e as autoridades todas estavam em mãos
do Governo do Estado, de maneira que, por uma questão de eqüidade, foram feitas as
nomeações de acordo com as indicações, algumas até sem a interferência do Sr. Assis
Brasil e isso nos últimos dias.
O Sr. Getúlio Vargas – Os fatos que estou narrando são verdadeiros.
O Sr. Arthur Caetano – O Procurador da República, V. Exa. deve lembrarse, dirigiu um telegrama ao Sr. Assis Brasil, dizendo que não podia fazer indicações.
O Sr. Getúlio Vargas – Foram nomeados fiscais de acordo com indicações
do Dr. Assis Brasil. Essas indicações, dizem os nobres deputados, foram feitas quinze
dias antes do encerramento da qualificação.
Aceitemos; mas esses fiscais tinham faculdade ampla de examinar todo o
pro- cesso eleitoral. Podiam recorrer.
O Sr. Wenceslau Escobar – Em meia dúzia de dias?!
O Sr. Arthur Caetano – Na própria terra do orador, em São Borja – está
aí o relatório na Câmara – o delegado declarou que o juiz tinha dito que não dava essa
obediência porque o Pacto de Pedras Altas, não obrigava a transgredir a lei.
O Sr. Getúlio Vargas – É inverídica essa informação, e, no dia em que V.
Exas. quiserem neste sentido, fá-lo-ei, baseado em certidões e documentos e não em
simples asserções de informantes suspeitos.
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O Sr. Arthur Caetano – Quando da minha contestação, trouxe
documentos escritos, entre os que se referia a São Borja, que está aí e foi lido no debate.
O Sr. Getúlio Vargas – Documento do fiscal, suspeitíssimo.
O Sr. Arthur Caetano – Com pessoas da maior idoneidade moral para as
quais apelei. E o atrito que teve com o juiz de São Borja?
O Sr. Getúlio Vargas – Ignoro a existência desse atrito. Diz, porém, o
Sr. Wenceslau Escobar, que isso foi feito quinze dias antes de se encerrar o alistamento.
O alistamento encerrou-se a 3 de abril...
O Sr. Wenceslau Escobar – A dois.
O Sr. Getúlio Vargas – ... e a votação só começou a 3 de maio, de modo
que tiveram mais de mês para examinar o processo eleitoral.
O Sr. Wenceslau Escobar – O que adiantava?
O Sr. Arthur Caetano – Aí, os recursos não tinham mais efeito
suspensivo.
O Sr. Getúlio Vargas – Nesse prazo de três meses, qualificaram-se no
Rio Grande do Sul, 55.000 novos eleitores. Desses 55.000 novos eleitores, tendo sido
os revolucionários beneficiados com a cláusula do tratado de paz, pela qual o conhecimento
dos recursos eleitorais passava à justiça ordinária. Desses 55.000 alistados, só houve
recurso quanto a 700 e tantos. E muitos foram interpostos por companheiros nossos.
O Sr. Arthur Caetano – Em Passo Fundo, onde houve um dos maiores
alistamentos do Estado, eu, como oposicionista, não recorri a ninguém, nem podia fazer
isto. E a maneira por que se constituíram as mesas eleitorais no Estado, a indicação dos
mesários?
O Sr. Getúlio Vargas – Vou narrar a V. Exa. um caso especial, a respeito
do Município de S. Borja, e que prova a liberalidade do juiz no julgar o alistamento de
correligionários dos nobres deputados.
Os oposicionistas, que preparavam os requerimentos de seus
companheiros políticos na Junta Libertadora e, portanto, inteiramente estranhos a
qualquer fiscalização de autoridade, traziam esses requerimentos prontos e, em vez de
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fazer o notário reconhecer a letra e a firma do signatário, faziam dois correligionários,
abonar a letra e a firma e depois apresentavam o papel para o notário reconhecer as firmas
dos abonadores, o que era um reconhecimento indireto, por justificação, sem
autenticidade.
Pois bem, o juiz da comarca aceitou esses requerimentos; mandou
inscrever essa gente toda, cujo alistamento os correligionários de S. Exas. requereram, em
número superior a 200 eleitores.
O Sr. Simões Lopes – O mesmo se deu em outros pontos do Estado,
como em Canguçu, por exemplo.
O Sr. Arthur Caetano – Em uma cidade pequena como São Borja, o juiz
podia conhecer as firmas.
O nobre Deputado vai permitir que eu cite – o que está documentado na
contestação que apresentei – que houve correligionário de S. Exa. alistado no Município
de São Borja, quando o juiz andava de ponto em ponto, com o escrivão, a fazer
alistamento. Não houve preparo de documentos, e isto está lá com o nome de eleitor
e foi referido na mesa perante o juiz.
O Sr. Getúlio Vargas – É referido pelos seus fiscais, pelos seus
correligionários. Qual a prova que existe?
O Sr. Arthur Caetano – Há documentos que vieram de lá.
V. Exa. nega que o juiz andasse em excursões nesses municípios?
O Sr. Getúlio Vargas – Andou e podia andar...
O Sr. Wenceslau Escobar – E até com o escrivão na garupa.
O Sr. Getúlio Vargas – ... com a audiência previamente designada e
editais publicados, editais de que tenho certidão. Essas audiências ele as fez em
completa conformidade com a lei eleitoral.
Vamos ao outro ponto da acusação do Sr. Deputado Wenceslau Escobar.
Diz S. Exa.: “O Governo do Estado nos municípios onde a 3 de maio foi derrotado
voto a voto, sem dependência do cumulativo, e naqueles onde não tinha segurança da vitória, começou
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a fazer forte pressão sobre os seus adversários, praticando, todas as violências, inclusive atentados à
vida, para afugentá-los das urnas e por esta forma garantir a vitória de seus adversários.”
Nessa afirmação S. Exa. diz três coisas.
Primeiro – que o Governo do Estado praticou violências, inclusive
atentados à vida; segundo que essas violências ou atentados foram praticados nos
municípios onde, no pleito federal de 3 de maio, havíamos perdido a eleição, voto a
voto; ainda, esclarece mais S. Exa., mesmo sem dependência do cumulativo, e,
finalmente, terceiro que essas perseguições e violências foram praticadas com o intuito
de evitar que seus correligionários concorressem às urnas nas eleições municipais.
São estas, portanto, as premissas, dentro das quais tenho de examinar a
argumentação de S. Exa.
Primeiro, o governo exerceu violências e atentados contra vidas; segundo,
assim procedeu nos municípios onde havia perdido a eleição ou onde receava perde-la;
terceiro, fê-lo para evitar a concorrência de adversários nas eleições municipais.
Comecemos por São Sebastião do Caí, onde se realizou a segunda eleição
municipal do Estado logo após o pleito de 3 de maio, pois a primeira foi a de Rio
Grande.
Em São Sebastião do Caí, na eleição de 3 de maio, levamos às urnas 1.036
eleitores e os oposicionistas 519. Quer dizer que ganhamos por uma diferença de 517
votos. Não está, portanto, dentro da premissa por S. Exa. estabelecida.
O Sr. Wenceslau Escobar – Está porque não houve eleição em uma
seção.
O Sr. Getúlio Vargas – Estou falando da eleição de 3 de maio.
O Sr. Wenceslau Escobar – Pois foi na de 3 de maio. Não houve eleição em
uma seção em que ganhávamos.
O Sr. Getúlio Vargas – Com esse argumento?... Os eleitores dessa seção
poderiam votar em outra mais próxima. É da lei.
O Sr. Wenceslau Escobar – Mil e tantos eleitores. Demais, começou a
eleição; houve um tombamento do tablado, arrebentaram as urnas e foram-se embora.
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O Sr. Getúlio Vargas – Estamos, portanto, na eleição de São Sebastião do
Caí, onde ganháramos no pleito federal e não havia receio de que perdêssemos no
municipal, tanto que levamos às urnas 2.488 votos e os adversários 513.
O Sr. Wenceslau Escobar – Sem fiscalização.
O Sr. Getúlio Vargas – Como sem fiscalização, se foi pleiteada? Bem,
agora diz S. Exa. que, quando levavam uma pequena maioria na votação...
O Sr. Wenceslau Escobar – Nessa seção.
O Sr. Getúlio Vargas – ... nossos correligionários provocaram desordens,
a fim de evitar as eleições.
O Sr. Wenceslau Escobar – Os políticos.
O Sr. Getúlio Vargas – Vejamos de quem eram as desordens.
Em primeiro lugar, em São Sebastião do Caí, quando se realizou a eleição
municipal, não havia os “famigerados provisórios”, a que S. Exa. fez referência. Havia
cerca de 20 praças da polícia municipal.
O Sr. Lindolpho Collor – É o fato.
O Sr. Getúlio Vargas – Tendo os nossos adversários certeza absoluta de
que seriam derrotados nas urnas, mandaram, nas vésperas, invadir o município pelos
distritos de campanha, por chefetes revolucionários, acompanhados de capangas seus,
armados em grupos de 30, 40 e 50 homens.
O Sr. Wenceslau Escobar – É afirmação gratuita.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é porque, pelo 3º distrito do Caí, entrou
Manoel Pereira Vianna, vulgo Piá, apaniguado do chefe revolucionário Belisario Baptista,
com cinqüenta homens; provocou desordens, tentou apunhalar um praça da guarda
municipal. Pelo 5º distrito, chamado da Feliz, Mariano Pedroso, com capangas, tentou
intimidar nossos companheiros e, finalmente, pelo, 6º distrito, veio, o célebre Hygino
Pereira.
O Sr. Wenceslau Escobar – Nem é morador lá.
O Sr. Getúlio Vargas – Mais um motivo.
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O Sr. Lindopho Collor – Por isso mesmo invadiu.
O Sr. Getúlio Vargas – O célebre Hygino Pereira, que praticou tais
façanhas, na revolução, que foi expulso das forças de Zéca Netto, com ordem do dia e
toque de caixa.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não é exato.
O Sr. Getúlio Vargas – O célebre Hygino Pereira, que residindo no
Município de Triunfo, sendo leiteiro no Pontão, quando se deu a eleição em São
Sebastião do Caí, invadiu o 6° distrito com 50 homens, e veio intervir no pleito do
município vizinho. Correu a eleição apesar de suas provocações, com relativa
normalidade, até que, na ocasião em que se fazia a apuração, ele desencadeou o conflito
que foi tremendo, sendo morto um soldado da guarda municipal, e ferido gravemente
outro, e levemente vários cidadãos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Até uma senhora.
O Sr. Getúlio Vargas – Estão aí as belíssimas proezas praticadas pelos
correligionários do Sr. Assis Brasil, na eleição de São Sebastião do Caí.
O Sr. Wenceslau Escobar – Pela voz melíflua de V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Passemos agora ao Município de São João de
Montenegro. Nas eleições de 3 de maio, obtivemos 1.719 votos, e os adversários 1.364.
Perderam por 355 votos. Não está este município dentro das premissas estabelecidas
pelo ilustre Deputado quando se refere àqueles em que havíamos perdido voto a voto,
mesmo sem dependência do cumulativo.
O Sr. Wenceslau Escobar – Mas, está naquela outra classificação dos
municípios em que V. Exas. não tinham segurança completa da vitória.
O Sr. Getúlio Vargas – O que houve foi isto. Um Dr. Vieira de Moraes, e
um Sr. Alfredo Michelsen, que eram de São Montenegro, foram fazer propaganda política
em São Sebastião do Caí, e travaram um conflito em uma casa particular. Tendo notícia
da ocorrência, a polícia acudiu no momento, prendeu-os e trouxe à vila de São João de
Montenegro, onde foram postos em liberdade. Foi tudo o que sofreram estes ilustres
correligionários de V. Exa., que eram de São João de Montenegro e vinham perturbar a
ordem em São Sebastião do Caí.
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O Sr. Wenceslau Escobar – Não diga isto. É uma heresia. O Dr. Vieira
de Moraes perturbar a ordem!
O Sr. Getúlio Vargas – Vamos a ver São Francisco de Assis...
O Sr. Wenceslau Escobar – Aí foi tremente.
O Sr. Getúlio Vargas – ... a terra onde o ilustre Deputado Sr. Wenceslau
Escobar diz que houve uma orgia de crimes praticados pelos “provisórios”.
Em São Francisco de Assis, diz S. Exa., que foi morto o viajante Sr.
Antonio Monteiro e que depois em um baile, também por ataque das forças
“provisórias”, foram vitimados dois correligionários seus.
Quanto a São Francisco de Assis, devemos confessar que, de fato, foram
mortos estes cidadãos. Está aqui a notícia do jornal de um município vizinho, narrando
o acontecimento:
“Os fatos de São Francisco – Podemos hoje trazer aos leitores de
origem fidedigna, alguns pormenores sobre os lutuosos casos que
ocorreram na vizinha vila de São Francisco de Assis.
O primeiro deles, em que se deu a morte do viajante Antonio
Lisboa Monteiro, passou-se deste modo:
Dois soldados do 7° Corpo Auxiliar e um sargento detiveram o auto
em que andava aquele agente comercial, por não ter cumprido o
respectivo chofer uma ordem policial que recebera.
Monteiro, intervindo impertinentemente na conversa entre os
praças e o chofer, fez uso de armas, sendo, então, por um soldado,
que se defendia de uma positiva agressão, alvejado mortalmente.
Dias após a este fato, deu-se um encontro, nas vizinhanças de um
baile, à meia légua ou mais da vila, entre paisanos e praças
estaduais, resultando a morte de dois republicanos, um assisista e
outro indivíduo sem representação.
O que acima deixamos narrado sobre o incidente, que trouxe como
conseqüência o perecimento de Antonio Monteiro, é o que foi
apurado no inquérito militar e investigações policiais, procedidas
em São Francisco, com a presença do Sr. Coronel Claudino Pereira
e subchefe Dr. Miranda Netto.”
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O Sr. Wenceslau Escobar – Este jornal é da parcialidade do ilustre
Deputado. Faço aliás, o melhor conceito deste Coronel Claudino.
O Sr. Getúlio Vargas – Assim é verdade que ocorreram estes fatos.
Agora, não foram de natureza política, absolutamente, porque Antonio
Monteiro, embora assisista, não era de São Francisco de Assis, lá não residia, andava no
exercício da profissão de caixeiro-viajante, e não podia de qualquer maneira influir
sobre eleições futuras naquela localidade.
Quanto aos outros que pereceram no baile, dois eram correligionários
nossos, um chefe adversário e um terceiro sem filiação política.
Vejamos quais as providências tomadas pelo Governo do Estado.
Assim que teve conhecimento desse conflito, para lá despachou o subchefe
de polícia e o Coronel Claudino Nunes Pereira, que era fiscal das forças da Brigada do
Estado. Os soldados foram presos e imediatamente submetidos a processo, e o
destacamento todo retirado de São Francisco de Assis.
Este destacamento era comandado por um moço de espírito cultivado,
inteligente, incapaz de praticar um ato de perversidade; é até sobrinho do ilustre
Deputado Sr. Wenceslau Escobar, bacharelando, quintanista de Direito.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não tenho a honra de conhecer.
O Sr. Getúlio Vargas – É o Dr. Alpheu Escobar.
O Sr. Wenceslau Escobar – Formado?
O Sr. Getúlio Vargas – Bacharelando; quintanista.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não conheço.
O Sr. Getúlio Vargas – Era quem comandava a força.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não tenho boas informações a respeito dele.
O Sr. Baptista Luzardo – O orador pode dizer perfeitamente quem é
Alpheu Escobar, se não me encarrego de dizer quem é este bacharelando a quem S. Exa.
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com tanta gentileza se está referindo; que comportamento exemplar e que bondade ele
tem demostrado nos seus feitos de São Borja e outros lugares!...
O Sr. Getúlio Vargas – Disse que é um moço inteligente, e um espírito
cultivado...
O Sr. Baptista Luzardo – Aplica a sua inteligência justamente em obras
menos louváveis...
O Sr. Getúlio Vargas – ... incapaz desses atos de perversidade que V. Exa.
lhe atribui.
O Sr. Baptista Luzardo – V Exa. não sente o que está dizendo.
O Sr. Getúlio Vargas – Sinto.
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. não pode dizer de consciência. Faço
outro juízo da personalidade do caráter de V. Exa., e não posso admitir que formule
com sinceridade essa apreciação de Alpheu Escobar.
O Sr. Getúlio Vargas – Deixemos de parte este assunto. Não vejo a
conveniência para a política de V. Exa. em atacar pessoalmente este moço.
O Sr. Baptista Luzardo – Sim, deixemos de parte. A Câmara fica sabendo
que não se estuda essa personalidade.
O Sr. Getúlio Vargas – Ocorridos os fatos, repito, o governo tomou
imediatas providências a respeito.
Além disso, o Município de São Francisco de Assis está inteiramente fora
das premissas estabelecidas pelo Sr. Wenceslau Escobar.
O Sr. Wenceslau Escobar – Aí, V. Exas. não levavam vantagem.
O Sr. Getúlio Vargas – É um município de pequeno eleitorado, e na eleição
de 3 de maio levamos às urnas 346 votos, e os oposicionistas 120.
O Sr. Wenceslau Escobar – Só?
O Sr. Getúlio Vargas – Só 120, perderam até como cumulativo.
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O Sr. Wenceslau Escobar – É pouca coisa.
O Sr. Getúlio Vargas – Não havia absolutamente motivos para que nos
arreceiássemos de eleições futuras.
Este viajante Antonio Monteiro era um forasteiro; não podia influir sobre
as eleições futuras. Qual o resultado prático que para a eleição de São Francisco de Assis
teriam a extinção de Antonio Monteiro ou a morte de dois ou três rapazes em um
conflito de baile, fatos a respeito dos quais o governo tomou enérgicas providências?
O Sr. Wenceslau Escobar – O fim era o de estabelecer o regime do terror.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas regime do terror para quê? Se tínhamos
vencido nas condições que indiquei as eleições federais...
O Sr. Wenceslau Escobar – Para afugentar os nossos correligionários.
O Sr. Getúlio Vargas – ... fiscalizadas pelo Governo Federal?
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exa. sabe que ficaram trancados em
Alegrete, pelo Dr. Guerra, 210 títulos.
O Sr. Getúlio Vargas – Ignoro esta circunstância.
O Sr. Wenceslau Escobar – Digamos: na eleição de 3 de maio V. Exas.
ganharam; tivemos apenas os 120 votos e V. Exa. 346, como disse. Agora, na eleição
municipal tínhamos 210 eleitores alistados, e o juiz da comarca, havia, não sei por que
causa, retido esses títulos.
O Sr. Getúlio Vargas – Por que V. Exas. não extraíram depois estes títulos?
O Sr. Wenceslau Escobar – Estávamos nas vésperas das eleições.
O Sr. Getúlio Vargas – Por que não extraíram estes títulos a fim de utilizálos nas eleições municipais?
O Sr. Wenceslau Escobar – Era o que estávamos fazendo.
O Sr. Presidente – Atenção: Observo ao orador que está finda a hora
destinada ao expediente.
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O Sr. Getúlio Vargas – Peço à V Exa. a fineza de reservar-me a palavra para
uma explicação pessoal depois da ordem do dia.
O Sr. Presidente – O pedido do nobre Deputado será atendido.
O Sr. Getúlio Vargas – Agradeço a V. Exa. (Muito bem; muito bem)
O Sr. Presidente – Está finda a hora do expediente
Vai-se passar à ordem do dia. (Pausa) [...]
Está esgotada a matéria constante da ordem do dia.
Tem a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Getúlio Vargas.
O Sr. Getúlio Vargas (Para uma explicação pessoal) – Sr. Presidente, vou
passar agora ao Município de Canguçu, onde, efetivamente nas eleições de 3 de maio, os
oposicionistas obtiveram maioria. Não consta, porém que tivessem sofrido qualquer
atentado. O Dr. Jaymes Faria, apontado como vítima, tinha apenas saído em vilegiatura
para Minas Gerais, de onde agora, regressou, tendo deixado a sua família em Pelotas.
Tirando o seu passaporte em Canguçu, foi a Pelotas buscar a sua família e recolheu-se ao
município sem sofrer a menor coação. Não quis ser candidato da oposição, para disputar
o cargo de intendente municipal.
No Município de Alegrete, na eleição de 3 de maio, os republicanos
levaram às urnas 924 eleitores e os adversários 731, perdendo, assim, por 193 votos. Até
agora não houve ali eleição municipal, e, portanto, não se justificaria a coação de que
fala o nobre colega, com o intuito de evitar a concorrência dos adversários, nas urnas.
Quanto ao conflito havido em que morreu Viterlo de Godoy, com um praça da polícia
municipal, foi ele de natureza toda particular e em nada podia afetar às autoridades de
Alegrete. Aliás, nessa ocasião, exercia naquele município as funções de subchefe de
polícia o Dr. Oswaldo Aranha, alma feita de bravura e magnanimidade. Um coração de
ouro, incapaz de qualquer perseguição, ou sequer de permitir que se exercessem
violências.
O Sr. Lindolfo Collor – Suficientemente bravo para não ser perseguidor.
O Sr. Wenceslau Escobar – Ninguém acusou pessoalmente ao Dr.
Oswaldo Aranha.
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O Sr. Getúlio Vargas – Quanto à acusação referente ao Município de São
Francisco de Paula, o nobre Deputado Sr. Wenceslau Escobar, vai ficar literalmente
enterrado com as explicações que vou dar.
O Sr. Wenceslau Escobar – É possível.
O Sr. Getúlio Vargas – Nas eleições de 3 de maio naquela localidade
levamos às urnas 720 votos, e os nossos adversários 291. A oposição perdeu, portanto, por
429 votos, mesmo com o cumulativo.

O Sr. Wenceslau Escobar – Por quê? Pelos atentados praticados pela
situação.
O Sr. Getúlio Vargas – Vamos ver quais os atentados praticados pela
situação.
Até agora não houve eleição municipal em São Francisco de Paula, nem
poderá haver, porque faltam mais de dois anos para o Intendente terminar o seu
período; não havia, pois, motivo para essa coação.
Vejamos os fatos materiais que S. Exa. aponta. Diz S. Exa. que foi
espancado o fazendeiro Avelino Borges do Amaral por provisórios. Aí S. Exa. está
literalmente enganado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Por força pública.
O Sr. Getúlio Vargas – Avelino Borges do Amaral não foi espancado nem
por soldados provisórios, nem pela força pública. O que se deu foi um conflito também
de natureza particular, implicando questões de honra de família, a tal ponto graves que,
chamado perante as autoridades judiciárias, Avelino se recusou a prestar depoimento.
Convém notar que esse cidadão não era correligionário de V. Exa. nem eleitor no
Município de São Francisco de Paula.
Com referência a Dorval de Andrade, que S. Exa. afirmou ter sido morto
também por praças ou pela força pública no Município de São Francisco de Paula, vou
responder ao nobre Deputado com a carta da própria progenitora da vítima. Quando se
deu a morte de Dorval de Andrade o Intendente de São Francisco de Paula recebeu da
família da vítima a seguinte carta, publicada na Federação em 3 de junho do corrente ano:
“Ao Sr. Odon Cavalcanti, digno Intendente e delegado de polícia –
Não temos a mais vaga suspeita contra forças provisórias, pois
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nosso pranteado Dorval era estimado de todos, a nossa família não
se envolveu nas últimas lutas partidárias, não sendo nosso saudoso
Dorval eleitor e não tendo sequer ido às urnas no último pleito
membros de nossa família. – Castorina de Oliveira Pacheco – Alfredo
Soares de Oliveira Pacheco – Oswaldo Vargas de Andrade.”

É esta a resposta assinada pela mãe, por um tio e por um irmão de Dorval
de Andrade.
O Sr. Wenceslau Escobar – Está perfeitamente explicado.
O Sr. Getúlio Vargas – Por isso, quando eu disse que V. Exa. ficaria
literalmente enterrado, quanto à São Francisco de Paula, tinha afirmado uma verdade.
(Risos)
O Sr. Wenceslau Escobar – Nessa parte, de acordo.
O Sr. Getúlio Vargas – Está sendo processado como autor do delito
José Pereira dos Santos, que nunca pertenceu à força do Estado.
Além disso, foi publicado recentemente um documento, assinado pelas
pessoas mais representativas de São Francisco de Paula, declarando que, nesse
município, o Tratado de Pedras Altas foi inteiramente cumprido.
Vejamos agora o Município de São Leopoldo. Nas eleições de 3 de maio,
levamos às urnas 1.815 republicanos e os oposicionistas 1.016; perderam por quase 800
votos. Foi morto Octávio da Silva Lima. Diz S. Exa.
Octávio da Silva Lima desrespeitou e agrediu o subintendente de São
Leopoldo, que, no exercício da legítima defesa o matou. Foi submetido a processo
sumário, respondeu ao mesmo e foi absolvido pela justificativa da legítima defesa.
O Sr. Wenceslau Escobar – Tinha que ser! Era subintendente.
O Sr. Getúlio Vargas – Passemos ao Município de Caxias, onde ocorreu
a morte dos irmãos Biondo, um de 17 e outro de 18 anos. Os irmãos Biondo, armados,
andavam praticando arruaças em Caxias. Foram praças da polícia municipal, com o
intuito de desarmá-los, eles os receberam à bala.
O Sr. Wenceslau Escobar – Isso não é certo.
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O Sr. Getúlio Vargas – ... e a polícia, fazendo fogo, matou os dois rapazes.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não foi assim que os jornais narraram, os
jornais disseram que eles fugiram e foram fuzilados pelas costas.
O Sr. Getúlio Vargas – Podia isto não ter acontecido: primeiro, se a
polícia abandonasse o campo, em vez de exercer a sua autoridade; segundo se se
deixasse matar, em vez de retrucar à agressão que sofrera.
O que é fato, é que eles resistiram e se recusaram a entregar as armas.
Depois não sei por que escolhê-los como vítimas de perseguições políticas, quando
sendo menores nem eleitores poderiam ser. Diz mais S. Exa. que negaram vagões a
Aristides Germani para conduzir farinha.
Ora, devido à revolução, com o prejuízo material que sofreu a Viação
Férrea, acentuou-se mais a crise de transportes já existente. Foi por isso resolvido
fornecerem-se vagões, de acordo com o estoque de mercadorias registrado que tinha
cada exportador, por ordem de precedência. Em virtude de tal medida, cada pretendente
era atendido à medida que chegava a sua vez. Explicada esta circunstância eles se
conformaram com a situação, que aliás já desapareceu.
Agora como prova da tolerância, da benignidade das autoridades de
Caxias, vou ler a S. Exa. uma carta escrita em março pela diretoria da Aliança
Libertadora daquela cidade e assinada pelo próprio Aristides Germani:
Em março do corrente ano, passando Honório Lemes, em propaganda
política por Caxias, o Sr. Aristides Germani, presidente da Aliança Libertadora, e Adolfo
Penha, secretário, dirigiram-se ao Coronel Pena de Morais, Intendente do município, o
seguinte ofício:
“É com a maior satisfação que, de nossa parte, vimos à presença
de V. Exa. constatar que, durante as festas realizadas nesta cidade,
em homenagem ao General Honório Lemes, não se verificou
incidente algum desagradável, tendo tudo corrido na mais perfeita
ordem, dentro dos nobres e elevados limites do respeito e da
tolerância recíprocos. As garantias amplas que V. Exa.
prontamente ofereceu ao General Honório Lemes e as acertadas
medidas preventivas que muito lealmente tomou produziram os
mais belos resultados que, com verdadeiro júbilo proclamamos. A
atitude correta e merecedora de elogios das autoridades municipais
é um testemunho frisante de vosso espírito tolerante e dos vossos
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elevados sentimentos de republicano que pratica a democracia na
sua acepção nobre e que as leis da República lhes asseguram.
Queira aceitar, Sr. Coronel Intendente as nossas respeitosas
saudações. Caxias, 29 de março de 1924.
Aristides Germani – Adolpho Penha.”

O Sr. Wenceslau Escobar – Isso é verdade; nessa ocasião não houve
nada; reinava completa ordem.
O Sr. Getúlio Vargas – Assim, estão reduzidas...
O Sr. Wenceslau Escobar – A zero!...
O Sr. Getúlio Vargas – ... estão esfaceladas as acusações de V. Exa.
Foram esses os motivos que levaram os representantes da Aliança
Libertadora a romper com o Governo Federal.
Devo acrescentar que, terminada a revolução, quando os espíritos estavam
ainda exaltados, quando havia ressentimentos recíprocos, contas a ajustar por ofensas
sofridas, os revolucionários recolheram-se a seus lugares nativos, arrogantes,
ostentando ao pescoço lenços vermelhos, seguros pelas pontas e lançados a tiracolo,
como lá se diz, iam muitas vezes esses grupos escaramuçar nos cavalos em frente dos
quartéis dos corpos provisórios em atitudes provocadoras, de desafio, a tal ponto que o
General Andrade Neves, comandante da região lhes recomendou que não usassem essas
divisas revolucionárias.
Isto deu lugar a alguns atritos e ao fato de se terem tirado alguns lenços
vermelhos. Sabe V. Exa., Sr. Presidente, qual foi a atitude do Governo do Estado? O
Coronel Massot, Comandante da Brigada Militar, mandou um ofício a cada comandante
de corpo, recomendado expressamente que não fossem tirados aos revolucionários os
lenços vermelhos, deixando usá-los à vontade.
O chefe de polícia baixou uma circular fazendo a mesma recomendação às
autoridades policiais.
Eles continuaram, pois, a usar os lenços e a andar armados.
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O Sr. Lindolfo Collor – E não entregaram as armas, ao contrário do que
estipulava cláusula expressa do Tratado de Pedras Altas.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Dr. Borges de Medeiros, além da sua
integridade moral, além das suas qualidades de respeito pela justiça e pelos direitos
alheios, é um homem gentilíssimo no trato com seus adversários. Qualquer reclamação
que estes lhe façam de ato que dependa de realização sua, de iniciativa sua, ele
imediatamente a atende. E o próprio Deputado Sr. Arthur Caetano, há pouco, relatou a
circunstância de, por uma questão de terras, no Município de Passo Fundo, tendo-se
dirigido ao Sr. Borges de Medeiros, este imediatamente lhe respondeu por telegrama e
mandou um enviado entender-se diretamente com S. Exa., resolvendo-se por meio
administrativo, pacificamente, a questão das terras.
Recentemente no Município de Quaraí, tendo os oposicionistas de lá
telegrafado a S. Exa. alegando que sofriam pressão por parte da autoridade policial, S.
Exa. mandou para lá imediatamente o subchefe de polícia, e com tal correção, com tal
imparcialidade se houve que, na praça pública, o advogado Luiz Prates, um dos chefes
da oposição de Quaraí, elogiou, em discurso, a atitude dessa autoridade. E, terminadas as
eleições, o candidato derrotado passava um telegrama ao Sr. Borges de Medeiros,
reconhecendo seus sentimentos de justiça e louvando a imparcialidade com que tinha
agido seu delegado.
O Sr. Lindolfo Collor – Se V. Exa. permite citarei mais um fato, que é
concluente: antes da eleição, durante o alistamento, um dos chefes oposicionistas de
Porto Alegre, Dr. Moraes Fernandes, dirigiu-se ao Presidente do Estado, fazendo sentir
que um gabinete de identificação só era insuficiente para o alistamento na capital.
Imediatamente, o Sr. Borges de Medeiros providenciou para que novo gabinete fosse
criado, de sorte que a oposição de Porto Alegre ficou perfeitamente satisfeita. Nós lhe
demos todos os meios possíveis para que se alistassem e concorressem às eleições.
V. Exa. mesmo poderá dar seu testemunho.
O Sr. Wenceslau Escobar – Em Porto Alegre, dou o meu testemunho, e
também em Quaraí, pois vencemos e fizemos a maioria do conselho.
O Sr. Lindolfo Collor – Não por isso.
O Sr. Wenceslau Escobar – Isso prova que houve lisura na eleição.
O Sr. Getúlio Vargas – Venceram a eleição de conselheiros, em Quaraí,
mas perderam a de Intendente.
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O Sr. Lindolfo Collor – O testemunho deve ser pro veritate, e não por
terem ganho a eleição. Devia ser dado mesmo no caso em que a tivessem perdido.
O Sr. Wenceslau Escobar – O testemunho é pro veritate, e como
argumento, citei o caso de termos vencido nas eleições.
O Sr. Getúlio Vargas – É sabido de todos que o Correio do Povo é o jornal
de maior circulação no Estado e que ele não é absolutamente simpático ao Governo do
Estado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Agora já está.
O Sr. Getúlio Vargas – Jornal neutro, cuja direção estava a cargo de
adversários do governo, era natural que, algumas vezes ele quebrasse essa neutralidade
em nosso desfavor. De qualquer forma, o Correio do Povo é um jornal inteiramente
insuspeito para os oposicionistas. Pois, o Correio do Povo publicou, aqui os tenho,
(mostrando) uma série de telegramas, nos quais os seus correspondentes atestavam que
as eleições municipais, em diversas regiões do Estado, correram com toda a ordem, sem
nenhuma irregularidade.
Como se vê, são fragílimos os motivos a que se arrimam os deputados da
oposição para justificarem o seu rompimento. Eles desejavam que o Presidente da
República interviesse em questões policiais, em questões respeitantes à autonomia do
Estado, atinentes à Justiça Estadual.
Esqueceram-se S. Exas. do que devem ao Sr. Presidente da República. E que
lhe devem eles? Devem-lhe, em primeiro lugar, o ter S. Exa. nobremente transformado a
luta no Rio Grande do Sul, de contenda por meras competições pessoais, de simples
tentativa de escalada ao poder, que ela foi...
O Sr. Wenceslau Escobar – Não somente nós: todo o Estado lhe deve
isso.
O Sr. Getúlio Vargas – ... em uma luta nobre por princípios, pela reforma de
leis, que a tolerância do Presidente do Estado aceitou, consolidando, assim, a paz no
Estado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Já o declarei da tribuna.
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O Sr. Getúlio Vargas – V. Exas., quando irrompeu a revolução, não se
batiam absolutamente por princípio político algum, nem mesmo pela reforma da
Constituição. O que V. Exas. almejavam era a deposição do Governo do Estado, pura e
simplesmente.
O Sr. Wenceslau Escobar – Acredito, por ter infringido o texto
constitucional.
O Sr. Getúlio Vargas – E, como para isso não tivessem elementos,
pretenderam convulcionar o Rio Grande do Sul, para, aproveitando-se dessa convulsão,
solicitar ao Sr. Presidente da República que fizesse o que eles não podiam fazer – depor o
Governo do Estado!
O Presidente da República, porém, não se prestou a esse manejo,
derivando a contenda para a questão de princípios políticos que não tinha sido
colocada nesse terreno pelos revolucionários.
O Sr. Lindolfo Collor – Nunca fora colocada nesse terreno, pois o Sr.
Assis Brasil jamais disse ao que ia.
O Sr. Getúlio Vargas – Tanto que a assinatura da paz produziu desagrado
entre os oposicionistas, havendo o Sr. Assis Brasil sido executado em efígie em diversas
juntas libertadoras, onde seus retratos foram retirados das paredes e rasgados, sendo
até publicado, em Pelotas, um manifesto, rompendo com ele.
O Sr. Wenceslau Escobar – Isso não sei, ignoro.
O Sr. Getúlio Vargas – Além disso, o Sr. Presidente da República deulhes anistia, prometeu-lhes fazer a avaliação dos bens danificados para a competente
indenização...
O Sr. Wenceslau Escobar – A nós e aos senhores.
O Sr. Getúlio Vargas – ... deu-lhes empregos públicos, concedeu-lhes
amplas garantias eleitorais, de que abusaram. E, finalmente, o prestígio político que hoje
desfrutaram.
Mas os revolucionários não ficaram satisfeitos, porque não era
precisamente o que eles queriam. Não desejavam seguir a orientação do Sr. Presidente
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da República; ao contrário, queriam que S. Exa. se orientasse pelos benefícios pessoais
deles.
O Sr. Wenceslau Escobar – Está V. Exa. enganado.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Queriam, em uma palavra, que o Sr.
Presidente da República fosse revolucionário.
O Sr. Wenceslau Escobar – É uma distinção que V. Exas. gratuitamente
emprestam aos oposicionistas.
O Sr. Getúlio Vargas – Queriam transformá-lo em instrumento dos seus
ódios e das suas vinganças, queriam, em suma, o monopólio da pessoa do Presidente
da República em seu exclusivo benefício, a tal ponto que, quando aqui romperam com
a moção apresentada pelo líder da maioria, o que se depreende das suas afirmações é
que o motivo mais forte que os forçava aquela atitude era a união do Sr. Borges de
Medeiros com o Sr. Arthur Bernardes. Esqueceram-se que quando irrompeu o
movimento revolucionário em São Paulo o Estado do Rio Grande do Sul estava em
completa paz, desde 14 de dezembro de 1923, e veio em auxílio da União.
Estabelecido o tratado de paz, a que se obrigou o Governo do meu
Estado? Obrigou-se, em primeiro lugar a reformar a Constituição Estadual, no seu
artigo 9º, proibindo a reeleição do Presidente e dos intendentes municipais,
consagrando a eleição do vice-Presidente e dos vice-intendentes, até então nomeados.
A Constituição foi reformada nesse sentido. Obrigou-se mais o Estado a adotar a lei
eleitoral federal para as eleições estaduais e municipais. E a lei eleitoral do Estado e dos
municípios já foi reformada consagrando o escrutínio secreto e o voto cumulativo. A que
se obrigou mais o Estado? Obrigou-se a só nomear intendentes provisórios nos casos
de completa acefalia de governo. Obrigou-se também a avocar à competência dos
tribunais ordinários o julgamento dos recursos eleitorais. E a lei da organização judiciária
do Estado foi reformada adotando todas essas medidas.
Agora, Sr. Presidente, a que se obrigaram os revolucionários?
Comprometeram- se a entregar as armas aos oficiais do Exército nomeados pelo
Governo Federal para recebê-las, mas não o fizeram. A única cláusula, a que estavam
obrigados, não a cumpriram!
O Sr. Wenceslau Escobar – Mas os oficiais do Exército fizeram
comunicação de que haviam recebido as armas.
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O Sr. Nabuco de Gouvêa – Apenas 70.
O Sr. Lindolfo Collor – Está provado que eles não receberam.
O Sr. Wenceslau Escobar – Se houve falta, foi dos oficiais.
O Sr. Getúlio Vargas – Os oficiais comunicaram o número e as espécies
de armas que lhes foram entregues.
Nada mais poderiam fazer. Por aí é que se sabe que a cláusula não foi
cumprida.
O Sr. Lindolfo Collor – Mas sabemos perfeitamente que as armas não
foram entregues. De quem a falta? Os revolucionários dirão...
O Sr. Wenceslau Escobar – Devemos louvar-nos nas informações dadas
pelos oficiais.
O Sr. Lindolfo Collor – O que se constata é que as armas não foram
entregues. Em janeiro, ou fevereiro deste ano, estando encerrado o Congresso,
denunciei essa escandalosa burla pelas colunas de O País. Pouco depois, A Federação
secundou o meu protesto. E, agora, é a palavra serena do Sr. Borges de Medeiros, que
confirma, em sua mensagem, que as armas não foram entregues. Como se vê, os
revolucionários é que romperam o Tratado de Pedras Altas.
O Sr. Wenceslau Escobar – Então V. Exa. deve acusar os oficiais do
Exército que comunicaram a seus superiores terem recebido as armas.
O Sr. Lindolfo Collor – Denunciei o fato à Nação.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Foi uma farsa. Entregaram apenas 70 armas
imprestáveis.
O Sr. Wenceslau Escobar – Talvez não tivessem grande quantidade de
armas.
O Sr. Getúlio Vargas – Como demonstração do respeito que têm os
revolucionários rio-grandenses pelo cumprimento da palavra empenhada, farei a leitura
do telegrama que o Sr. Marechal Ministro da Guerra dirigiu a Honório Lemes.
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Além desse telegrama, o Sr. Ministro da Guerra define, em frase lapidar, a
mentalidade dos revolucionários do Rio Grande do Sul denominando-os “mercenários
nômades das lutas armadas”, nos telegramas dirigidos aos comandantes de regiões.
Eis o telegrama:
“Sr. Honório Lemes – Onde estiver – Rio Grande do Sul. É entre
revoltado e contristado que me dirijo a um rio-grandense que,
nodoando as tradições que fazem o orgulho de nossa gente, se
ainda que praticam o roubo à mão armada, sob o pretexto de
regenerar os costumes políticos de uma terra de que foi sempre a
honestidade um dos mais honrosos títulos. Não ouso apelar para a
vossa palavra, porque a essa já faltastes, a despeito dos mais
calorosos protestos de absoluta solidariedade com o Governo da
República em termos que não permitiam duvidar de sua sinceridade
sem fazer injúria aos sentimentos que tornam os homens dignos
uns dos outros. Ainda uma vez: não apelo para vossa palavra.
Quero tão só fazer-vos sentir, se possível, quão dolorosamente
aberra da moralidade de que se fazem pregoeiros aqueles que
exploram a vossa bravura digna de melhor sorte, a prática hedionda
do saque organizado. Saque dos bancos, saque do comércio, saque
das casas particulares, saque de todos os valores em uma avidez
indecorosa que nos cobre de vergonha. É a pilhagem mais
desabusada que já horrorizou a consciência dos que não tiveram o
infortúnio de perder o senso da honestidade. Vejo de cá minha
querida cidade natal – a formosa e próspera Uruguaiana – espoliado
ingnobilmente pela ladroagem vulgar exercida manu militari. E a
pilhagem não poupa os bens da União. Saicã, que tem custado tantos
sacrifícios ao Tesouro Nacional, é torpemente saqueada.
Apoderaram-se de reprodutores que custam dezenas de contos de
réis. Saquearam literalmente as casas de habitação dos oficiais que
lá servem dignamente ao Exército no exercício laborioso das
nobres funções de seus cargos, longe dos centros populosos,
privados dos atrativos das grandes cidades, fazendo prova de
um belo espírito de sacrifício e de devotamento patriótico. Dirse-ia que essa luta armada em que vos empenhastes, rasgando o
acordo de Pedras Altas, não tem, quaisquer que sejam os seus
fins aparentes, não tem outro objetivo real, senão este:
apropriar-se com violência dos bens alheios em uma rapina
degradante. É infinitivamente deplorável que os fatos de agora
desmintam o que era uma distinção dos revolucionários de 1923.
Refiro-me à abstenção de recrutar adesões nos quartéis com
sacrifício da disciplina como acentuou brilhantemente, com inteira
razão, o ilustre Deputado Pinto da Rocha. Faltai e em suma, a vossa
palavra, se vos convier, mas não avilteis o Rio Grande na
ingnomínia do saque. Fazei a guerra, se quiserdes, mas guerra
honesta, se honesta pode ser uma guerra sem ideais e sem
princípios. Ficai certo, de que o Brasil inteiro se levanta, nesta hora,
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representado nos seus valores, como um só homem, para defesa e
sustentação da ordem constitucional em todo o território da
República.
Marechal Setembrino de Carvalho.”

O Sr. Wenceslau Escobar – Não defendo os atentados, mas o General
Honório Lemes pediu garantias instantemente ao Sr. Presidente da República, e não as
obtendo, teve de emigrar.
O Sr. Getúlio Vargas – A este ponto desejava mesmo que V. Exa. fizesse
referência.
O Sr. Honório Lemes, diz V. Exa., retirou-se por falta de garantias.
Entretanto, quando Honório Lemes se retirou para a República do Uruguai, já o fora
mediante combinação prévia com os seus correligionários políticos para o preparo da
rebelião.
O Sr. Baptista Luzardo – Não apoiado; desafio ao nobre Deputado para
que traga documentos comprobatórios da asserção que acaba de fazer.
O Sr. Getúlio Vargas – Não tenho documentos, mas tenho induções e
argumentos baseados em indícios.
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. tirará as induções ao seu gosto.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. deixe-me chegar a elas. Quando explodiu
a revolução em São Paulo, em que todos os homens de responsabilidade política
acorreram, trazendo a sua solidariedade aos poderes constituídos o Sr. Assis Brasil, em
uma carta enigmática, dirigida ao Correio do Sul, órgão que representa o pensamento do
federalismo, aconselhava a neutralidade perante a luta, até que se descobrisse de que
lado estavam os altos interesses da Nação.
De modo que em uma luta em que estavam empenhados os poderes
constituídos da Nação, o Sr. Assis Brasil ignorava de que lado estavam os interesses
públicos! E, no mesmo dia em que publicava essa carta, o Correio do Sul inseria também
um artigo feroz de ataque ao Governo de São Paulo, fazendo até acusações contra a sua
honestidade.
O Sr. Baptista Luzardo – O Correio do Sul transcreveu um artigo de um jornal
de São Paulo.
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O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Assis Brasil que aconselhava a neutralidade,
como se praticasse um crime, dias depois fugia para a República do Uruguai, sem motivo
que justificasse a sua internação na cidade de Mello, naquela República.
O Sr. Wenceslau Escobar – Por solicitação de amigos seus, que
procuravam evitar um atentado contra a sua pessoa.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Atentado que não houve, nem poderia haver.
O Sr. Getúlio Vargas – O Sr. Assis Brasil nunca foi perseguido pelas
autoridades do Rio Grande do Sul, só se o era pela própria consciência e pela suas
íntimas afinidades com os políticos de São Paulo suspeitos de conivência com a rebelião
neste Estado.
O Sr. Lindolfo Collor – Passou para a República do Uruguai perseguido
pela sua consciência, foi uma fuga preventiva.
O Sr. Getúlio Vargas – Depois, ou melhor, dias depois deste fato, o Sr.
Zéca Netto que se achava no Rio de Janeiro, viu descoberta, pelas investigações
policiais, a sua coparticipação na conspiração política que explodira em São Paulo, e saiu
do Rio de Janeiro, diretamente para Montevidéu, a fim de se encontrar com Assis Brasil,
na cidade de Mello. De passagem por Montevidéu, Zéca Netto deu uma entrevista a um
jornal platino, declarando-se francamente partidário da revolução.
Tempos depois, também o Sr. Honório Lemes abandonava Rosário,
para confabular com Assis Brasil na referida cidade de Mello.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Como emissário de João Francisco.
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exas. estão mais bem informados do que
nós.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – É que temos a nossa polícia.
O Sr. Baptista Luzardo – Posso informar a V. Exa. que o Sr. Honório Lemes
não se encontrou com o Sr. Assis Brasil, depois de 3 de maio.
O Sr. Getúlio Vargas – O que posso afirmar é que o Sr. Honório Lemes
não sofreu, no Rio Grande do Sul, nenhuma perseguição ou atentado que justificasse a
sua fuga para a República do Uruguai.
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O Sr. Baptista Luzardo – Não sofreu, é verdade. Mas, o seu secretário, que
era a pessoa mais chegada ao Sr. Honório Lemes, foi preso em um hotel, em São Gabriel.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Porque tentou revoltar o regimento de
cavalaria dessa cidade.
O Sr. Baptista Luzardo – Tanto isto não é verdade, que o Sr. Honório
Lemes tendo solicitado a abertura de um inquérito, o próprio General Andrade Neves
não permitiu que se o fizesse.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – V. Exa. está equivocado: mandou fazer o
processo, e só por um excesso de contemplação e boa-vontade, pôs-se uma pedra em
cima. O inquérito foi feito e consta do mesmo esse fato.
O Sr. Getúlio Vargas – Depois que Honório Lemes se retirou para o
Uruguai, o governo, sabedor do fato, mandou-lhe oferecer garantias completas para que
se regressasse ao Rosário. O chefe de polícia do Estado telegrafou-lhe e ele respondeu
recusando as garantias oferecidas, declarando que não desejava regressar a essa
localidade.
Eis, aqui, o telegrama do Sr. Dr. Borges de Medeiros, dirigido ao Sr. Ministro
da Justiça, relativamente à atitude de Honório Lemes e aos fatos ocorridos em São Gabriel:
“Cópia – Telegrama oficial – Do Palácio do Governo do Rio
Grande do Sul – 22/07/924 (às 11h50min):
Dr. João Luiz Alves, Ministro da Justiça – Rio.
Autoridade policial enviei São Gabriel sindicar sobre violências
alegadas adversários ouviu Honório Lemes e Dr. Camilio Mércio,
chefes oposição, que se limitaram reclamar contra guardas
municipais que diziam exercer pressão sobre eleitores seus, não
indicando, entretanto um único fato de relativa gravidade e
nenhuma acusação fazendo contra força estadual que
reconheceram agir com correção. Oposicionistas mostram-se
satisfeitos por terem sido atendidos com a presença ali subchefe
polícia e com as instruções por ele renova- das às autoridades no
sentido maior moderação. É absolutamente falso tenha delegado
polícia daquele município espancado jornalista Apparício Torelly.
Fato em que este esteve envolvido passou-se seguinte modo:
havendo Torelly dirigido ataques pelo seu jornal contra Coronel
Tunuca Silveira. Um filho deste, de nome Scylla Silveira, declarou
que não dava importância a tais agressões por ser Torelly um
cafajeste. Sabedor disso Torelly procurou Scylla para um desforço
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pessoal, tendo alvejado seu contendor com um tiro revólver que
não atingiu a este e saindo Torelly com algumas equimoses no
rosto. Delegado polícia não compareceu local conflito sendo
Torelly e Scylla conduzidos à delegacia pelo capitão comandante
do destacamento. Por intervenção Coronel Tunuca e Dr. Camillo
Mércio, sogro Torelly, foi o incidente dado por terminado não tendo
o subchefe polícia tomado providências sobre o caso atendendo a
solicitações dos principais interessados Coronel Tunuca Silveira,
Dr. Camillo Mércio e próprio Apparício Torelly.
Saudações cordiais. Borges de Medeiros.”

Assim, esses chefes políticos da oposição do Rio Grande, Srs. Assis Brasil,
Honório Lemes, Zéca Netto e tantos outros, que nas proximidades das eleições,
percorreram o Estado em todas as direções; que eram recebidos com festas por seus
correligionários; que nunca sofreram o menor atentado e desacato, como prova o ofício
da direção da junta libertadora de Caxias, no entanto esses homens, agora depois de
passado todo o período da efervescência eleitoral, é que fogem para a República do
Uruguai, alegando perseguições. O Sr. Honório Lemes percorreu todo o Estado durante
o período eleitoral e até um meu amigo que o encontrou em Cacequi narrou-me que
ele vinha cheio de lenços, fitas e miçangas, parecendo mais uma esvoaçante bandeira
do divino em peditório de roça. (Risos)
O Sr. Borges de Medeiros que ofereceu aos seus mais graduados
adversários aos que poderiam criar-lhe dificuldades políticas as mais amplas e seguras
garantias, não iria mandar, nem consentir que, em vilarejos afastados da capital fossem
perseguidos o Sr. Joaquim, o Sr. Anastácio, ou o Sr. Pafúncio, e outros que tais, figuras
inteiramente desconhecidas e cuja existência ele ignorava. A verdade, porém, é que os
revolucionários de São Paulo, os do Rio de Janeiro e de outros estados, cujos
movimentos explodiram no corrente ano, tem a mesma filiação espiritual – os mesmos
sentimentos dos revolucionários do Rio Grande do Sul de 1923; as mesmas idéias, os
mesmos planos, os mesmos processos. Os revolucionários do Rio Grande do Sul
insurgiram-se contra o poder constituído do Estado e tentaram depô-lo; os
revolucionários das outras partes do Brasil, estão contra o governo constituído da
República, que também pretendem depor, e com especialidade os governos dos estados,
onde esses motins apareceram.
O Sr. Lindolfo Collor – A semelhança é absoluta.
O Sr. Getúlio Vargas – Ambos usavam o mesmo verbalismo romântico,
reclamando a liberdade, que para eles nada mais era do que o arbítrio e a licença,
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prevalecendo sobre as exigências normais de uma sociedade organizada; alegavam
também que queriam restabelecer no Rio Grande do Sul o regime democrático e que na
União desejavam restabelecer esse mesmo regime, deturpado pela opressão e pela tirania.
Se as idéias eram as mesmas, os processos empregados também o eram. Se os
revolucionários de São Paulo açambarcaram os fundos públicos, das repartições e os
fundos particulares dos bancos, os revolucionários do Rio Grande do Sul de 1923, não
tendo entre as mãos presa tão opulenta, taxaram per capita os nossos correligionários,
forçando-os a contribuir com dinheiro para combater um governo a que eles prestavam
inteiro apoio.
O Sr. Lindolfo Collor – Perfeitamente.
O Sr. Getúlio Vargas – Tanta essa semelhança era a mesma, que os
revolucionários do Rio Grande do Sul atenderam ao apelo dos revolucionários de São
Paulo rebelando-se à voz de comando de Izidoro Dias Lopes. Os revolucionários do
Rio Grande do Sul são izidoristas como Izidoro é federalista, e quando os primeiros
fizeram o oferecimento ao Presidente da República para organizarem forças no Rio
Grande do Sul, e até receberem armamentos do Governo Federal, munições e apetrechos
de guerra para dar combate em São Paulo, de fato desejavam combater era o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, formando um Estado dentro do Estado, um poder
para enfraquecer o Governo Estadual.
O Sr. Wenceslau Escobar – No pensamento de V. Exas.
O Sr. Getúlio Vargas – É o pensamento implícito constante desta nota
do jornal A Nação, de Uruguaiana, da qual é diretor o Deputado Baptista Luzardo.
Ei-la:
“O Governo da República autorizando os chefes libertadores a
organizarem corpos que serão armados, fardados e mantidos pelo
Governo da União, resolveu, de uma maneira digna, a situação
aflitiva em que se debatia a oposição rio-grandense,
constantemente ameaçada pelos célebres provisórios...
Desde muito a situação rio-grandense reclamava uma medida
equilibratória para a manutenção da paz.
E como, o meio mais fácil para sustentar a paz, é fazê-lo respeitar
por meio das armas, chegamos a conclusão, de que, com as forças
organizadas pelo invicto General Honório Lemes da Silva e mais
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denodados chefes libertadores, iremos, de hoje em diante, gozar de
mais respeito aos nossos direitos e a nossa vida.”

Eles iam se organizar, não iriam para São Paulo; iriam, apenas, daquela data
por diante gozar de mais respeito aos seus direitos e a sua vida. Era esse o fim oculto,
que visavam os revolucionários quando ofereceram os seus serviços ao Governo da
República. Os homens eram os mesmos, os revolucionários de então não tinham ideais
como ideais não têm os de hoje. Desde que se proclamou a nossa Independência, a
Pátria Brasileira só vibrou pela realização de dois grandes ideais: a emancipação dos
escravos e a Proclamação da República. E tanto eram esses dois grandes ideais coletivos,
e tal era a força que imprimiam à opinião pública que se realizaram pela atuação desta,
sem derramamento de sangue.
Acaso poder-se-iam considerar, como ideais coletivos, esses motins
surgindo em pontos isolados do território nacional como cogumelos espantando do
enxurdeiro das ambições pessoais e dos apetites desenfreados?
Realizados esses dois grandes ideais: a emancipação dos escravos – ou o
uso comum da liberdade e a República – ou a extinção de todos os privilégios,
permitindo-se o acesso a todas as posições, de acordo com a capacidade de cada um.
Proclamada a República e com ela o regime federativo, a cada estado foi
permitido organizar-se autonomicamente e propelir o seu progresso, dentro das
condições especiais do seu meio e da sua vida.
O Sr. Wenceslau Escobar – Regime, entretanto falseado no Rio Grande
do Sul.
O Sr. Getúlio Vargas – Tanto não é falseado que é um dos estados
mais prósperos e progressivos do Brasil.
O Sr. Pires do Rio – Muito bem.
O Sr. Getúlio Vargas – Feita a República, que foi o grande ideal nacional,
consagradas as mais amplas conquistas liberais, com a Constituição de 24 de fevereiro,
resta-nos apenas a realização dos grandes problemas nacionais para que o Brasil possa
descrever a curva harmônica do seu progresso. Esses problemas têm constituído a
preocupação patriótica do Governo da República, e têm sido largamente discutidos nesta
Câmara, ainda este ano, nos notáveis pareceres apresentados pelos relatores das
diferentes comissões e nos discursos de todos os brilhantes espíritos que aqui se têm
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ocupado do assunto. Estes problemas nacionais, são, em primeiro lugar o equilíbrio
orçamentário, porque, tanto os países como os indivíduos, que gastam mais do que
ganham desordenadamente, terão de chegar fatalmente à ruína. Restabelecido o
equilíbrio orçamentário, teremos a solidez das finanças, a fortaleza do crédito público, a
alta do câmbio, o barateamento da vida, a abundância material. Ao lado deste, teremos
os problemas correlatos – a valorização do fator humano pela profilaxia, pela educação
primária, pelo ensino profissional; o aumento da produção e da circulação da riqueza,
pelo desenvolvimento dos meios de transportes. Mas, para que o Brasil realize esses
problemas, não precisa de revoluções, porque todos esses problemas podem e devem
ser resolvidos dentro do nosso regime. Essas revoluções, absolutamente, não
representam um ideal, porque não tem por si a maioria da opinião nacional.
Onde, de fato, iríamos encontrar, Sr. Presidente, as simpatias por essas
revoluções?
Como aferir da existência dessa maioria da opinião favorável à revolução?
No Exército? Não representam o Exército esses pequenos grupos que,
traindo seus compromissos de honra, levantam as armas contra os poderes constituídos
da República. E tanto não representam que não têm a seu lado nem um nome
representativo do Exército, nenhuma brilhante tradição do Exército Nacional, nem uma
alta patente na efetividade do seu cargo.
Estará com a Marinha? Também não. Está ao lado da fidelidade do
Almirante Alexandrino de Alencar.
A Marinha não pode ser representada pela terça parte da maruja do
couraçado São Paulo, que arrebatou um dos nossos mais importantes vasos de guerra,
para ir entregá-lo em um porto estrangeiro.
Estará com o povo, com a opinião pública? Não.
Não pode também representar a opinião pública, porque a opinião pública
não é a opinião dos desocupados, não é a opinião dos gritadores de esquina, dos
vulgarizadores de boatos, dos eternos descontentes que fazem dos seus desastres
pessoais, motivos de calamidades públicas. A opinião pública tem que ser representada
pelas camadas profundas da sociedade, pela expressão das nossas altas relações
comerciais, pelas classes conservadoras, pelos que laboram nas indústrias, pelos que
aram a terra, pelos que apacentam os rebanhos, por todos os que trabalham e produzem
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e que precisam de paz e de ordem como garantia precípua e remuneradora de seus
esforços.
(Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado)
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144ª Sessão em 24 de novembro de 1924
O Sr. Getúlio Vargas – O Deputado da oposição rio-grandense, Sr.
Baptista Luzardo, na última vez que usou da palavra nesta Câmara, procurou
impressionar, fazendo a descrição dos acontecimentos que se estão desenrolando no Rio
Grande do Sul.
S. Exa. pintou um quadro carregado de pessimismo sobre a situação de
minha terra, empregando frases hiperbólicas, impregnadas de verdadeiro exagero.
Disse S. Exa. que a luta ora travada nos campos gaúchos era a mais
encarniçada, era a mais cruenta, era a mais tremenda – frase de S. Exa. – de quantas se
têm desenrolado no Rio Grande do Sul, através da História do Brasil.
Fez até, desfilar ante os nossos olhos atônitos, “colunas colossais” de
tropas, como se estivéssemos no front da guerra européia, onde avalanches humanas
se contavam por milhões.
O Sr. Fiel Fontes – É um front em miniatura.
O Sr. Getúlio Vargas – Então, descreveu S. Exa. a situação atual do Rio
Grande e afirmou coisas que são positivamente inverídicas.
Começou S. Exa. dizendo que de há muito tempo não recebia
comunicações do Sul; que estava interrompida a sua correspondência, quer telegráfica,
quer postal.
S. Exa. entretanto, que se dizia privado de correspondência do Rio Grande
do Sul, vem fazer asserções positivas e categóricas sobre a situação desse Estado,
dizendo que as colheu através de notícias dos jornais platinos e informes particulares.
Ora, os jornais platinos têm publicado notícias tendenciosas, alteradoras da
verdade...
O Sr. Fiel Fontes – Perfeitamente.
O Sr. Getúlio Vargas – ... fornecidas diretamente pelos chefes
revolucionários.
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O Sr. Fiel Fontes – Haja vista a edição de 3 de novembro de La Nacion,
que publica uma entrevista do General Isidoro.
O Sr. Getúlio Vargas – Assim, S. Exa. baseado nessas informações,
assevera, em primeiro lugar, que Honório Lemes, à frente de 1.300 homens havia tomado
Saicã, Cacequi, e Rosário, ocupado a ponte de Santa Maria e marchava para São Gabriel,
cuja guarnição ele atacaria, penetrando pelo flanco sul e, ainda mais, afirmava como uma
profecia, que àquela hora talvez, São Gabriel já estivesse ocupada pelas forças
revolucionárias. Isso a 21 do corrente mês.
Descrevendo a ação da revolta das tropas da região missionária, disse S.
Exa. que eram dois mil e trezentos homens, que se concentravam sobre o Rio Camaquã
e marchavam através de Santiago do Boqueirão, em direção à cidade de Santa Maria;
afirmou ainda mais que Leonel Rocha, levantando os revolucionários de Palmeira, havia
tomado essa cidade, alastrando-se por Passo Fundo, Cruz Alta e Erechim.
Ora, o que se conclui de tudo isso, sendo essas notícias
positivamente inverídicas, pois o governo tem informações oficiais transmitidas pelos
seus delegados, o que se segue daí é que as afirmações feitas pelos revolucionários através
da voz do representante, Sr. Baptista Luzardo, poderiam, quando muito, exprimir um
vago desejo de que fosse realidade aquilo que estava apenas como uma aspiração no
seu espírito, em via de realização, plano, cujo fracasso talvez ainda não tivesse chegado
ao seu completo conhecimento. Eis por que S. Exa. dava como realizados os planos
traçados entre os chefes revolucionários do Rio Grande do Sul, Isidoro Lopes e
João Francisco, porque a verdade é esta: quando os revolucionários de São Paulo,
acossados pelas forças legais iam, pouco a pouco, se retraindo para a fronteira do Sul,
já existia o entendimento secreto entre eles e os revolucionários rio-grandenses.
Estes, como novas penélopes teciam e desteciam os fios da confiança e da
solidariedade com o Governo Federal, enquanto aguardavam a chegada do aventuroso
Ulisses que descia dos serros de São Paulo aproximando-se do Iguaçu, até que lhes fosse
levar o esperado concurso.
Entretanto, a verdade é muito outra. Estes emissários de João Francisco
e Isidoro Lopes, que tinham passagem franca pela Argentina, através das estradas de
ferro desse país, foram, fazendo, pouco apouco, a infiltração no território rio-grandense,
mandando para lá seus emissários de modo a prepararem a revolta das guarnições
militares, exatamente na zona próxima do Rio Uruguai, a mais chegada à fronteira
argentina. Foi assim que, no mesmo dia, se revoltaram as guarnições militares de Santo
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Ângelo, São Luiz, São Borja e de Uruguaiana, que todas juntas, não atingem a cifra de mil
homens. Eram apenas quatro corpos de cavalaria desfalcados, pois alguns contingentes
dessas tropas tinham sido retirados para São Paulo, restando um pequeno núcleo
formado por sorteados deste ano, recrutas ainda mal-preparados no treinamento militar.
Explodida a revolta, esboçaram então o seu plano de campanha que foi o
seguinte: fizeram marchar imediatamente, uma força de Uruguaiana para atacar a cidade
de Alegrete, cujo intuito era interromper as comunicações ferroviárias da fronteira com
o interior do Estado; essa força chegada a Alegrete, foi completamente derrotada pelo
corpo da brigada policial que ali se achava, sendo retomadas as duas únicas peças de
artilharia que ela levava. Fracassados dois sucessivos ataques sobre Alegrete, retiraramse para Uruguaiana. Enquanto isso as forças revoltosas de São Borja, marchavam sobre
a cidade de Itaqui, que era a única cidade da fronteira argentina, cuja guarnição havia
ficado fiel ao governo, Itaqui, que está situada entre São Borja e Uruguaiana. As forças
revoltadas de São Borja puseram cerco àquela cidade, encontrando a resistência do
grupo de artilharia e das forças civis organizadas sob a direção de Oswaldo Aranha. Ao
mesmo tempo, o 7° Corpo Auxiliar de São Borja que se achava destacado na vila de
Santiago do Boqueirão, comandado pelo Tenente-Coronel Deoclécio Motta, fazendo, a
marchas forçadas a travessia de 32 léguas, ia bater os revoltosos que cercavam a cidade
de Itaqui, quais os atacados, recuaram em grande extensão, completa- mente desbaratadas,
levantando-se assim o cerco.
Estavam, pois fracassados os dois planos revoltosos de ataque a Alegrete,
para seccionarem as comunicações do interior do Estado com a fronteira argentina e o
ataque à Itaqui, para se apoderarem da artilharia existente naquela guarnição.
Batidos os revoltosos a força de Uruguaiana, que já então obedecia ao
comando de Honório Lemes, procurou retirar-se para a Serra de Caverá. Foi nessa
ocasião que se deu o choque com as forças de Claudino Nunes Pereira no Guaçu-Boi.
As forças sob o comando de Honório Lemes foram batidas apenas pela vanguarda das
tropas do Coronel Claudino, comandados por Flores da Cunha. Bastou uma carga do
valoroso chefe legalista para que fosse envolvido o flanco esquerdo de Honório Lemes,
derrotando-o. Então Honório Lemes, acostumado a correr de Flores da Cunha, em todos
os encontros da campanha passada, refugiou-se em Caverá, para mais tarde ressurgir no
Saicã onde arrebanhou toda a cavalhada da Fazenda Nacional, seguiu para Cacequi,
sendo, nesta ocasião, alcançado pelas forças legais, que retomaram quinhentos e tantos
cavalos dos arrebanhados.
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O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. me poderá informar de onde vinham
essas forças que atacaram a coluna?
O Sr. Getúlio Vargas – Creio que de Santa. Maria.
O Sr. Baptista Luzardo – Muito bem, mas, derrotado Honório Lemes,
como V. Exa. acaba de dizer, como pode ele tomar a cavalhada de Saicã?
O Sr. Getúlio Vargas – A cavalhada não opôs resistência; quem poderia
fazê-lo eram os 60 soldados do Exêrcito que lá estavam e aderiram a ele.
Batidos em Cacequi, alcançado pelas forças legais, Honório Lemes
recuou novamente para Caverá. De modo que, quando o nobre Deputado Sr. Baptista
Luzardo disse que Honório Lemes se aproximava de São Gabriel com forças
poderosas, enquanto que Fernando Tavora, marchando de Cachoeira com mil e
trezentos homens, também se aproximava de São Gabriel ponto provável de
concentração dessa duas colunas. Honório Lemes, que segundo a previsão de S. Exa.
talvez já àquela hora tivesse tomado São Gabriel, recolhia-se de novo às furnas de Caverá
e lá acaba de ser derrotado, decisivamente, pelas forças do Corpo da Brigada Policial,
comandadas pelo Coronel Januário Corrêa, segundo telegrama que vou ler à Câmara:
“Deputado Nabuco Gouvêa – Urgente – Rio – Ontem às nove
horas no Cerro da Conceição, entrada do Caverá, limites do
Livramento, Honório Lemes, emboscado atacou de surpresa
forças comandadas pelo Tenente-Coronel Januário Corrêa.
Depois de três horas de combate o inimigo fugiu em desordem,
deixando no campo da luta cinquenta mortos entre eles o Coronel
civil Catinho Pinto, um capitão e três tenentes revolucionários de
São Paulo e, entre feridos em grande número, Tenentes-Coronéis
Theodoro Menezes e Quinote Bueno. Nossas forças tiveram seis
praças mortos e trinta feridos, entre os quais o Coronel Januário
Corrêa, levemente. Operações militares seguem com regularidade e
a situação é muito boa, restringindo-se dia-a-dia o campo de ação
da rebeldia. São Borja já está ocupada pelo Tenente-Coronel
Deoclécio Motta.
Saudações afetuosas. Borges de Medeiros.”

O Sr. Baptista Luzardo – Desse telegrama V Exa. conclui que o General
Honório Lemes foi estrondosamente batido?!
O Sr. Getúlio Vargas – Apenas por um corpo da brigada policial.
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O Sr.Wenceslau Escobar – Que valor!
O Sr. Getúlio Vargas – Valor, disciplina e organização, que é o que falta
aos revoltosos.
O Sr. Wenceslau Escobar – Já estou acostumado a ler esses telegramas.
Em 1893, logo no primeiro ano, davam por terminada a luta e, entretanto ela durou
mais dois anos e tanto.
O Sr. Getúlio Vargas – Quanto às forças da região missionária que se
haviam concentrado nesta região, batidas em Itaqui, como disse refluíram para São
Borja, e, abandonando esta cidade, concentraram-se entre São Borja e São Luiz, ao
mesmo tempo que as forças legais marchando de Uruguaiana e as que vinham do norte,
via Santo Angelo, procuraram estabelecer a concentração, atacando por dois pontos
diferentes as forças revolucionárias.
As forças revolucionárias que estavam em Santo Ângelo retiraram-se de
São Luiz sem combate, em direção a São Borja, da mesma maneira que as de São Borja
abandonaram a cidade, procurando estabelecer uma concentração na região missionária
entre as duas últimas cidades, pois sendo esta região marginada pelo Uruguai e
atravessada por vários rios caudalosos, afluentes deste, como o Piratini, o Camaquã, o
Butuí, podendo essas forças serem com facilidade flanqueadas pelas tropas legais, era
natural que não continuassem neste ponto e procurassem abandoná-lo.
Mas o seu número não poderia de forma alguma resistir à pressão das
forças legais que vinham umas do sul e outras do norte. É verdade que o ilustre Deputado
Sr. Baptista Luzardo traçou um plano de campanha como se sob seus olhos tivesse o
mapa do Rio Grande do Sul. S. Exa. fez manobras táticas, desenvolveu planos
estratégicos e estabeleceu pontos de concentração, e previu, Srs., até lugares onde
possivelmente se dariam combates! As forças comandadas por Fernando Távora que S.
Exa. diz que se aproximava de São Gabriel, em um total de 1.300 homens, eram de 180
homens do 2º Batalhão de Engenharia que se rebelaram em Cachoeira e foram batidas,
em Barro Vermelho, a quatro léguas daquela cidade, e completamente desbaratadas.
O Sr. Baptista Luzardo – Os exércitos rebeldes são sempre derrotados.
Honório Lemes e sua gente o foram no Guaçu-Boi e surge hoje, em telegrama que V.
Exa. leu, dando novo combate. Távora completamente desbaratado ressurgiu agora.
O Sr. Getúlio Vargas – Não ressurgiu.
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O Sr. Baptista Luzardo – Ressurgiu. Deixe-me dizer como se deu o
combate de Cachoeira. As forças de Távora não foram desbaratadas. Contiveram cinco
horas uma coluna, entrincheirados. Esta coluna perdeu até o seu chefe Balthazar Bem.
Cerrada a noite, Távora retirou-se sem que fosse absolutamente perseguido. Esta é a
expressão exata da verdade, e desafio a V. Exa. ou o líder da bancada a vir declarar se
não são estes os fatos.
O Sr. Getúlio Vargas – Afirmo de maneira categórica pelos dados oficiais.
O Sr. Baptista Luzardo – Perdão; se V. Exa. vai trazer os dados oficiais,
como os de outro dia mostrando o destroço de Honório Lemes, permita que lhe diga que
não posso acreditar neles.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas quais os outros que V. Exa. conhece?
O Sr. Baptista Luzardo – V. Exa. quer insistir nestes fatos. Acreditava que
V. Exa. não mais se referisse aos mesmos, porque já provei o contrário com documentos
que desafiam contestação.
O Sr. Getúlio Vargas – Estou fazendo referência ao combate de Barro
Vermelho. As forças do Barro Vermelho foram completamente batidas, extraviadas.
Perderam 200 carabinas, a munição que conduziam, e fugiram em debandada. Li as
comunicações oficiais. V. Exa. não exibiu nenhum documento, nenhuma prova em favor
do que afirmou.
O Sr. Baptista Luzardo – Não é exato, meu caro colega.
O Sr. Getúlio Vargas – Está na parte do comandante das forças legais.
O Sr. Baptista Luzardo – É falso.
O Sr. Arthur Caetano – Falsíssimo.
O Sr. Baptista Luzardo – A força borgista encontrou-se com a outra e,
durante cinco horas, a força revolucionária, entrincheirada, brigava com fuzis e
metralhadoras, enquanto a outra lutava a peito descoberto. Como podia ter sido esta
vencida? A força legal, reconheço brigou com altivez, com coragem, porque brigou a peito
descoberto contra uma força aguerrida...
O Sr. Arthur Caetano – Mais numerosa.
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O Sr. Baptista Luzardo – Uma força nessas condições não podia ser
dizimada. Sair a outra vitoriosa sem perder nem um homem, não há espírito que aceite.
O Sr. Bento Miranda – Podia, perfeitamente.
O Sr. Baptista Luzardo – No Barro Vermelho, isso não era possível.
Estou me dirigindo ao meu nobre colega Sr. Getúlio Vargas porque S. Exa. conhece o
local.
O Sr. Getúlio Vargas – A comunicação oficial do Tenente-Coronel
Loureiro, que comandava as forças governistas é que encontrou as forças rebeldes
entricheiradas no Barro Vermelho em trincheiras naturais, tendo os rebeldes, depois de
cinco horas de luta, abandonado as suas posições. Foram apreendidas uma viatura, com
200 carabinas, larga c. .pia [sic] de munições e prisioneiros. Como poderiam as forças
legais aprender tão grande [sic] de material se os revoltosos não houvessem
abandonado o campo da luta?
O Sr. Baptista Luzardo – Não abandonaram. Cerrada a noite, não
podendo, nem um, nem outro grupo permanecer, retiraram-se ambos. Esta a expressão
nítida da verdade.
O Sr. Arthur Caetano – A força federalista retirou-se em direção a
Caçapava.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas o Tenente-Coronel Annibal Loureiro fez até
uma relação do material apreendido na luta, o que não teria acontecido se os rebeldes
não houvessem abandonado a sua posição.
Além disso comunicou-se S. Sa. com o Dr. Julio Bozano, Intendente de
Santa Maria, combinando com esse a perseguição aos fugitivos, que se haviam
acobertado nas matas de Santa Bárbara.
São estas as comunicações oficiais publicadas nos jornais de Porto Alegre
e transcritas nos jornais do Rio.
O Sr. Baptista Luzardo – Ainda hoje os jornais que chegam do Rio
Grande do Sul, e que não trouxe porque não contava replicar ao discurso do nobre
Deputado, trazem uma nota interessante – e é isto que se observa aqui no Rio – a
de que o jornalista teve ordem de não publicar nenhum resultado de vitória que não
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seja favorável ao governo, e declarou que nestas condições o povo, não sabendo, não
publicaria mais notícias dos acontecimentos.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Qual é o jornal?
O Sr. Baptista Luzardo – O Correio da Serra.
O Sr. Nabuco de Gouvêa – Ora o Correio da Serra...
O Sr. Lindolpho Collor – Essa declaração do jornal é uma prova de que
a censura é tão violenta como V. Exa. diz. A liberdade que lhe foi concedida para uma tal
declaração prova que a censura não é rigorosa. Chamo a atenção da Câmara para isso.
O Sr. Getúlio Vargas – Este o estado atual das operações do Rio Grande
do Sul. As forças na região missioneira acossadas pelas forças legais procuraram ocultarse entre os Municípios de São Luiz, Santiago do Boqueirão e São Borja e as de Honório
Lemes recolhidas na Serra do Caverá; as de Távora que se haviam revolucionado em
Cachoeira completamente derrotadas.
Diz S. Exa. que Leonel Rocha havia ocupado Palmeira, Passo Fundo, Cruz
Alta e Erechim, e que as comunicações telegráficas no Rio Grande do Sul estavam
inteiramente cortadas, só havendo comunicação para Porto Alegre. Por feliz
coincidência recebi hoje um telegrama de Palmeira, que S. Exa. diz ocupada pelas forças
de Leonel Rocha.
O Sr. Baptista Luzardo – Mas Palmeira está na região serrana; não está
na fronteira.
O Sr. Getúlio Vargas – O telegrama é sobre assuntos particulares, mas é
de Wazulmiro Dutra, o qual, tanta impressão causa em Leonel Rocha, que estando ele em
Palmeira, Leonel Rocha há de estar pelo menos a 30 léguas de distância.
O Sr. Wenceslau Escobar – É o cospe-balas!
O Sr. Getúlio Vargas – Há quatro dias publicava A Notícia um
telegrama dizendo que Leonel Rocha, com 200 homens, havia assaltado a colônia de
Sarandi, e por única proeza praticada nessa ocasião, havia a tropa morto o vigário dessa
colônia.
O Sr. Arthur Caetano – A redação do telegrama já mostra a suspeição.
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O Sr. Getúlio Vargas – Não havia força legal, ocuparam a colônia de
Sarandi e mataram o vigário da localidade!
De modo que se pode dizer sem receio de errar, que a revolução, no Rio
Grande do Sul, entrou em franca agonia.
Ela poderá resistir durante algum tempo, pode prolongar-se em uma
campanha de guerrilhas, e, se não está extinta, a verdade incontrastável é que está
dominada, foi quebrado o seu ímpeto perdeu a sua ofensiva.
O Sr. Arthur Caetano – O telegrama, que V. Exa. acaba de ler do Presidente
do Estado, diz o contrário: afirma quem teve a ofensiva foi o General Honório Lemes.
O Sr. Getúlio Vargas – Acossado na sua furna, em Caverá, foi obrigado
a combater.
Perderam a ofensiva, dizia eu; perderam a vantagem da inciativa da luta;
perderam a liberdade das manobras. E sabe V. Exa. a que fica reduzida uma revolução
que precisa fugir para escapar-se colocada na simples posição de defensiva, acossada
de perto pelas forças legais, sem a vantagem de poder manobrar e ter a iniciativa dos
combates. Essa é a situação no Rio Grande do Sul. Essa a situação a que se acham
reduzidos os rebeldes, perseguidos pelas forças do Governo Federal e do Governo
Estadual. Acrescente-se que tais forças não têm fontes permanentes de recursos nem
bases de abastecimento e diga-me se não é uma revolução fracassada!
Na cidade de Cruz Alta, até onde o ilustre Deputado Sr. Baptista Luzardo,
dizia que talvez se tivessem estendido as colossais hostes de Leonel Rocha, na cidade
de Cruz Alta...
O Sr. Arthur Caetano – Referiu-se ao Município de Cruz Alta.
O Sr. Getúlio Vargas – ... existe uma força do Exército de cerca de 2.000
homens, comandada pelo Coronel Enéas Pires, pronta para marchar na primeira
emergência e guardando as comunicações ferroviárias do Norte do Estado com o resto
do País.
Tem-se feito aqui referências sobre a campanha levantada no Rio Grande
do Sul, querendo-se reduzi-la algumas vezes, a um movimento regional contra o
Presidente do Estado.
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É essa a tecla que tem sido por vezes, batida pelos representantes da
oposição rio-grandense máxime pelo Sr. Wenceslau Escobar, que afirmou, aqui, não ser
contra o Governo Federal, apesar de ter votado a moção de desconfiança, e apesar de
justifica-la em seu voto separado...
O Sr. Wenceslau Escobar – Diga por quê.
O Sr. Getúlio Vargas – ... por ser S. Exa. contrário aos motins militares,
embora os seus correligionários políticos tivessem se engatado à rabadilha dá um motim
militar.
Entretanto, Sr. Presidente, a luta que ora se trava nas planícies riograndenses nada mais é do que um episódio do movimento revolucionário que tem
lastreado por vários pontos da República (Apoiados) será apenas o último ato do drama,
pois ali há de fatalmente resolver-se esse conflito, que tem surgido em São Paulo, em
Sergipe, no Pará, no Amazonas e no Rio de Janeiro. São apenas manifestações regionais
do mesmo fenômeno geral da mesma insurreição, que tem surgido em outros pontos,
mas que não afeta especialmente a situação política do Rio Grande do Sul, mas a política
de todo o Brasil.
O Sr. Bento de Miranda – Até houve um manifesto, que tive ocasião de
ler, assinado pelos chefes revolucionários, tratando de questões gerais do Brasil.
O Sr. Getúlio Vargas – Entretanto, o Sr. Deputado Wenceslau Escobar
quer reduzir isso apenas a uma questão regional.
O Sr. Wenceslau Escobar – E reduzo!
O Sr. Getúlio Vargas – Tanto não pode reduzir, que essa questão estava
resolvida com a permanência do Sr. Presidente do Estado. Era questão assentada, no
pacto da paz, que S. Exa. permanecesse no poder até a terminação do mandato, até que
fosse substituído por nova eleição.
E, a respeito disso, diz o Sr. Ministro da Guerra no manifesto que o dirigiu:
“Que acordo honroso para ambas as partes poderia ser feito, se, para dirimir uma lide
entre o Governo do Estado e os revolucionários, se estatuísse, como preliminar indeclinável a destituição
ostensiva ou disfarçado de um presidente investido do governo por meios tão regulares como os que mais
o são entre nós por toda a parte, dada a nossa ainda deficiente e defeituosa educação política?”
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Mas a atuação do Marechal Setembrino de Carvalho, ilustre titular da Pasta
da Guerra, as suas nobres intenções, seus sinceros desejos de pacificar o Rio Grande do
Sul, não foram compreendidos pelos revolucionários.
O Sr. Wenceslau Escobar – Que o Ministro dissesse isso, vá! S. Exa.
ignora matéria constitucional. Mas é um governo irregular que viola evidentemente a
Constituição, fazendo-se eleger, pela quinta vez, Presidente do Estado!
O Sr. Getúlio Vargas – Essa é questão, discutidíssima.
Eu formularia, entretanto, algumas perguntas a V. Exa.
Primeira: Se o Presidente do Rio Grande do Sul não estava realmente
eleito, porque quando a Comissão de Constituição e Poderes, da Assembléia dos
Representantes, depois de discutir a fraude praticada pelos oposicionistas, lhes
concedeu um prazo legal para virem dentro dele provar a sua identidade contestada
pelas mesas eleitorais, pedindo seu comparecimento, porque, não o fizeram?
O Sr. Wenceslau Escobar – Como fazê-lo, se V. Exas. levaram, de portas
fechadas, durante 30 dias?
O Sr. Lindolpho Collor – Não é exato. V. Exa. está enganado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Concederam apenas cinco dias contra o
Regimento da Assembléia.
O Sr. Lindolpho Collor – Não apoiado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Apoiadíssimo. O Regimento não podia
subordinar-se à lei.
O Sr. Lindolpho Collor – Aplicamos o Regimento.
O Sr. Wenceslau Escobar – Levamos 30 dias de portas fechadas, sem
fiscalização.
O Sr. Getúlio Vargas – Os procuradores do Sr. Assis Brasil tiveram vista
de todo trabalho da comissão. Segunda pergunta: Se o Presidente Borges de Medeiros
não estava reeleito, porque V.Exas., abandonando a interpretação até então seguida
pela jurisprudência política daquele Estado, levantaram uma teoria que tanto tem de
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absurda em lógica, como de sofística, em direito, qual a de considerar os três quartos
dos eleitores inscritos no Rio Grande do Sul?
O Sr. Wenceslau Escobar – Essa é a doutrina verdadeira, que foi ensinada
por Júlio de Castilhos. (Apoiados e não apoiados)
O Sr. Simões Lopes – Já demonstrei da tribuna que não é exato.
O Sr. Wenceslau Escobar – O próprio Sr. Borges de Medeiros já o
declarou, no caso de Vacaria.
O Sr. Getúlio Vargas – Terceira pergunta: Se o Dr. Borges de Medeiros
não estava reeleito Presidente do Rio Grande do Sul; se ele não tinha obtido nem
mesmo três quartos dos sufrágios do eleitorado que compareceu às urnas por que V.
Exas. recuaram, diante da proposição pelo Dr. Borges de Medeiros de um árbitro que
estudasse o processo eleitoral e decidisse se ele tinha ou não obtido esses três quartos
do eleitorado?
A quarta pergunta, finalmente, é: se o Dr. Borges de Medeiros não
estava reeleito Presidente do Rio Grande do Sul, porque o Sr. Dr. Assis Brasil, que veio
para o Rio de Janeiro, apregoando que ia recorrer às instâncias superiores, quedou-se
apenas no seu palacete, em Copacabana, desatando a luta sangrenta no Rio Grande do
Sul?
O Sr. Wenceslau Escobar – Como prova V. Exa. que o Sr. Assis Brasil
veio recorrer às instâncias superiores?
O Sr. Getúlio Vargas – Pelas entrevistas dadas aos jornais, declarou que
vinha recorrer às instâncias superiores, e não recorreu a coisa alguma.
Depois que os nobres deputados responderem a essas quatro perguntas,
poderão afirmar que o Presidente do Rio Grande do Sul não está reeleito.
O Sr. Simões Lopes – Aliás, pode V. Exa. acrescentar que, do nosso
partido, representantes diversos foram retirados das mesas eleitorais à última hora,
contra todos os dispositivos legais, para serem introduzidos representantes adversários
a pedido do Sr. Ministro da Justiça e do Sr. Presidente da República.
O Sr. Wenceslau Escobar – Na eleição estadual?
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O Sr. Simões Lopes – Na federal.
O Sr. Wenceslau Escobar – Não estamos tratando disso.
O Sr. Simões Lopes – Perdão; é um caso muito pertinente e que mostra
a generosidade com que procedemos em matéria eleitoral.
O Sr. Wenceslau Escobar – Isso é muito conhecido...
O Sr. Getúlio Vargas – Qualquer que seja, Sr. Presidente, o ponto de vista
em que V. Exas. se coloquem, o que ninguém poderá discutir é que tudo isso estava
definitivamente resolvido por um pacto de paz, no qual os revolucionários se
comprometeram a aceitar a continuação na presidência do Dr. Borges de Medeiros, até
a terminação do período governamental.
O Sr. Wenceslau Escobar – Se ele desse plenas garantias aos
revolucionários, não haveria nada disso.
O Sr. Getúlio Vargas – Não se tratava absolutamente da sua pessoa e
agora, quando os revolucionários do Rio Grande do Sul, mancomunados nos motins
militares erguem de novo a bandeira da revolta, é contra a própria Pátria que eles se
voltam, em uma traição vergonhosa aos seus compromissos.
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exa. está enganado. Traiu o Sr. Borges
de Medeiros que não deu garantias aos revolucionários.
O Sr. Getúlio Vargas – A questão das garantias aos revolucionários já
foi discutida aqui inteiramente e eu provei com documentos irrespondíveis que os
revolucionários do Rio Grande do Sul gozaram das mais amplas e completas garantias...
O Sr. Wenceslau Escobar – Não diga essa heresia.
O Sr. Getúlio Vargas – ... mas eles queriam transformar em falta de
garantias questões policiais passadas no interior do Estado, com indivíduos de ínfima
classificação social, sem representação política, sem importância alguma no seu partido,
que não poderiam absolutamente ser alvo de qualquer perseguição.
O Sr. Wenceslau Escobar – E os fatos passados em São João de
Montenegro, com o Sr. Benjamin de Moraes e muitos outros?
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O Sr. Getúlio Vargas – Que aconteceu a esses homens?
O Sr. Wenceslau Escobar – Foram espancados cruelmente.
O Sr. Getúlio Vargas – Não é verdade V. Exas. podem passar telegrama
falsificando fatos, adulterando os acontecimentos, tirando ilações sobre acontecimentos
que não exprimem a verdade, como aconteceu por exemplo, com, o caso a que V. Exa.
fez referência aqui da emigração do Dr. Almeida Castro para a Argentina. É um caso
que merece ser descrito aqui na Câmara.
O Sr. Wenceslau Escobar – O povo que goza de todas as garantias não
pode levantar-se contra os governos.
O Sr. Getúlio Vargas – Quando se realizou a eleição federal de 3 de maio
em que os papéis eleitorais haviam sido remetidos para a Câmara, quando a luta eleitoral
travada naquele Estado se transformara na expectativa, na curiosidade pública, voltada
para a Câmara dos Deputados, quando aqui ia decidir-se da eleição, traçaram os
revolucionários do Rio Grande do Sul um plano com o intuito de estabelecer a intriga
entre o Governo Federal e Estadual, espalhando por toda a parte que este último se
preparava para atear a revolução contra aquele, caso não fossem reconhecidos todos os
seus candidatos. E para dar aparências de verdade a esses boatos os seus
correligionários políticos, em plena paz em todo o Estado começaram a emigrar para a
Argentina, preocupando-se em telegrafar ao Governo Federal com avisos alarmantes,
dizendo que o Governo Rio-grandense tramava a revolução contra o poder central do
País, se os seus candidatos não fossem reconhecidos na Câmara. Os jornais
oposicionistas apregoavam que o Governo do Estado ia fazer a revolução....
O Sr. Wenceslau Escobar – Contra a candidatura do Sr. Arthur Bernardes,
sim, o Dr. Borges de Medeiros e os militares.
O Sr. Getúlio Vargas – Não apoiado. Foi depois da eleição de 3 de maio.
E quando o próprio Sr. Ministro da Guerra, impressionado com esses boatos, telegrafava
ao General Andrade Neves, indagando o que ocorria, respondera o Comandante da
região militar dizendo que havia completa paz no Estado, e que aquilo era um simples
boato espalhado pelos revolucionários. Foi o telegrama desse General que queimou a
fita cinematográfica que V. Exas. queriam passar em grande escala pelo Rio Grande do
Sul.
O Sr. Wenceslau Escobar – Aí V. Exa. pode me absolver de qualquer
culpa porque sou inocente.
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O Sr. Getúlio Vargas – Agora, dominada essa revolução, reduzida
unicamente à defensiva, perseguidos pelas forças legais, os rebeldes, sabem V. Exas. o
que é uma revolução que perdeu a iniciativa e que não tem mais fontes permanentes de
recursos nem bases de abastecimento para se refazer. Reduzida a simples correrias pelo
interior do Estado, pouco importa que surjam mais agrupamentos aqui ou acolá, que haja
três, quatro, seis ou dez grupos de revolucionários, correndo as campinas do Rio Grande
do Sul. Eles serão fatalmente, decisivamente, esmagados porque, para isso, o Sr.
Presidente da República, forte na opinião pública, forte no apoio das Forças Armadas,
forte na convicção do seu direito, da mesma forma por que desenvolveu toda a sua
energia, empregando o seu patriotismo, a sua vontade inquebrantável e dominando os
movimentos revolucionários de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Sergipe e outros pontos
levando presurosamente o recurso das forças federais a esses estados, no Rio Grande
do Sul, há de quebrar, com o seu pulso de ferro, as últimas resistências dessas
manifestações anárquicas e caudilhescas que procuram mais uma vez irromper no meu
Estado natal.
E há de fazê-lo, Sr. Presidente, porque aliado a ele está o Governo do Rio
Grande do Sul, isto é, o Presidente do Estado, Sr. Borges de Medeiros, com a sua energia
com a sua serenidade, com a sua clarividência perfeitamente preparado à espera desse
golpe que se tramava há muito tempo já tendo doze mil homens em armas.
O Sr. Wenceslau Escobar – Há pouco V. Exa. disse quatro mil.
O Sr. Lindolpho Collor – E por um decreto recente criou mais 10 corpos.
O Sr. Getúlio Vargas – Agora foram criados dez novos corpos, mas além
disso, essas forças que combatem ao lado do Governo do Estado estão acostumadas à
luta, não se compõem de sorteados deste ano nem de recrutas inexperientes no serviço
militar, têm a alma temperada pela grandeza de um ideal batem-se pela defesa da sua
terra, pela integridade e pela paz do seu torrão, pela tranqüilidade dos seus lares e pela
segurança dos seus bens. Tudo isso duplica o seu ardor combativo, e ao lado dessa
superioridade material, têm sobre as de V. Exas. uma inegável superioridade moral.
O Sr. Wenceslau Escobar – Em que sentido, essa superioridade moral?
O Sr. Getúlio Vargas – Essa superioridade moral baseia-se exatamente na
convicção que temos de que defendemos o bom direito...
O Sr. Domingos Mascarenhas – A ordem!
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O Sr. Lyra Castro – O Brasil. (Apoiados)
O Sr. Getúlio Vargas – ... a tranqüilidade do Rio Grande do Sul.
O Sr. Lindolpho Collor – Do Brasil, como muito bem diz o nobre
Deputado pelo Pará.
O Sr. Getúlio Vargas – .... e a sua prosperidade.
O Sr. Horácio Magalhães – Defender a unidade da Pátria que não pode
estar sujeita a essas lutas condenáveis.
O Sr. Getúlio Vargas – Perfeitamente. Mal terminada a revolução do ano
passado, o Rio Grande do Sul procurava reerguer-se, reparar os prejuízos que havia
sofrido, as condições favoráveis de tal maneira propiciaram a agricultura que teríamos,
este ano, uma colheita abundante; o gado valorizado, também, pois que este havia
diminuído em sua quantidade e que prometia abundante e opulenta safra para o Rio
Grande.
O Governo do Estado previdente em todas as providências acauteladoras
do seu progresso havia descrito na sua mensagem as várias medidas tomadas neste
sentido, apresentando um orçamento equilibrado, com um saldo superior a mil contos;
todas as obras materiais que havia reiniciado para o desenvolvimento do Estado; a
Viação Férrea que na revolução passada, com os estragos, incêndios e depredações dos
revolucionários, com a diminuição de suas rendas, havia sofrido um prejuízo de
6.500:000$, estava sendo reparada aos poucos, haviam sido feitas encomendas de
vagões e locomotivas à Europa; construídas diversas variantes, retificando o traçado da
estrada de ferro e quando este serviço de reorganização se acentuava, quando todo este
progresso de novo reerguia o Rio Grande, em uma esperança risonha, V. Exas. vêem
de novo desencadear a revolução, sob pretextos fúteis, impatrióticos.
O Sr. Pires do Rio – Muito bem.
O Sr. Wenceslau Escobar – V. Exas., não apoiado. Protesto; já disse que
nem por atos, nem por palavras tenho nenhuma interferência na revolução.
O Sr. Getúlio Vargas – Como não tem, se V. Exas. emprestam a sua
solidariedade e apoio?
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O Sr. Wenceslau Escobar – Agora, mas não tive a menor interferência,
repito, nem por atos nem por palavras; não fui ouvido em tal coisa. Já o declarei à
Câmara. Agora, porém, não posso abandonar os meus companheiros!
O Sr. Getúlio Vargas – Quando digo V. Exas., refiro-me aos
revolucionários, em geral
O Sr. Wenceslau Escobar – Bom, mas eu vou varrendo a minha testada.
O Sr. Lindolpho Collor – O alto espírito de V. Exa. reconhece que é uma
causa injusta que está defendendo, tanto que V. Exa. varre a sua testada.
O Sr. Wenceslau Escobar – Porque não tive nenhuma interferência.
Gaspar Martins aconselhou aos seus amigos que não fizessem a revolução
e não obedecido acompanhou-os depois.
O Sr. Getúlio Vargas – De novo vem V. Exa. levantar essa campanha
revolucionária no Sul, que parece, pela maneira por que ela se tem desdobrado no meu
Estado natal, uma revivescência dos tempos bárbaros, que vinte séculos de civilização
cristã não conseguiram apagar (Apoiados) repontando como se do fundo obscuro dessas
personalidades a alma semibárbara ressurgisse, desdobrando sobre as campinas do Rio
Grande do Sul essas práticas de rapinagem, que vão deixando atrás de si uma esteira de
pó e de sangue, estendendo a ruína e a desolação sobre aquele Estado.
O Sr. Wenceslau Escobar – Rapinagem, tanto legalista como
revolucionária.
O Sr. Getúlio Vargas – O telegrama do Sr. Ministro da Guerra exprime a
verdade. Há dias, conversava eu com um engenheiro que saiu de Uruguaiana três dias
após a revolta, um encarregado da Companhia Construtora de Santos, da construção
do quartel daquela cidade, um elemento imparcial em política, inteiramente neutro,
contristado pelo que havia presenciado, com a íntima revolta do que ali verificara,
narrou-me que foi de uma verdadeira devastação o cenário apresentado da cidade de
Uruguaiana que se transfigurara. Surgiram de todos os cantos, de todos os pontos da
cidade em correrias desabaladas pelas ruas, vultos com lenços vermelhos, esvoaçantes,
com divisas vermelhas no chapéu, com brados vingativos e atacavam, em meio das ruas,
os veículos, como carroças e automóveis, virando os objetos que estes conduziam,
atravancando as ruas, esvasiavam as casas comerciais, os armazéns!...
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O Sr. Pires do Rio – Dignos companheiros de Isidoro e de João
Francisco!
O Sr. Getúlio Vargas – ... que retiravam os fundos dos bancos, das
repartições e dos particulares e, mais ainda: taxaram a tanto por cabeça a vários
correligionários nossos, exigindo de uns vinte e de outros trinta contos e se declaravam
que não possuíam dinheiro, obrigavam-nos a passar cheques...
O Sr. Pires do Rio – Perfeitos companheiros de Isidoro Dias Lopes e de
João Francisco!
O Sr. Getúlio Vargas – ... levando os cheques ao banco. E como o gerente
do banco declarasse que não podia fazer o pagamento, porque tinham já levantado os
próprios fundos do banco, levaram-no para a Argentina onde, na cidade de Libres,
faziam visar o cheque pelo gerente do banco nacional para receber o dinheiro no Banco
de La Nación, daquela República.
Assim foi que extorquiram dinheiro dos brasileiros garantidos pela coação
aos gerentes dos nossos próprios bancos e descontados no da Argentina.
O Sr. Wenceslau Escobar – Acreditaria se V. Exa. citasse os nomes
dessas pessoas que foram extorquidas, nessas importâncias. Dizer vagamente é muito
fácil. V. Exa. deve individualizar!
O Sr. Getúlio Vargas – Tenho os nomes dos informantes, que me
merecem todo o crédito. Um deles é o do engenheiro da Companhia Construtora de
Santos, e uma carta de um advogado de Uruguaiana.
O Sr. Wenceslau Escobar – Essas acusações não se fazem no ar.
O Sr. Lindolpho Color – São coisas que se passaram e fáceis de serem
provadas.
O Sr. Getúlio Vargas – Eram estas, Sr. Presidente, as informações que
tinha de trazer à Câmara. Tenho a minha consciência tranqüila, pois as informações que
trouxe são baseadas unicamente na verdade documental, irretorquível. E estou certo
que a ação convergente das forças dos Governos Federal e Estadual vencerão, dentro
de pouco tempo, esta revolta impatriótica, porque elas têm ao seu lado, além da força
material, a inegável superioridade moral, porque elas defendem os bons interesses da
Pátria, defendem a nossa nacionalidade contra a empreitada sinistra dessas verdadeiras
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arrancadas do caudilhismo que sobrevivem de quando em quando e que precisam ser
aniquilados de vez, porque são focos contínuos de erupção!
Não devemos, absolutamente, acreditar nesses boatos que por aí se
espalham, boatos de que os revolucionários se têm tornado eco e vulgarizadores, de
quando em vez. Nos próprios jornais revolucionários que de lá recebi, eles diziam no
início da revolução, que haviam tomado conta de todas as guarnições militares do Rio
Grande do Sul, e que todas haviam aderido à revolta. Narravam fatos absolutamente
inverídicos e estes boatos espalhados por lá, repercutidos aqui procuram, de todos os
modos, diminuir a energia da reação da alma nacional contra essas impressões
terroristas.
Há duas espécies de boateiros: os próprios revolucionários,
declaradamente a favor da revolução, que ao menos têm hombridade de sustentá-la e os
boateiros ocultos, os derrotistas, aqueles que procuram adulterar os fatos, insinuar-se
perfeitamente e enfraquecer a resistência dos defensores da lei.
O Sr. Pires do Rio – V. Exa. está falando com muito acerto.
O Sr. Getúlio Vargas – Espalhando notícias de toda a ordem, em que
vemos, muitas vezes, sob manifestações variadíssimas, aparecerem esses boatos ora
tênues esgarçando-se como uma nuvem que se disfarça ao longe, ora pegados e
carregados de inverdades, obscuros, como nuvens precursoras da tempestade que
rolando trazem no seu bojo uma contínua ameaça de explosão!
É contra esses revolucionários, contra esses boateiros que precisamos
reagir, com toda a energia de nossa alma, (muito bem) confiados nas autoridades
legais, prestando-lhes todo o apoio e tendo no íntimo a convicção serena, a certeza de
que havemos de vencer porque queremos vencer, porque a vitória tem de ser nossa,
porque o Primeiro Magistrado da Nação e o Presidente do Rio Grande do Sul não
defendem posições transitórias; defendem o poder constituído, a ordem legal, a causa
nacional, o sossego e a prosperidade do Brasil.
(Muito bem, muito bem, o orador é muito cumprimentado)
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Sessão em 20 de outubro de 1925

*

O Sr. Deputado Sergio de Oliveira envia à Mesa, é lido e, submetido à consideração da
Assembléia, julgado objeto de deliberação, o seguinte requerimento:
“Requeiro a inserção, nos Anais da Assembléia dos Representantes, do discurso
proferido pelo Deputado Getúlio Vargas na sessão de 20 de outubro último, na Câmara dos
Deputados, sobre a reforma constitucional.
Em 5 de novembro de 1925 – Sergio de Oliveira.”
O Sr. Sergio de Oliveira – Peço a palavra.
O Sr. Presidente – Tem a palavra o nobre Representante.
O Sr. Sergio de Oliveira – O pedido de inserção, nos Anais desta Casa
do memorável discurso proferido pelo Deputado Getúlio Vargas, na sessão de 20 de
outubro, na Câmara dos Deputados, não traduz, Sr. Presidente, uma homenagem pessoal
ao patrício ilustre que, com tanto brilho e tão grande eficiência exerce, naquela casa do
Congresso, as funções de Representante deste Estado e líder da bancada republicana.
Esse discurso não é uma série de frases, compostas artificiosamente, para
o efeito de provocar aplausos de auditórios complacentes.
É uma prestação de contas, honestamente feita, por um mandatário
honesto, sem reservas, àqueles que o incumbiram de defender, naquele alto tribunal, a
causa sagrada por que se bateram os nossos antecessores, o regime que pregaram entre
nós, na tribuna popular e nas páginas gloriosas d’A Federação, os propagandistas da
República, as franquias liberais alcançadas em 1891, franquias sem as quais seria
impossível a construção erguida, no solo livre do Rio Grande do Sul, pelo gênio de
Júlio de Castilhos, construção argamassada com o sangue dos nossos mortos gloriosos
de 93, de 23, de 24, de 25 e a cuja defesa não poderíamos fugir sem renegar um passado
que é um justo título de glórias à uma fonte perene de inspiração cívica.
Felizes nós, que, “nessa grande hora histórica”, a que se refere o Deputado
Getúlio Vargas, tivemo-lo como refletor inteligente e enérgico da ação eficaz de Borges de
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Discurso inserido nos Anais da Assembléia de Representantes na 35ª Sessão em 5 de novembro de 1925.
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Medeiros, guia e inspirador do Partido Republicano, acompanhando dia-a-dia a
marcha das negociações de que devia resultar o projeto de reforma constitucional.
Somos ainda credores, nós, os republicanos do Rio Grande do Sul, de
princípios que não vingam entre os constituintes de 1891 e não era possível fazer vingar
agora.
Não os repudiamos, porém, mantêmo-los no nosso programa. Por eles
batalharemos
Alenta-nos a esperança de que em dias futuros, mais bem conhecidas no
resto do País as práticas republicanas do Rio Grande do Sul, aumente ainda mais a nossa
autoridade moral, cresça ainda a nossa influência política, resplandeçam com brilho mais
intenso a excelência do nosso regime, a fidelidade com que o praticamos, as virtudes de
um governo forte dirigindo uma população livre e consigamos identificar plenamente
com as nossas as aspirações dos demais estados federados do Brasil.
Por agora, de resistência, que não de construção, foi o papel que a
contingência das coisas impôs ao Rio Grande do Sul.
Como os constituintes de 91, podem o representante do Estado nas
diligências que precederem a redação do projeto de reforma e o eminente estadista de
quem se proclamou intermediário dizer que sustentaram sem hesitação os
compromissos da propaganda, as tradições do partido, as idéias do seu programa.
Se não conseguiram quanto se desejava não é menor o mérito do esforço.
Houve transigências impostas por circunstâncias de ordem pública, cujo
império era forçoso obedecer. Assim, em matéria de intervenção federal, cedeu o
nosso representante em dois pontos: nos casos de guerra civil e de insolvência. Cedeu,
porém, com restrições expressas e depois de resistência tenaz, eminentemente exposta.
Quanto às restrições constitucionais, determinadas pelo estado de Sítio,
na impossibilidade de fazer vingar o seu ponto de vista, que era manter-se o texto vigente,
votou por que ficasse bem claro que a suspensão do habeas corpus só atingisse os
detidos por motivos políticos.
Conseguiu, porém, na defesa da autonomia dos estados, a manutenção
dos nossos pontos de vista, em matéria de liberdade de ensino, de liberdade profissional,
de competência processual e definição do que sejam princípios constitucionais.
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Valha essa exposição minuciosa, esse depoimento prestado pelo digno
representante do Rio Grande do Sul, por uma proclamação solene de que o nosso
partido mantém o programa que se traçou, as idéias por que sempre se norteou, e se,
porque isso é da política republicana, é tolerante e transige em matéria de fato sempre
que é isso aconselhado pelo bem público, é intransigente nos seus princípios e
inquebrantável na sua fé.
Para que isso conste dos nossos Anais, em que se devem refletir os
fenômenos políticos que interessam o Estado, é que requeiro, Sr. Presidente, a inserção
neles do discurso do Deputado Getúlio Vargas.
(Submetido o requerimento à votação, é aprovado)
A REVISÃO CONSTITUCIONAL

(Discurso do Deputado Getúlio Vargas)
Sr. Presidente, filiado a um partido político de tradicionais
responsabilidades no regime, não me seria lícito permanecer silencioso, quando se
planeja e realiza o máximo problema de rever a Constituição da República.
Na grande hora histórica que estamos vivendo, é natural e é lógico que cada
um traga o seu depoimento, vazado nos moldes das idéias que o agitaram, dos
sentimentos que o impeliram, refletindo a atuação superior a que houve de obedecer
condicionado pelos princípios políticos do partido a que pertence e expressando o
que for mister ceder vencido pelas contingências da ocasião.
O Rio Grande do Sul é o caso único na Federação onde a opinião pública
se biparte em organizações políticas, erguendo-se em torno do pendão dos seus
programas, com idéias perfeitamente nítidas e precisas.
E, talvez por isso, quando a exacerbação das paixões, naquele povo, em que
os sentimentos cívicos têm uma intensa vibração, leva-o à contenda pelas armas, mal
cessada esta, ainda sob o fumo esvoaçante dos combates, os lutadores podem trocar um
aperto de mão como cavalheiros. É que se bateram pela vitória das suas insígnias e entre
eles permaneceram intactos os sentimentos de honra pessoal e o respeito pela dignidade
alheia.
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O Partido Republicano fundado por Júlio de Castilhos, desde os primeiros
tempos da República, para apoiar as instituições políticas sul-rio-grandenses, temperado
nas lutas cívicas e no fragor dos combates, é uma força impressionante de coesão e de
disciplina.
O Estado do extremo sul, guiado pelo seu grande organizador, um político
norteado pelo rígido critério de um filósofo, com intuições de sociólogo, ergueu, dentro
do sistema da Constituição Federal, um regime institucional em que admiravelmente se
consorcia a autoridade com a liberdade.
Melhor compreendendo a natureza do regime presidencial, instituiu um
poder Executivo forte, facultando-lhe, sem receio, consagrar e manter as mais amplas
franquias liberais, ampliando, senão na letra, pelo menos na sua exata interpretação, as
que foram prometidas pela Constituição da República.
A par disso a continuidade administrativa, um critério firme e seguro,
normas, processos, praxes de publicidade ampla, de probidade, de simplicidade e de
clareza formaram costume, criaram hábitos sulcando aspectos característicos na sua vida
pública.
E sendo o Rio Grande do Sul, historicamente, uma das mais novas
formações políticas da Federação, considerado em relação ao que era no Império e o
que se tornou na República, com seu desenvolvimento cultural e material, pode-se
considera-lo um dos estados mais progressistas do Brasil.
A reforma da Constituição não era problema que se nos afigurasse de
urgência. Admiradores somos da obra dos constituintes de 1891, a cuja elaboração
presidiram altos e nobres intuitos patrióticos, uma larga dose de simpatia humana, de
fraternidade social, de respeito e amor pela liberdade, de interesse generoso por todos
os grandes ideais que agitaram a alma inquieta do século XIX!
Não éramos, os republicanos rio-grandenses, porém, contrários a qualquer
retoque no Código de 24 de fevereiro e, se o fôssemos, constituiria essa atitude um
emperramento injustificável diante da evolução dos fenômenos sociais. Ao contrário, em
princípio, éramos revisionistas. Precisávamos, porém, observar a ação do tempo,
sedimentando na alma do povo os frutos do novo regime, para concluirmos sobre as
suas vantagens ou malefícios.
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Os quase 36 anos de prática constitucional do regime vigente já são
suficientes para que se perceba as faltas ou deficiências do nosso código político,
permitindo revê-lo nesses pontos.
Muito se tem dito da pretendida oposição sistemática da orientação
política sul-rio-grandense a qualquer retoque no estatuto federal.
Anti-revisionistas por sistema, seria absurdo equivalente a fazer de um
código político uma estratificação fóssil enfestada no corpo da Nação paralisandolhe os movimentos.
Fomos contrários a agitações revisionistas esparsas, desordenadas, sem a
órbita de uma orientação segura ou francamente reacionárias, tentanto desfigurar, por
uma desconcertante centralização, as linhas características do regime federativo
presidencial.
Não havia um plano pré-estabelecido de revisão, faltava o apoio de uma
corrente política dominante ou de organização partidária com programas definidos.
Isso suscitava lógicas suspeitas de que o nosso assentimento pudesse contribuir
para resultados contraproducentes e excessos lamentáveis.
Era nosso dever impugnar essas tentativas perigosas. E, juntamente
conosco precedendo-nos ou seguindo-nos nessas manifestações, estava o resto do País,
através de suas vozes mais expressivas e prestigiosas. Estávamos em boa companhia.
Em sua mensagem de 1904, referindo-se a uma dessas tentativas
revisionistas e fazendo, de passagem, alusão ao manifesto dos constituintes riograndenses de 91, dizia o preclaro Presidente Borges de Medeiros:
“Não somos, pois, infensos à reforma constitucional nos pontos
enunciados, todavia, devemos ser antes de tudo oportunistas,
não nos afastando da relatividade das soluções políticas.
Na atualidade, a corrente revisionista, promanada de fontes
suspeitas e constituída por elementos heterogêneos, assume o
caráter de uma ameaça iminente à própria estabilidade da regime
constitucional que repousa sobre o presidencialismo e a
Federação. A tendência geral é no sentido de desnaturar essas
idéias fundamentais, sem as quais a República não passará de uma
fórmula vã. Pretende-se que, além do fortalecimento da União, se
institua a ferrenha centralização, mediante a intervenção federal em
certos negócios privados dos estados e se restaure a uniformidade
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da magistratura e das leis processuais. Nada concorreria mais para
mutilar o organismo federativo, que só é concebível pela unidade no
seio da variedade. Tanto basta para que, alheiando-nos a qualquer
agitação reformadora, na hora presente, alcemos a nossa voz, em
defesa das conquistas liberais que nos felicitam, repelindo as
iniciativas perturbadoras da ordem constitucional. Assim o exigem
os graves problemas que interessam à reconstrução econômica e
financeira da Nação.”

Em discurso que proferiu em 1916, agradecendo a uma manifestação
pública de regozijo pelo seu restabelecimento, após a grave enfermidade que o acometera,
dizia o Presidente Borges de Medeiros, com referência a uma dessas perigosas
tentativas:
“Rejeitamos, por isso, “in limine”, toda e qualquer iniciativa nesse sentido. Tanto
bastou para que nos fosse assacada injustamente a coima de incoerente, porque, em verdade, o Partido
Republicano Rio-grandense foi sempre oportunista nesse particular.”
Era assim que se manifestava o eminente chefe republicano. Nunca a
revisão da Constituição Federal foi por nós impugnada, como questão fechada que
estivesse fora de discussão. Defendíamos somente, e com intransigência, a
intangibilidade dos princípios cardeais do regime.
E, para evitar esse perigo, só aceitaríamos a revisão com a elaboração de
um projeto que, após prévio e detido exame, entrasse no plenário com o compromisso
de apoio da maioria parlamentar, amparado por uma corrente do seu pensamento
político e não deixada a flutuar, sem amparo, no entrechoque de opiniões heterogêneas
e sem princípio direto, podendo rematar em um trabalho reacionário, anárquico e
contraproducente.
Quando o Sr. Presidente da República, em sua mensagem de 1924, sugeriu
o problema da revisão constitucional, abordou as seguintes teses:
1°) proibição das reeleições dos presidentes e governadores dos estados;
2°) adoção do “veto” parcial; 3°) a criação de tribunais regionais; 4°) a extinção das
causas orçamentárias; 5°) a limitação do instituto do habeas corpus ao seu conceito
clássico, a regulamentação da liberdade de comércio, a igualdade de direitos entre os
brasileiros e estrangeiros e a propriedade e exploração das minas.
A primeira medida já havíamos adotado na Constituição Estadual; não
havia razão para que discordássemos da sua generalidade. Quanto às outras, em tese,
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eram evidentemente úteis e a impossibilidade ou dificuldade de fazê-las triunfar, sem
rever o estatuto federal, justificava a revisão.
Daí o início da nossa aquiescência.
Desde que no amplo cenário da sua glória tombou a figura dominadora
de Pinheiro Machado, o grande líder da política brasileira, arrastou na sua queda a
dissolução do Partido Republicano Conservador e acarretou o deslocamento do eixo da
política nacional para a chefia quatrienal dos presidentes da República.
A inexistência de partidos nacionais acarreta logicamente o agrupamento
da política dominante em tomo do candidato vitorioso ao Governo da República,
transformado em orientador e chefe, durante o período governamental.
Não acuso nem defendo, não louvo nem censuro! Registro um fenômeno
social, de evidência notória, no marasmo da vida nacional.
E ninguém melhor do que o supremo gestor dos negócios públicos para
dizer, com a experiência dos fatos, das deficiências da máxima constitucional, para corrigir
as falhas ou excessos observados na sua aplicação.
Não se lhe pode recusar, fora das assembléias legislativas, a função
consultiva de mediador, de elemento plástico de combinação entre as opiniões díspares
dos seus amigos políticos.
Nem poderíamos deixar de aplaudir, nessas reuniões prévias dos líderes
da Câmara dos Deputados, a alta função coordenadora exercida pelo Sr. Chefe da Nação,
onde todos manifestaram suas opiniões em uma atmosfera de completa franqueza e
liberdade.
Por nós é que essa iniciativa não poderia ser logicamente impugnada
quando ela se assemelhava, no domínio dos fatos, à organização constitucional
sul-riograndense.
Lá, o Presidente do Estado propõe a lei que toma a forma plebiscitaria,
com a publicação ampla, a colaboração direta do povo na apresentação de emendas
e de referendum dos conselhos municipais.
São os imperativos categóricos da ordem social impondo-se como
necessidades iniludíveis e vencendo as frágeis barreiras erguidas por preconceitos
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teóricos, em equilíbrio instável, no trapézio mirífico da divisão dos poderes. Como muito
bem afirma Duguit: “Cette conception d’un pouvoir souverain, en trois pouvoirs, est une
conception metaphysique analogue au mystère chrétien de la trinité, qui a reduit les esprits palfais
chimeriques de l’Assemblée de 1789, mais qui est inadmissible dans une construction vraiment positive
du droit public.” (Droit Constitutionel, p. 336)
Antes de entrar na análise dos pontos que forçaram nossa intervenção,
como delegado de um partido devemos declarar que, tanto nós como os outros líderes
que compareceram às reuniões prévias, se obtivemos algumas vitórias, umas isoladas,
outras em conjunto, havemos também de ceder em vários outros, como um sacrifício
necessário à harmonia geral e aos altos interesses da Pátria.
Nesses debates preliminares é forçoso confessar que o Sr. Presidente da
República, o ilustre Sr. Arthur Bernardes, no seu papel de mediador, demonstrou uma
lúcida compreensão dos problemas do momento, um grande equilíbrio moral, um
louvável espírito de franqueza e acendrado patriotismo. Por sua vez, o Deputado
Herculano de Freitas, autor do projeto da revisão, líder de um grande estado, mestre de
Direito, com sua luminosa inteligência, visão aquilina, ardente fé republicana e vivo
desejo de harmonia e de concórdia era a outra figura proeminente dos debates. E ambos
ouviram com acatamento as opiniões do Dr. Borges de Medeiros, ilustre Presidente do
Rio Grande do Sul, um dos raros sobreviventes dos constituintes de 91. Pois ele, com
a sobrelevante e irrecusável autoridade moral de chefe de um grande partido, com a
responsabilidade de princípios doutrinários a zelar, a sua proverbial austeridade, sua
larga experiência dos negócios públicos, sua brilhante atuação como repressor da
subversão da ordem, se revelara um verdadeiro guia, um animador de vontades, um
despertador de entusiasmos e de energias, alteando-se à posição de um construtor da
nacionalidade. Assim que transmitir, na íntegra, o anteprojeto da revisão ao Presidente
Borges de Medeiros, a impressão do ilustre homem de Estado não foi de todo agradável.
Não disputávamos à União interesses materiais. Pleiteávamos a prevalência
de valores morais, a manutenção de expressões consagradas na técnica constitucional e
de franquias liberais de que gozávamos há 34 anos com evidentes vantagens de natureza
social e política.
O anteprojeto que deveria servir de base de discussão, antes de ser
submetido ao plenário ao lado de iniciativas vantajosas e francamente nobilitadoras do
regime, trazia outras que não poderíamos deixar de considerá-las reacionárias.
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O anteprojeto golpeava a autonomia dos estados, alargando a esfera
intervencionista da União, nas emendas nos 1, 2 e 8, assim primitivamente redigidas:
“Substitua-se o nº 2 do art. 6º pelo seguinte. Para assegurar a
integridade nacional, manter a forma republicana e o respeito aos
princípios constitucionais da União.
Substitua-se o nº 3 do art. 6º pelo seguinte: Para assegurar o livre
exercício dos poderes públicos locais, pelos seus legítimos
representantes, quando estes reclamarem o auxilio federal e para
debelar a guerra civil, independente de requisição.
Substitua-se o nº 4 do art. 6º pelo seguinte: Para assegurar a
execução das leis e sentenças federais e para reorganizar,
financeiramente, o estado que, pela cessação de pagamentos, por
mais de dois anos, demonstrar a sua insolvabilidade.”

Além disso, cerceava as atribuições dos estados, arrancando-lhes a
competência para legislar sobre direito processual, instituía, sem contraste, o regime dos
privilégios oficiais e suprimia ou restringia direitos individuais, nas emendas nos 19, 22,
59, 67 e 68. Na emenda nº 50 vinham especificados os princípios constitucionais da
União, enunciados pelo art. 63 e que se tornariam obrigatórios para os estados. Esta
emenda, tendo disposições muito louváveis e acertadas em alguns pontos, em outros
reduzia as constituições estaduais a uma reprodução automática da Constituição
Federal, aniquilando as particularidades locais e quase suprimindo as vantagens do
regime federativo. Eis os motivos principais das nossas restrições ou, pelo menos, os
pontos que, sem incoerência, não poderíamos deixar de impugnar.
O meu papel era de simples intermediário, pleiteando junto aos iniciadores
da reforma as reivindicações doutrinárias, os princípios, as conquistas liberais
integrados no regime orgânico do Partido Republicano Rio-grandense e interpretadas
pela palavra autorizada de seu chefe, o eminente Dr. Borges de Medeiros.
Logo que tive conhecimento da proposta de reforma que deveria
servir de base de discussão, transmitia, na íntegra, ao chefe do meu
partido, solicitando-lhe as suas impressões. Estas não se fizeram
esperar. E apenas com 24 horas de estudo o Presidente Borges de
Medeiros apreendia lucidamente a matéria submetida a sua
apreciação e com segurança e firmeza expressava o seu
pensamento, nos seguintes termos:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Vou transmitir primeiras
impressões sobre projeto revisão. Observo desde logo que espírito
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reformista foi demasiado longe e que não poderemos acompanhálo em todas as suas incursões. Angústia tempo priva-nos de
analisar todas as emendas só permitindo breves reflexões sobre as
que tenho por mais importantes.
Assim começarei pelo art. 6º, que os patriarcas republicanos e nós
sempre considerávamos intangível por ser a suprema égide da
Federação e nem mesmo suscetível de regulamentação, conforme
o voto sistemático do Congresso e opinião dos melhores
constitucionalistas e estadistas. Tocar no art. 6º é o mesmo que
tocar no coração da República Brasileira, como conceituava
Campos Salles, em 1805. Por que modificá-lo e dar-lhe mais
amplitude? Não basta uma experiência de 34 anos para demonstrar
essa desnecessidade?
Quaisquer que sejam os defeitos que nele haja a crítica descoberto,
certo que a doutrina e a prática já lhe deram uma construção
definitiva, criando regras que ninguém mais contesta.
As emendas que se lhes propõem ou são desnecessárias ou antifederativas.
Sendo a locução “forma republicana federativa” equivalente a “princípios
constitucionais”, que ficarão amplamente definidos no aditivo 63, não
há razão para intercalar esses no texto do art. 6º.
Seja embora imprópria a locução empregada no nº 2, como parece
ao autor do projeto, é ele próprio quem ensina dever entender-se
“que nesse caso a intervenção tem por fim manter a forma republicana, a
Federação, o que vale o mesmo que dizer manter a indissolubilidade da
união dos estados brasileiros, manter integridade do seu território”.
No caso de guerra civil a União intervém ex-jure próprio para
restabelecer o império da Constituição e das leis, para assegurar os
interesses e livre exercício da administração federal.
Esse direito nunca lhe foi contestado aqui ou alhures e ainda
recentemente o Governo Federal dele usou para reprimir
energicamente em vários estados o movimento subversivo que se
irradiou de São Paulo.
Não menos supérflua ou arbitrária é a emenda ao nº 4. Se a cessação
de pagamentos demonstrativos de insolvência equivale a ficar o
Estado em condições de não prover aos encargos de seu governo e
administração, é evidente a perturbação que nele se dará e que
poderá justificar a intervenção com funda- mento no nº 2.
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Se, porém, o caso for de cessação de pagamento de dívidas, ele
poderá se resolver pela moratória, como já por duas vezes sucedeu
à União, ou pela intervenção da Justiça, cuja sentença cumprirá
então o Governo Federal executar nos termos do atual nº 4.
Art. 12 – É preferível abolir a competência cumulativa e atribuir
exclusivamente à União os impostos de consumo e sobre a renda
ou, quando muito, obrigar-se ela a partilhar com os estados uma
quarta parte do produto arrecadado nos respectivos territórios,
reduzidas todas as despesas fiscais.
Art. 34, nº 23 – A emenda acarreta uma capitis diminutio para os
estados, transferindo a União o direito de legislar sobre o processo
civil, comercial e criminal. Não é justo nem compatível com o
regime federativo. Os estados mais importantes, pelo menos, já
possuem os seus códigos, que bem podem resistir a confronto com
os da União. Se à União fosse outorgada competência para legislar
sobre o processo em geral, teríamos uma destas duas
conseqüências; ou o processo em dissonância como a composição
dos tribunais, com as atribuições conferidas aos juízes das diversas
instâncias, ou a faculdade outorgada aos estados de elaborarem as
suas leis de organização judiciária reduzida ao insignificante poder
de criar lugares de judicatura, aumentá-los ou diminuí-los. (Pedro
Lessa, Do Poder Judiciário, p. 4 e 7). Leia-se ainda com proveito o que
escreveu Barbalho, Comentários, p. 128-129.
Art. 63 – O parágrafo único dispõe de mais e de menos. É
exorbitante quando nas letras f, g, i e k, inclui modalidade
secundárias e naturalmente variáveis, que não são verdadeiros
princípios mas que envolvem restrições injustificáveis à autonomia
dos estados.
Assim, a letra k, colide com o sistema de garantias que a
Constituição Rio-grandense outorga aos seus funcionários
efetivos, que não podem ser destituídos de seus cargos senão em
virtude de sentença. A letra i impõe aos estados as condições de
capacidade especial exigidas pela lei federal para o exercício dos
cargos, mas é evidente que o art. 73 da Constituição só se refere a
cargos federais, porque absurdo seria, por infringente do art. 63,
que a lei federal regulasse as condições de investidura nos cargos
estaduais.
Dispõe de menos o parágrafo único porque omitiu os direitos
individuais enumerados na Seção II, título IV, sem os quais o
governo republicano é incompreensível.
Proponho, por tudo isso, este substitutivo: parágrafo único – São
princípios constitucionais da União: a) o regime representativo; b)
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o governo presidencial; c) a independência e harmonia dos poderes;
d) a temporariedade das funções eletivas e a responsabilidade
política e civil; e) a igualdade política dos estados; f) a autonomia dos
municípios; g) a capacidade eleitoral para ser eleitor ou elegível nos
termos da Constituição; h) um regime eleitoral que permita a
representação da minoria; i) a vitaliciedade e inamovibilidade dos
juízes e a irredutibilidade de seus vencimentos; j) os direitos
políticos individuais que a Constituição assegura a brasileiros e
estrangeiros; k) a não reelegibilidade dos presidentes e
governadores; l) a possibilidade de reforma constitucional e a
competência do Poder Legislativo para decretá-la, Com essas
ressalvas que os nossos princípios e tradições nos impõem nada
mais tenho a objetar projeto que no conjunto corresponde a
necessidades reais,
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Em aditamento meus
telegramas de 29, proponho ainda ao projeto de revisão estas
emendas supressivas ou substitutivas; art. 34, nº 35 – Suprima-se
in totum ou, pelo menos, a parte final que veda a institutos
particulares o uso de privilégios análogos aos que os
estabelecimentos oficiais concedem. De outro modo desaparecerá
a liberdade do ensino e morrerão institutos particulares dignos de
viver, como os nossos: Escola de Engenharia, Faculdades de
Medicina e de Direito.
Art 63, parágrafo único – Intercale-se ao nosso substitutivo, após
a letra b, o seguinte: c o vínculo federativo ou a união dos estados.
Art. 68, letra b – Em vez de “dar ao Congresso ou a uma de suas
câmaras”, diga-se: ao “Poder Legislativo”, para ficar de harmonia com
a nossa Constituição art. 20, n° 18.
Art. 72, § 24 – Suprima-se o aditivo.
O exercício de qualquer profissão não deve ficar dependente de lei
ordinária, nem de condições ou restrições regulamentares, sob
pena de não ser livre. Se fosse possível, proporia se desse a esse
artigo a redação do § 5º do art. 71 da nossa Constituição. Art. 74 –
Suprima-se a emenda que é contrária à estabilidade da
administração aos direitos dos funcionários e ao espírito do
regime republicano. Art. 75 – Suprima-se a cláusula – “tendo mais de
30 anos de serviço à União” – por ser profundamente iníqua e antirepublicana.
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Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Desses telegramas ressaltam os elevados sentimentos republicanos do
Presidente Borges de Medeiros, as suas primeiras impressões, ante a premência do
tempo, e a resistência que ofereceu às modificações de alguns artigos da Constituição.
Pela firmeza dessa atitude, eu compreendi que atravessava o momento
algido do debate em que o Rio Grande do Sul tinha de definir a sua posição no conlave
das unidades federadas.
O Presidente Borges de Medeiros não enunciava um pensamento
individual. Ele falava pela boca de um partido que é uma força orgânica da República e
refletia as idéias e os sentimentos encarnados no programa desse partido que tinha o
dever de zelar. Ele estava na altura das suas responsabilidades. Sua situação era a de
um homem, não que exerce um direito, mas que cumpre um dever. Esse partido é que
tinha o direito de lhe pedir contas da fidelidade aos seus princípios orgânicos. Um chefe
de partido não tem, fora do programa deste, a liberdade de atitudes do chefe de um
agrupamento pessoal, sem idéias definidas. Apreendi a importância da situação que se
desenhava e, estacando na encruzilhada antes de prosseguir, consultei-o sobre a
direção a tomar, nos seguintes termos:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Consulto V. Exa. sobre
conduta a seguir, isto é, se devo continuar acompanhando reuniões
Catete, sem publicar telegrama, para evitar se extremem opiniões e
comentários imprensa, defendendo pontos de vista V. Exa., à
medida forem sendo apresentadas emendas à consideração líderes,
ficando nossa atitude, quando projeto entrar discussão Congresso,
pendente novo exame V. Exa., ou se devo forçar aceitação integral
sugestões telegrama ou recusar colaboração discussões prévias.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

E a resposta não se fez esperar:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Em resposta vosso telegrama
ontem penso nada justificaria nossa ausência reuniões Catete para
discussão ante- projeto revisão. Nessa conformidade julgo
indispensável acompanhardes esses trabalhos preliminares,
expondo nossos pontos de vista e ressalvando faculdade
sustentá-los na discussão Congresso. Mandai outras alterações
quaisquer que projeto receba Catete.
Enquanto não terminar discussão Catete, convém não publicar meu
primeiro telegrama.
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Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Era o conselho do bom senso, a resolução do político experiente, do
republicano tolerante e patriota.
Além desses telegramas eu lhe transmitia, diariamente, os resultados das
reuniões no Catete, com a comissão dos líderes das bancadas da Câmara, as emendas
discutidas, as ocorrências, as combinações, os desacordos, que seriam talvez preciosos
subsídios para a história da reforma, mas que alongariam demasiado este discurso.
Havia já lealmente entregue cópias dessas impugnações do chefe gaúcho
ao Presidente da República e ao relator da revisão, antes da consulta sobre a atitude a
seguir. Obtida a resposta, procurei o Deputado Herculano de Freitas. Sua qualidade de
líder da revisão e autor do anteprojeto dava-lhe sobrelevante autoridade para auxiliar- me
na remoção dessas dificuldades, que tanto seriam para mim como para o trabalho que
ele pretendia realizar.
Tivemos longo e cordial entendimento. Encontrei no ilustre líder paulista,
além das suas brilhantes qualidades da cultura e inteligência, um espírito eqüânime,
tolerante e sem vaidades.
Transcrevo aqui a sua primeira resposta ao Presidente Borges de
Medeiros, transmitida por meu intermédio:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Após entendimento
com Deputado, Herculano Freitas, este entregou-me, por escrito,
sua resposta aos telegramas de V. Exa., que transmito na íntegra:
As emendas propostas ao art. 6º, excetuada a que se refere à
insolvência dos estados, foram elaboradas não como pensamento
de modificar, se não de esclarecer o que já dispõe esse artigo e tem
sido causa de inesgotáveis controvérsias doutrinárias, incertas
soluções e vacilante jurisprudência. Dizer intervir para manter a
forma republicana e a integridade nacional, é o mesmo que dizer o
que está na Constituição vigente (... para manter a forma
republicana federativa), corrigida a impropriedade de técnica, pois
a República é uma forma de governo e a Federação é uma forma de
estado insuscetível de reforma pelo art.90, § 4º.
Se não fosse a irregularidade das interpretações anteriores, não
haveria necessidade de acrescentar “o respeito aos princípios
constitucionais” como causa de intervenção. Entretanto, tornado
bem claro em discussão que é redundante essa faculdade, pois os
princípios constitucionais se acham contidos na expressão –
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forma republicana – creio não haver inconveniente em suprimir-se
essa parte. Quanto à intervenção por causa de guerra civil, claro
que já está contida nas faculdades do poder nacional, mas é certo
que mais de uma vez se tem impugnado a competência da União,
como sucedeu no Ceará e outras, esta tem cruzado os braços como
se deu no Rio Grande em 1923. Para evitar isto é que a emenda
expressamente cogita da hipótese, parecendo conveniente tornar
nela expresso que essa intervenção não importa, em caso algum,
na deposição dos poderes locais.
Quanto à insolvência do estado como causa de intervenção, o
intuito da emenda, redigida em termos vagos e de difícil efetivação,
é permitir o seu emprego no caso extremo do estado que não
possa exercer as suas funções autonômicas, por deficiência de
recursos. Parece que essa hipótese não está compreendida em
algum dos números anteriores do art. 6º.
O estado que não tem recursos estará organizado em
contraposição a forma republicana? Ameaçará romper os laços que
o prendem à Pátria comum, quebrando a unidade nacional?
Quanto à modificação da legislação processual tem por fim
assegurar a unidade do direito nacional, facilmente rota pela
dualidade do legislador para elaborar o direito substantivo e o
adjetivo.
É preciso ter em vista que o direito processual não compreende a
parte do direito judiciário que trata da organização da Justiça e
estatui a competência dos juízes, senão propriamente trata das
ações e da sua marcha.
Não há dúvida que essa disposição restringe a atual atividade
legislativa dos estados.
No interesse nacional não estará a compensação para isso, não é
nesse sentido a marcha das federações mestras, como a Suíça e os
Estados Unidos?
Acresce que se apontam casos de abusos clamorosos em que, para
servir pequenos e passageiros interesses, se elaboraram ou
reformaram leis processuais nos estados.
Quanto ao art. 63, parágrafo único, parecem, em grande parte,
aceitáveis as sugestões do telegrama, estando eu pessoalmente
disposto a aceitá-lo na sua íntegra conquanto entenda que não
precisavam figurar as referências à igualdade política dos estados
e o vínculo federativo pois são matéria que os estados não podem
tratar nas suas constituições ou leis a cláusula apenas enumera as
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obrigações a que eles ficam sujeitos ao decretarem umas e outras,
uma vez que a Federação só existe nas relações entre os estados,
no seu conjunto, sendo eles unitários na sua organização interna.
Quanto à referência à emenda do art. 68 b, não há inconveniência
em redigi-la na forma proposta pelo segundo telegrama, isto é, em
lugar de falar em Congresso, falar em Poder Legislativo.
Quanto ao art. 34, desde que persista na sua impugnação o Rio
Grande, não há inconveniente em retirar a emenda.
Quanto à emenda que regula os casos de vitaliciedade parece de
fácil justificação e de incontestável e premente necessidade. Em
regra as administrações não se privam dos funcionários que são
inestimáveis auxiliares. Além disso a vitaliciedade generalizada
quebra os braços ao administrador servido por maus auxiliares,
torna a burocracia parasitária uma carreira que tira da atividade
produtora da Nação um grande número de aptidões e ainda
impossibilita, como sucede agora, a realização de grandes
economias, gravando o Tesouro por um serviço bárbaro de
prestação a servidores, cuja terça parte no máximo produzirá
trabalho útil! Não vê no caso ofensa aos atuais funcionários, pois
estão ressalvados os direitos adquiridos. Os estados que, a meu
ver, mal se inspiram poderão estender os casos de vitaliciedade,
pois, adotado o substitutivo proposto no primeiro telegrama e
aditado no segundo, não será princípio constitucional a que os
estados devam obediência essa disposição.
Quanto à aposentadoria por invalidez, com prazo de trinta anos de
serviços à União é para impedir que sejam contados serviços
estranhos de funcionários removidos para a União que será desse
modo extraordinariamente sobrecarregada.
Já os inativos pesam de um brutal modo nas despesas nacionais. As
leis vigentes determinam o tempo de trinta e cinco anos de serviço
para aposentadoria.
A invalidez é já exigência da Constituição vigente. Parece, pois, que
o único acréscimo é o de que os serviços sejam prestados à União.
Basta citar que, para o Supremo Tribunal, têm sido nomeados
velhos juízes de tribunais que dentro em pouco sobrecarregarão
os cofres federais com a sua aposentadoria.
Entretanto, talvez seja possível abrir exceção para os que se
invalidarem em serviço, sendo também certo que esta cláusula não
abriga os estados.
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Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

Essa contestação e as informações por mim transmitidas tranqüilizaram
mais o Presidente gaúcho, que a 6 de julho enviava o seguinte despacho:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Recebidos com satisfação
vossos telegramas dias três e cinco, impressionando otimamente
boa-vontade e tolerância manifestadas ilustre autor projeto, como,
aliás, esperava do seu alto espírito e aprimorada cultura.
Examinarei, detidamente, sua resposta que nos permitirá aduzir
novos argumentos em reforço de nossas opiniões, o que farei com
mais vagar.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Firme, porém, na defesa da autonomia dos estados e de outras franquias
liberais, insistia o chefe sul-rio-grandense em novo telegrama de sete do mesmo mês:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Respondo ao vosso dia três. Se
as emendas do art. 6º visam tão-somente esclarecer o texto, elas são
hoje escusadas por estar criada e firmada a interpretação
doutrinária ou autêntica de cada um dos seus dispositivos, através
de uma longa e luminosa elaboração no Congresso, no Supremo
Tribunal e no publicismo, condensada em todos os comentários
da Constituição e nos ensinamentos catedráticos. Na aplicação
desses princípios aos casos concretos, cuja variedade no espaço e
no tempo suscita impressões e apreciações diferentes, é que
surgem inevitáveis controvérsias e vacilações que os poderes
federais devem resolver necessariamente, atendendo-se à letra e ao
espírito da Constituição e usando do prudente arbítrio que as
circunstâncias aconselham. Não há fugir dessa contingência
qualquer que seja a perfeição gramatical e jurídica do texto. Prefiro
por isso a locução sintética e precisa “forma republicana
federativa”, por não haver outra fórmula que defina melhor as
instituições políticas do Brasil.
E desde que no art. 63 se enumerem os princípios constitucionais
da União, não mais se disputará sobre a significação e alcance do
nº 2 do art. 6º. Incluído entre os princípios constitucionais o
vinculo federativo e a igualdade política dos Estados estará
completa a inteligência da “forma republicana federativa” de modo
que a intervenção, para mantê-la, terá lugar nos casos de violação
dos princípios característicos da forma republicana ou da violação
do vínculo federativo que é o mesmo que dizer “da integridade
nacional, da indissolubilidade da união dos estados”.
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Releva frisar que a expressão “forma republicana federativa” nunca
foi objeto de crítica no projeto de constituição do governo
provisório, nos debates do Congresso Constituinte e entre os
comentadores dos textos constitucionais.
Por que emendar então o que a todos sempre pareceu correto? A
intervenção federal no caso de guerra civil é uma faculdade inerente
ao poder central que exercerá com independência dos poderes
locais e sem prejuízo da autonomia e organização constitucional
dos estados, como todos reconhecem. Logo, não deve figurar entre
os casos do artigo 6º, que cogita da intervenção nos negócios
peculiares aos estados, para os fins nele declarados.
É entre as atribuições do Presidente que a matéria deve ter seu
verdadeiro assento, dando-se-lhe a “faculdade de determinar por
sua iniciativa, a intervenção militar em qualquer parte do território
nacional, para debelar a guerra civil, respeitada a organização
constitucional dos estados”.
Se a intervenção provocada por insolvência do estado é para o caso
extremo de não poder ele exercer as suas funções autonômicas, por
deficiência de recursos, a emenda é ainda escusada por estar essa
hipótese compreendida implicitamente no nº 2 do art. 6º. Como
doutrina Barbalho, a expressão – forma republicana – não designa
simplesmente o aparelho formal da República, não compreende
unicamente a existência do mecanismo que constitui o sistema
republicano, mas envolve implícita e virtualmente também o seu
funcionamento regular, a sua prática efetiva e a realidade das
garantias que este sistema estabelece. Isto evidentemente resulta da
natureza e fins do direito de intervenção.
Em apoio dessa interpretação, cita o mesmo comentador as
constituições da Argentina, Suíça, etc., nas quais a “Nação garante
não só a forma republicana, mas o exercício regular das instituições locais, os
direitos e atribuições conferidas às autoridades, bem como a liberdade e os
direitos constitucionais dos cidadãos”. Acresce que o art. 5º da
Constituição incumbe a cada estado prover, a expensas próprias, as
necessidades de seu governo e administração.
Aquele que, por insuficiência de rendas ou de recursos, encontrarse eventualmente impossibilitado de ocorrer a esses encargos, terá
faltado ao dever prescrito no art. 5º e o seu governo e
administração estarão fatalmente perturbados.
Essa irregularidade de funcionamento criará forçosamente uma
deturpação ou suspensão da forma republicana, suficiente para
determinar a intervenção, nos termos do nº 2, do art. 6º. É ainda
Barbalho quem opina que “a intervenção nesse caso é para garantia da
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liberdade e direitos dos cidadãos e para a efetividade profícuo resultado do
sistema de governo adaptado pelo povo brasileiro”.
Quando, portanto em um estado, o seu aparelho governativo, no
todo ou em parte, se dissolver ou interromper o exercício de suas
funções por falta de recursos financeiros, quando o funcionalismo
desertar de seus postos por não receber vencimentos, quando a
polícia e a Justiça deixarem de assegurar a ordem e de proteger a
liberdade, propriedade e segurança individual por não terem os
magistrados e autoridades meios de subsistência, quando o crédito
público houver desaparecido pela violação de compromissos
solenes, será então evidente a situação de bancarrota e legítima a
intervenção federal para salvar um dos membros componentes da
União. Se, porém, a emenda tiver outro sentido, como parece, e
referir-se precipuamente à hipótese comum da cessação ou
suspensão de pagamentos de dívidas, ainda é menos aceitável, por
exorbitar do critério político a que está subordinado o art. 6º, que
no seu contexto só admite a intervenção como medida protetora da
ordem e assecuratória das garantias constitucionais e regularidades
dos poderes locais.
Ora, como já fez a União, pode o estado suspender
temporariamente os serviços da sua dívida pública, sem deixar de
prover as necessidades de seu governo e administração, que
continuarão a exercitar-se, normalmente como o requer o art. 5°.
Ficaria, pois, a ação federal, nessa hipótese, reduzida a uma
simples providência financeira ou administrativa, que parece
repugnar ao instituto da intervenção tal como está consagrado no
art. 6° e em todas as constituições federais, americanas e européias.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

E logo no dia seguinte prosseguia:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Continuando o exame dos
argumentos contidos no vosso telegrama dia três, em favor da
emenda 19, ao nº 23, do art. 34, darei as razões históricas e jurídicas
do nosso dissentimento. No Congresso Constituinte de 1891, foi
notável o debate em que nos empenhamos pela competência dos
estados para legislarem sobre o direito substantivo e adjetivo,
vencendo quanto ao segundo a concorrente federalista.
Os próprios adversários da legislação separada reconheceram,
então, que era imprescindível conceder aos estados o direito
processual, como parte integrante que é da organização judiciária,
sob pena de ficar esta mutilada e sem eficácia real. Vem a pêlo
transcrever o que disse o constituinte Leovegildo Filgueiras, aliás
partidário da unidade de legislação:
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“Quanto, porém, ao direito processual é que não pode deixar-se de
dividir a competência para legislar sobre ele, competindo ao
Congresso Nacional legislar sobre o direito processual da Justiça
Federal e competindo à legislatura de cada estado legislar sobre o
direito processual da justiça ordinária, atendendo-se a que,
competindo-lhe organizar como melhor lhe parecer o seu Poder
Judiciário político, para manter o equilíbrio de sua constituição, é
necessário que lhe compita o direito de legislar sobre a jurisdição
e competência de seus tribunais, sobre os recursos das decisões
destes, sobre as fórmulas dos processos, em suma, sobre o que
disser respeito a este ramo de legislação, em harmonia com a
organização do poder judiciário, que cada um adotar em sua lei
fundamental.” (Anais da Constituinte, vol. 3°, págs. 268 e 269).
Vencidos na parte relativa à pluralidade de legislação substantiva,
os constituintes rio-grandenses declararam, em manifesto
publicado no mesmo ano, que essa questão seria renovada quando
se promovesse a revisão da Constituição e ficava incorporada ao
nosso programa político, como uma tese da sua doutrina
federativa. Decorreram, pois, desses antecedentes históricos,
compromissos públicos que não podem ser postergados, sem
renegação do passado e de responsabilidades indescritíveis. Esse
constitui de per si um insuperável obstáculo que nos proíbe de
apoiar a emenda.
Há, porém, outras razões teóricas que confortam nossa convicção.
Gonçalves Chaves, magistrado e constituinte reputado, assim
justificava o dispositivo constitucional:
“O direito é uma força moral, o direito precisa de órgãos para ser
aplicado e são as instituições judiciárias que lhe dão vida e ação.
Eis aqui o ponto sobre o qual se baseia a razão da diversidade, em
nosso País, da organiza judiciária. Há, certamente, um fundo
comum de princípios, que são a garantia da liberdade e da Justiça,
mas em países cujos estados diferem nas condições de povoamento
e de adiantamento, a constituição da magistratura, as regras de
processo, os recursos, as alçadas, as condições da celeridade dos
processos não podem ser uniformes.
Se as condições do País podem diversificar, como de fato
diversificam, de um para outro estado, para remediar isto é preciso
a diversidade da organizaria, de maneira que se adapte a cada
estado com as necessidades, de cada um deles. Outra razão é que
concedida a autonomia local, autonomia política dos estados para
organizarem os poderes públicos respectivos, sem nenhuma
dependência e subordinação e por conseqüência soberanamente,
seria mutilar essa autonomia negar-lhes a instituição do Poder
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Judiciário. As leis dos processos consideram-se como fazendo
parte do que se chama organização judiciária. As instituições
judiciárias devem pertencer aos poderes políticos dos
estados.”(Barbalho, Comentários, pág. 128)
Já tive ocasião de citar Pedro Lessa, que se deteve sobre a matéria
e é digno de ser consultado. Vide sua obra Do Poder Judiciário,
págs. 5 e l8. Segundo esse eminente mestre, é sempre possível
descobrir a linha divisória entre o processo e direito substantivo.
À luz dos ensinamentos dos mais autorizados escritores, concluiu
ele que está na clássica distinção entre ordinatorium litis e a
decisorium litis o seguro critério para verificar quais são as normas
de direito substantivo e quais as de direito adjetivo. Todos os
preceitos relativos às formas, às solenidades, ao modo por que se
procede em juízo, são normas de processo que não influem
diretamente na decisão da causa.
Um processo mais racional, ou mais engenhosamente organizado,
facilitará, por certo, ou garantirá melhor o descobrimento da
verdade no que toca ao fato, e na própria matéria de Direito,
encaminhada à discussão de modo mais útil e eficaz. Mas a
aplicação de regras processuais inferiores não exclui a consecução
de um resultado final idêntico; posto que mais demorada, ou mais
penosamente, precisando aplicar maior esforço, ou maior atenção
e argúcia, pode o juiz chegar a igual conclusão.
Já o mesmo não é dado afirmar das regras de ordem decisória: se
em vez de escritura pública for admitida a prova testemunhal, o
desfecho da ação poderá ser radicalmente diverso.
As normas desta espécie e a sua aplicação influem evidente e
incontestavelmente na decisão da causa.
Eis aí demonstrada a desnecessidade “jurídica, lógica e prática” da
unidade absoluta do direito, confirmada aquela pela experiência do
regime vigente aqui e na maioria dos estados:
Porque então se há de restringir-lhes a autonomia e despojá-los de
uma prerrogativa liberal e útil?
Alega-se que algumas vezes é impossível ou prejudicial separar a
forma do fundo, o processo do direito material ou substantivo. De
fato, há exemplos assim no Império como na República. Mas, em
tais casos, é a própria lei substantiva que resolve a dificuldade,
regulando a forma até onde se torne possível a sua disjunção de
matéria. É a lição que oferecem entre nós os Códigos Penal e Civil,
as leis sobre falências, letras de câmbio e outras que contêm
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disposições e caráter processual, como verbi gratia as relativas às
ações, à fiança, às provas, à hipoteca, etc.
A uniformidade do processo é menos ainda, condição de unidade
nacional. Restabelecê-la hoje será um retrocesso que entranhará o
germe de novos descontentamentos e agitações, como as que
provocaram a ferrenha centralização imperial, causa primordial da
queda da Monarquia. As leis vigentes nos estados não contrariam
nem deturpam o direito nacional e não sei em que hajam podido
afrouxar os laços da União Brasileira. A Inglaterra e os Estados
Unidos são tradicionalmente países de legislação separada e,
graças a esse sistema, conseguiram manter-se integrados e
dominadores em todos os tempos. A Argentina, Venezuela e outras
repúblicas não cogitam denegar o regime que, como o nosso,
confere às províncias a competência de legislar sobre o processo.
A Suíça resiste na Europa Central à influência do unitarismo latino
e germânico, conservando na maior largueza a pluralidade de
legislação cantonal. Em política como na ciência é o método
experimental a fonte mais segura da verdade. Desejo que estas
sucintas ponderações sejam levadas ao conhecimento do
Presidente e Deputado Herculano de Freitas.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Entre as informações que transmitíamos sobre as modificações ocorridas
no Catete, transcrevemos a de 8 de julho, necessária ao esclarecimento do debate:
“Dr. Borges Medeiros – Porto Alegre – Ao ser discutida e emenda
50, líder paulista apresentou seguinte substitutivo parágrafo único
do art. 63:
a) o regime representativo; b) o governo presidencial; c) a
independência e harmonia dos poderes; d) a temporariedade das
funções políticas e a responsabilidade dos funcionários; e) a
autonomia dos municípios; f) a capacidade eleitoral para ser eleitor;
g) um regime eleitoral que permita a representação de minoria; h) a
inamovibilidade e a vitaliciedade dos juízes e a irredutibilidade dos
seus vencimentos; i) os direitos políticos e individuais assegurados
pela Constituição; j) a irrelegibilidade dos presidentes e
governadores; k) a possibilidade de reformar a Constituição e a
competência do Poder Legislativo para decretá-la. Como vê, foi
aceito, quase na íntegra, substitutivo V. Exa., o que considero uma
grande vitória, pois, definidos quais sejam os princípios
constitucionais da União, a expressão forma “republicana
federativa”, com a supressão desta última palavra, tem sentido mais
preciso, diminuindo o arbítrio das interpretações. Aguardo novas
instruções de V. Exa. sobre não só o que já informei, como parte
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restante, em conclusão ao telegrama que ontem recebi. Tenho
informado não só ao Presidente como ao Deputado Herculano de
Freitas dos telegramas recebidos V. Exa. Releva ponderar ainda
que a emenda nº 53 suscitou muitas divergências, principalmente
impugnações representantes oposição estados, vendo em suas
disposições grandes atentados autonomia municípios. No entanto,
obtiveram já aprovação as seguintes modificações do art. 68: letra
a substituiu-se “para o mais alto tribunal judiciário local”, por
“salvo para o Executivo”. À letra c foi suprimida a palavra marítimo,
ficando ao estado uma atribuição mais ampla.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

A 9 de julho o Presidente Borges de Medeiros transmitia o seguinte recado:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Poderei concordar com a
supressão da vitaliciedade dos funcionários federais, respeitados os
direitos adquiridos, uma vez que se não estenda essa proibição aos
funcionários estaduais, pelos motivos constantes meu telegrama de
6. Entretanto são discutíveis os argumentos a favor da emenda.
Antes de tudo convém observar que a regra da amovibilidade ou
demissibilidade dos funcionários públicos poderá, ao cabo de
pouco tempo, restaurar na República a viciosa prática do Império
que se celebrizou tanto, sob a forma das “derrubadas” com que cada
ministério procurava consolidar-se, galardoar serviços e fazer
política. A sucessão quatrienal dos presidentes há de introduzir,
mais cedo ou mais tarde, a mesma rotação no funcionalismo,
conforme os pendores e conveniências do governo. Implantar-seia, assim, no País, a conhecida prática americana ao “vencedor os
espólios” que, iniciada por Jackson, em 1828, e continuada por
vários sucessores, consistia na derrubada em massa do
funcionalismo. Mas a América do Norte começou a reagir contra
esse regime, desde 1853, adotando leis sucessivas no sentido de
garantir o serviço público, mediante a estabilidade dos servidores.
Referindo-se os fatos ocorridos naquela República, informa escritor
insuspeito e competente:
“Quaisquer que sejam, porém, os fatos, a verdade é que a
administração só tem lucrado com a extinção do método
jacksoniano e que contra ele se torna cada vez mais exigente a
opinião pública. Certamente que a série de medidas legislativas
culminadas no Classification, Ato de 1923, ainda é conceptível de
melhora, mas o que se fez constitui, sem dúvida, um grande passo
para a abolição de um dos hábitos mais inveterados e perniciosos
da vida política americana.” Hélio Lobo, (A Passo de Gigante, p. 327 e
331).
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Como barreira ao aumento excessivo do funcionalismo, com que se
tem feito grande mal para as finanças nacionais, parece que a
emenda será contra-producente, desde que, havendo mais
facilidade nas nomeações, maiores poderão ser os abusos do
poder. A vitaliciedade dos funcionários não priva a administração
de escolher bons auxiliares, porque ela não se estende aos cargos
superiores, exercidos por diretores de livre escolha, aplicando-se
somente aos funcionários inferiores e médios, havendo contra os
maus o remédio processo administrativo ou judicial. Ela não é a
causa da “burocracia parasitária” e sim o favoritismo nas
nomeações, à falta de idoneidade e às exigências do serviço
público. A maior necessidade é a da escrupulosa seleção do pessoal
mediante concurso.
Reconheço que é preciso reduzir o número excessivo de
funcionários, mas se estes já adquiriram as garantias da efetividade,
não vejo como dispensá-los, respeitados os direitos adquiridos. Por
fim, tratando-se de matéria de legislação ordinária, só leis especiais
poderão prescrever regras adequadas. Quanto à emenda nº 67, será
injusto negar a aposentadoria ao funcionário que se invalidar no
serviço da União e tiver menos de 30 anos.
Não será melhor exigir apenas a invalidez para essa concessão,
reguladas as vantagens em proporção ao tempo de serviço à União
e fixados vencimentos integrais, somente depois de 30 ou 35 anos
de serviços a ela prestados? Creio assim ficariam atendidos os
intuitos da emenda que são manifestadamente louváveis, mas que,
redigida como está, presta-se a interpretação ambígua. Ficam
assim apreciados todos os argumentos do Deputado Herculano de
Freitas conforme vosso telegrama dia três. Rogo transmitir-lhes
esta resposta da qual dareis conhecimento Presidente.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Ainda na mesma data, recebíamos este recado:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Com referência à emenda 59,
confirmo meu parecer contrário. Que significa a solução “pela
forma que a lei assegurar”?
Se é forma do exercício como pode uma lei estabelecer a forma pela
qual uma profissão pode ser exercida? Se o fim da emenda é permitir
que a lei estabeleça condições ou limites ao direito de exercer a
profissão, ela não só está mal redigida, como pode tornar ilusória a
garantia constitucional, tais sejam as restrições que se venham
impor. Quanto à emenda 68, melhor é conservar o texto
constitucional ou, quando muito, acrescentar-lhe: “A suspensão do
habeas corpus limitar-se-á aos casos em que o constrangimento se
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relacionar com os fatos que motivaram a declaração do estado de
sítio.” Não há razão alguma para suspender-se o habeas corpus, em
relação a crimes comuns que não tenham conecção com crimes
políticos.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

A 10 de julho enviávamos este informe:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Realizou-se hoje
reunião líderes, para exame das emendas da Constituição, de nº 64
a 70. Na emenda 64, depois da palavra funcionário foi suprimida a
palavra público e acrescentado “civis e militares”. o art. 77, §1º,
ficou assim redigido: “Este foro compor-se-á de um supremo tribunal
militar; cujos membros serão vitalícios, dos conselhos necessários para o
julgamento dos crimes e de juízes singulares para formação da culpa.” À
emenda 67 foi apresentado o seguinte substitutivo: “A aposentadoria
ou reforma só poderá ser dada aos funcionários públicos civis e militares que
tendo mais de 30 anos de serviço à União se tornarem inválidos, salvo quanto
compulsórias e nunca com vencimentos superiores ao do cargo ou posto efetivo.”
Na emenda 68, passou proposto pelo próprio autor do projeto,
acrescentado após a palavra habeas corpus: “Para os detidos em virtude
da declaração do sítio e as garantias constitucionais asseguradas nos parágrafos
1º, 3º, 8º, 10, 11, 13, 4 e 18 do art. 72, que forem enumerados no decreto.”
Haverá nova audiência dos senadores sobre as modificações
ocorridas e depois nova reunião líderes para a aprovação definitiva.
Presidente prometeu-me que, após uma revisão serviço feito com
o Deputado Herculano, e antes das duas próximas reuniões, eu
seria ouvido sobre os pontos de vista sustentados V. Exa.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

A 13 de julho, havendo intercadência de outras informações,
transmitíamos o seguinte telegrama:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Realizou-se hoje última
reunião líderes bancadas, intuito rever emendas adiadas e tomar em
consideração algumas novas. Emenda nº 6 passou com o seguinte
acréscimo: “ficando livres da incidência do imposto sobre a renda
os funcionários locais, em relação ao imposto federal, e os
funcionários federais, em relação ao imposto local”. Emenda 19,
sobre unidade legislação, foi suprimida permanecendo texto
vigente. Emenda nº 39 passou na discussão dos líderes, ficando
sujeita discussão senadores que a recusaram.
Senado propôs supressão parágrafos art. 70, não sendo aceita
Comissão Câmara. A emenda 63 ficou assim redigida: “As terras
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situadas menos de 60 quilômetros de distância das fronteiras do País e as que
pela lei forem julgadas necessárias para a segurança e defesa nacionais, não
podendo ser transferidas a estrangeiros. As que se acharem sob o domínio
estranho deverão ser expropriadas quando for julgado oportuno e conveniente.”
Foi suprimida emenda 59, permanecendo texto vigente, com
referência liberdade profissional. Essas medidas causaram
excelente impressão nossa bancada.
Atenciosas saudações. Borges de Medeiros.”

No mesmo dia 13, antes do conhecimento desse telegrama chegar ao seu
destinatário, recebíamos esta proposta peremptória:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Referindo-me vosso telegrama
de 11 e de 12 após conferência com Presidente e Herculano, nada
posso ainda resolver sem conhecer redação definitiva art. 6°, bem
como concessões feitas nossos princípios. Devido qualquer
engano não compreendi bem quais as emendas que assentaram
suprimir. Assim, peço esclarecimentos.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

E ainda nesse dia chegava-nos esse outro:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Tendo em vista sua utilidade
prática, peço submeter apreciação Presidente e Deputado
Herculano Freitas seguinte aditivo ao art. 63, § 2°: “é facultado aos
estados, respeitadas as disposições da União, legislar sobre pesca,
uso e navegação dos rios e lagos interiores, bem como sobre o
regime rural e florestal.”
Dada a diversidade de condições e necessidades, de usos e
costumes das diferentes regiões do País, parece impraticável e
prejudicial uma regulamentação uniforme, sendo assim mais curial
deixar a cada estado a faculdade de regular a matéria, observadas
todavia as regras comuns e substanciais que a União prescreve.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

A 14 contestamos:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Mostrei Deputado
Herculano telegrama V. Exa. propondo aditivo art. 63. Disse ele
não ser necessário, pois Constituição não altera regime anterior
quanto aos rios também seu curso dentro território estados,
subsistindo inteira competência estes para legislar sobre navegação
e uso. Quanto aos rios que percorrem mais de um estado ou sirvam
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fronteira foi mantido texto anterior, apenas acrescida a palavra
“uso”. Parte administrativa toda de competência estadual, salvo
relações jurídicas ordem civil, matéria direito substantivo, regulado
Código Civil. A mesma competência subsiste em matéria rural e
florestal.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

No mesmo dia 14 transmitimos estas informações:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Modificações art. 6°,
salvo qualquer mudança de forma, sem alterar a substância, foram
as seguintes: n° 2, “para assegurar a integridade nacional e manter o respeito
aos princípios constitucionais da União”. Nº 3: “para assegurar o livre
exercício dos poderes públicos locais pelos seus legítimos representantes, quando
estes reclamarem o auxílio federal e para debelar a guerra civil, independente de
requisição, respeitada a existência daqueles.” Nº 4:“para assegurar a
execução das leis e sentenças federais e para reorganizar financeiramente o
Estado que cessa,; por mais de dois anos, os pagamentos de sua divida
fundada”.
O art. 120 ficou redigido pela forma referida meu telegrama dia
13. A emenda nº 19, referente ao nº 26 do art. 34, foi suprimida,
permanecendo texto vigente. A emenda nº 2, sobre art. 34
referente ao ensino, ficou na palavra comum, sendo suprimida a
parte final que veda o gozo de privilégio, etc.
A emenda nº 27 subsistindo os nos 3 e 4 do art. 35, ficou assim
formulada: “Criar quaisquer instituições de ensino, podendo mediante
acordo com os estados, auxiliar o desenvolvimento do ensino primário local.”
A emenda nº 38, acréscimo do art. 48 ficou assim assentada: “Intervir
nos estados quando o Congresso decretar a intervenção (art. 6º, nº 2 e art. 34,
nº 39); quando o Supremo Tribunal reclamar (art. 6º, nº 4 e art. 59, nº 4);
quando os poderes públicos locais a solicitarem (art. 6°, nº 3); e, independente
de requisição, nos demais casos compreendidos nos nos 1º, 2º, 3º e 4º, do art.
6º.”

A emenda nº 50 ficou assim estabelecida:
“Acrescente-se ao art. 63 o – seguinte: Parágrafo único. São
princípios constitucionais da União para esse efeito: a) o regime
representativo; b) o governo presidencial; c) a independência e
harmonia dos poderes; d) a temporariedade das funções eletivas e
a responsabilidade dos funcionários; e) a autonomia dos
municípios; f) a capacidade eleitoral para ser eleitor ou elegível, nos
termos da Constituição; g) um regime eleitoral que permita a
representação da minoria; h) inamovibilidade e a vitalicidade dos
juízes e a irredutibilidade dos seus vencimentos; i) os direitos
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políticos individuais assegurados pela Constituição; j) a
irrelegibilidade dos presidentes e governadores; k) a possibilidade
de reformar a Constituição e a competência do Poder Legislativo
para decretá-la.

A emenda no 53, sobre o art. 68, ficou assim assentada:
“Substitua-se o art. 68 pelo seguinte:
Art. 68. Os estados organizarão os municípios, assegurando-lhes a
autonomia em tudo quanto for de seu peculiar interesse. Poderão,
porém, nessa organização: a) autorizar o recurso, salvo para o
Executivo, do reconhecimento de poder das autoridades
municipais; b) dar ao Poder Legislativo competência para anular os
atos e deliberações que rirem a Constituição da República e a do
estado, as leis federais e as locais e os direitos de outros
municípios; c) criar uma organização especial para o município que
for capital do estado ou porto importante e os que forem estações
sanitárias e demandarem obras especiais para a realização desse fim;
d) intervir diretamente na administração do município que se tornar
insolvável e na daqueles que demandarem grandes obras de
saneamento à custa dos cofres do estado até que estas estejam
concluídas e liquidadas as suas responsabilidades ou a situação
financeira normalizada.”
A emenda nº 59, sobre a liberdade profissional, foi suprimida,
ficando texto vigente.
Na emenda nº 66, sobre as garantias dos funcionários públicos,
ficam estas asseguradas a todos os atuais, só abrangendo a nova
disposição aos que forem nomeados depois de promulgada a
Constituição, ficando excetuados em virtude substitutivo V. Exa. os
funcionários estaduais.
Na emenda nº 67, sobre aposentadorias, o autor do projeto
prometeu formulá-la aceitando a percentagem dos vencimentos
correspondente ao tempo de serviço, ficando o quantum para ser
estabelecido em lei ordinária. Também não abrange os funcionários
estaduais. Na emenda nº 68, cuja redação já transmiti, ficaram
especificadas quais as garantias suspensas pelo estado de sítio e que
não podem ser asseguradas pelo habeas corpus, durante a
permanência do sítio.
Ficaram, portanto, ressalvados os nossos princípios em matéria de
legislação processual, liberdade de ensino, liberdade profissional,
princípios constitucionais da União que devem ser respeitados
pelos estados e competência Poder Legislativo Estado anular os
atos do municipal (art. 53, letra b). Só não prevaleceram
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inteiramente as ponderações de V. Exa. quanto às modificações do
art. 6º, que, mesmo assim, sofreram alterações na intervenção
independente de requisição e no caso de insolvência.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

A 20 transmitíamos a redação definitiva do anteprojeto que devia ser
submetido ao plenário, nas partes referentes à intervenção nos estados e à definição dos
princípios constitucionais a que estes ficariam sujeitos.
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Deputado Herculano
entregou-me redação definitiva do art. 6°, disposições relativa
competência intervenção e princípios constitucionais fixados art.
63, com a forma seguinte:
“Art. 6° – Governo Federal não poderá intervir em negócios
peculiares aos estados, salvo: 1°, para repelir invasão estrangeira ou
de um estado em outro; 2°, para assegurar a integridade nacional e
manter o respeito aos princípios constitucionais da União; 3°, para
assegurar o livre exercício de qualquer dos poderes públicos
estaduais pelos seus legítimos Representantes, quando estes
solicitarem o auxílio federal, e, respeitada existência daqueles, para
debelar a guerra civil, independente de requisição; 4°, para assegurar
a execução das leis e sentenças federais para organizar
financeiramente o estado que demonstrar a sua incapacidade para
a vida autonômica, pela cessação de pagamentos de sua dívida
fundada, por mais de dois anos.” Emenda nº 38. Acrescente-se ao
art. 48 o seguinte: Intervir nos estados quando o Congresso
decretar a intervenção (art. 34, nº 38); quando o Supremo Tribunal
a reclamar (art. 59, IV); quando qualquer dos poderes públicos
estaduais a requisitar (art. 6°, nº 3) e, independente de provocação,
nos demais casos compreendidos no art. 6.”
Emenda nº 25. Acrescente-se ao art. 34 o seguinte:
“38 – Decretar a intervenção nos estados para manter o respeito
aos princípios constitucionais da União (art. 6°, nº 2); para decidir
da legitimidade dos poderes em caso de dualidade de governos (art.
6°, nº 3) e para regularizar a vida financeira do estado insolvente
(art. 6°, nº 4). Nº 50. Acrescente-se ao art. 63, o seguinte:
“Parágrafo único. São princípios constitucionais da União para
esse efeito:
a) a forma republicana; b) o regime representativo; c) o governo
presidencial; d) a independência e harmonia dos poderes; e) a
temporariedade das funções eletivas e a responsabilidade dos
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funcionários; f) a autonomia dos municípios; g) a capacidade
eleitoral para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição; h)
um regime eleitoral que permita a representação das minorias; i)
inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irredutibilidade
dos vencimentos; j) os direitos políticos e individuais assegurados
pela Constituição; k) a não-reeleição dos presidentes e
governadores: l) a possibilidade de reforma constitucional e a
competência do Poder Legislativo para decretá-la.”
Foram assim atendidas emendas e ponderações V. Exa. ressalvando
nossa doutrina em matéria de competência processual, liberdade
profissional, liberdade de ensino, competência do Poder
Legislativo do Estado, provimento recursos municipais, aceitação
substitutivo definindo princípios constitucionais da União, que
devem ser observados pelos estados. Foi mantida somente, contra
opinião V. Exa., a intervenção no caso de insolvência, com a
restrição referente a dívidas fundadas, proposta pelos estados cuja
situação financeira poderia fazer recear aplicação medida. Os termos
rigorosos em que está redigida, exigindo a demonstração de
incapacidade para a vida autonômica, a atribuição da competência
ao Congresso, a necessidade da discussão e da prova, para o
pronunciamento deste, tornaram a hipótese pouco provável,
ficando mais como uma ameaça potencial restringindo os
desmandos de certas administrações descuradas. Quando
oportunidade permitir publicação trabalhos ajustamento
anteprojeto, País terá conhecimento valiosos serviços prestados V
Exa. interpretando espírito liberal nosso regime.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

E na mesma data recebíamos esta resposta:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Proponho o seguinte aditivo
ao art. 63, § 2 c: “Compete aos estados, respeitadas as limitações desta
Constituição: a) regular o uso e a navegação dos rios, canais e lagos interiores,
bem como prover sobre a construção e administração dos seus portos; b) legislar
sobre o regime rural e florestal.”
Julgo necessária essa emenda para pôr termo à confusão reinante e
a controvérsias prejudiciais.
Bastarão alguns exemplos demonstrativos. A Constituição, artigos
13 e 34, nº 6, conferiu ao Congresso Nacional a competência
privativa para legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais
que um estado ou se estendam a territórios estrangeiros. Donde a
contrário senso se deduz que foi deixada também aos estados a
competência implícita de regularem a navegação de rios interiores
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ou que não banhem mais de um estado nem se estendam a
territórios estrangeiros.
Regulando o direito da União e dos estados sobre a matéria
consoante à promessa do art. 13 da Constituição, a Lei nº 109, de
14 de outubro de 1892, declarou que é da competência exclusiva
dos poderes federais resolver sobre o estabelecimento das vias
fluviais ou terrestres, constantes do plano geral de viação que for
adotado pelo Congresso, etc., e que, em todos os mais casos, aquela
competência é dos poderes estaduais. Até hoje, porém, não foi
decretado e nem mesmo elaborado esse “plano geral” e a
conseqüência na prática é a crescente preponderância do Poder
Federal que, agindo discricionariamente, anula de fato a
capacidade dos estados reduzidos virtualmente à impotência e
excluídos da co-participação em serviços que, aliás, a Constituição
claramente partilhou, em obediência ao critério do interesse
nacional ou local. Eis por que o decreto nº 10.524, de 23 de outubro
de 1913, que aprovou o novo Regulamento da Marinha Mercante e
da Navegação de Cabotagem, compreendeu a navegação interior,
que é feita nos portos, rios, canais e lagoas do País, por
embarcações a vapor, à vela e a remos. Essas embarcações, para
todos os fins, estão sujeitas à fiscalização das capitanias e delegacia
dos portos, onde são registradas e arroladas, vistoriadas
periodicamente, matriculadas as respectivas tripulações, cumpridas
outras muitas formalidades que oneram e tolhem a livre navegação.
Por efeito desse regulamento, a pequena navegação, em todo o seu
curso, dos rios tributários do Guaíba, para não referir-me a outros,
está sob o exclusivo controle da delegacia da Capitania dos Portos
em Porto Alegre. Nessa conformidade o que resta ao Estado?
Impedido de regular a sua navegação interna pela forma que lhe
parecer mais consentânea aos seus negócios peculiares, diante da
precedência da União, que tudo avocou a si, não tem realidade o
que a Constituição prescreve nos artigos 13 e 34, nº 6. Ainda mais:
Segundo o Decreto nº 16.197, de 31 de outubro de 1923, que deu
novo regulamento às capitanias dos portos, a estas incumbe, além
de todos os serviços relativos ao pessoal e material empregados na
navegação marítima e interior, também a fiscalização da pesca
fluvial que se exerce pela matrícula dos pescadores, registro e
arrolamento das embarcações, etc. Lendo-se esse regulamento,
verifica-se à primeira vista que o Estado nada tem a prover em
relação a essa indústria, por mais que ela deva interessar a sua
economia interna. Passando aos portos, limitar-me-ei a rememorar
o caso da construção do Porto de Porto Alegre, que provocou um
pleito judicial por parte da Compagnie Française e uma discussão
com o Governo Federal, que negava então ao Estado a
competência para execução daquele melhoramento.

647
Daí a conveniência de ficar essa questão expressamente resolvida
na Constituição. Quanto ao regime rural e florestal, nenhum outro
estado, como o nosso, tem tanta necessidade de uma legislação
especial, que não pode emanar Acresce que nada se fez ainda na
esfera legislativa, entretanto, é cada vez mais urgente a
regulamentação dos serviços rurais e dos que entendem com a
conservação e exploração das matas. Submetendo essas
considerações ao vosso juízo e ao da bancada, está subentendido
que me conformarei com o que resolverem. Se for considerado
viável o aditivo que certamente há de interessar a outros estados,
convirá seja oferecido sem demora, nos termos e pela forma
preferidos.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

A 22 recebíamos, afinal, a aprovação do Presidente Borges de Medeiros,
que defendera com notável firmeza a autonomia dos estados e os princípios liberais
consagrados na Constituição.
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Recebido ontem telegrama em
que transmitistes redação definitiva art. 6º exposições correlativas e
aditivo art. 63. Apesar ponderações anteriores e contrárias
reincoerência, visto não restringir nem ameaçar autonomia estados.
Cedendo nesse ponto a nossa transigência se justifica quando se
considera a importância daquilo que obtivemos em relação ao
direito processual, a liberdade de profissões e de ensino, a definição
dos princípios constitucionais, etc. Nessa disposição de espírito
vou sugerir apenas leves alterações de forma que podereis oferecer
com o intuito de dar ao texto mais precisão clareza. A parte final nº
3 ficaria melhor redigindo-se assim: “... respeitada a existência e
competência daqueles para debelar a guerra civil, independente de
requisição”. Intercalado vocábulo “competência”, como
proponho, não haverá hipótese em que possa interventor
restringir, perturbar ou anular ação dos poderes locais. Ao passo
que assegurada somente existência deles ser-lhe-á possível usurpar
atribuições e criar de fato limitações ofensivas à autonomia do
estado, cujos representantes passariam então a ter mera existência
virtual e aparente. Na parte final do nº 4, diga-se: “... e para
organizar financeiramente o Estado que demonstrar a sua
incapacidade para a vida autônoma pela cessação de pagamentos
da sua dívida fundada e das vencimentos dos seus funcionários por
mais dois anos”. A simples suspensão de pagamento da dívida não
é suficiente para caracterizar a incapacidade do estado desde que
este na forma do art 5° continue a prover a expensas próprias as
necessidades do seu governo e administração. E vice-versa, poderá
o estado cumprir à risca as obrigações da sua dívida e, entretanto,
suspender pagamentos ao funcionalismo, paralisar obras e serviços
públicos como meio de obter fundos para aquele fim. Nessa
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hipótese ninguém lhe contestará a pontualidade contratual, mas
também é inegável que praticamente cessará de existir governo. Eis
uma verdadeira situação de insolvência, acarretando a inaptidão
para uso e gozo da autonomia. Nada mais tenho a objetar
relativamente emendas números 25, 38 e 50, que satisfazem
integralmente. Aplainadas, destarte, principais dificuldades, estando
modificado anteprojeto em pontos para nós essenciais, não temos
mais razões invencíveis para opor-lhe, cumprindo-nos assim
aprová-lo in totum. Todavia, entendo não ser lícito a nossa bancada
votar silenciosamente o projeto porque estamos no dever de
explicar os pontos de vista que defendemos na discussão
preliminar, as concessões feitas de parte a parte e os motivos que
nos induziram, afinal, a transigir com as emendas do art. 6° e outros.
Tal é o encargo que vos competirá desempenhar oportunamente,
com o critério e brilho habituais. Amanhã telegrafarei aos
senadores e deputados pedindo-lhes que em reunião conjunta
adotem uniformidade no modo de agir consoante ação tendes
exercido. Nessa ocasião podeis
mostrar-lhes
nossa
correspondência explicando todas demarches.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

A 23 transmitíamos a contestação do Deputado Herculano, no seguinte
telegrama:
“Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre – Recebendo ontem à
noite telegrama V. Exa. aprovando projeto revisão, entendi-me
hoje nosso amigo Deputado Herculano que me disse o seguinte:
“Estando projeto reforma constitucional já ultimado nas suas fases
preparatórias, efetuadas em combinações entre Presidente,
membros Senado e líderes bancada Câmara, tornam-se quase
impossíveis novas alterações que demandariam novas e dificultosas
combinações, parecendo passada a oportunidade acréscimos
sugeridos. Releva ponderar quanto ao nº 3 do art. 6° está claro que
o respeito à existência dos poderes locais constituídos implica o
respeito as suas atribuições.
Deixaria de fato de existir o poder desde que ele fosse despojado
daquelas. A União, intervindo para debelar a guerra civil, só precisa
de usar faculdades militares e só neste ponto as suas atribuições
podem carecer de providências que restrinjam o poder do estado,
na aplicação de medidas militares de guerra.
Esse modo de ver, que é a substância da disposição, ficará bem
claramente enunciado na justificação das emendas com que será
apresentado o projeto. Quanto ao nº 4, o acréscimo da cessação
de pagamento aos funcionários para caracterizar a insolvência, não
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parece justificado. Primeiramente a vida propriamente local interessa
apenas direta e mediatamente à União, enquanto que a cessação de
pagamento da dívida fundada de um estado interessa direta e
imediatamente o crédito nacional.
Demais, os próprios argumentos apontados pelo ilustre amigo
Presidente do Rio Grande demonstram que o estado, podendo
deixar de pagar funcionários, para pagar dívida externa e podendo
deixar de pagar dívida externa para pagar funcionários, chegaria a
uma situação de insolvência de fato não caracterizada na lei, a não
ser que se exigisse uma ou outra condição, o que viria alargar a
faculdade de intervir. A exigência de cessação de pagamento, por
mais de dois anos, parece defender os estados de uma maneira
completa, quando eles não se achem entregues aos desmandos da
loucura ou da desonestidade, pois que, no caso contrário, quando
não conseguirem recursos para o pagamento por esse prazo é que
não têm, absolutamente, condições para a vida autonômica. Será
possível deixar o gozo da autonomia a um estado que por dois
anos ininterruptos não encontrou meio algum de satisfazer os
compromissos de sua dívida fundada? Haverá estado que tendo
condições de vida chegue a esse extremo? Parece que não. Chego
a crer que é uma hipótese quase irrealizável Quaisquer sacrifícios
que faça, mesmo suspendendo os pagamentos de seus serviços
internos, o estado poderá pagar os cupons da sua dívida juntada.
As emendas relativas à competência para legislar sobre navegação
e uso de águas internas estado se acha expressa na exclusão do
texto que só dá à União competência para legislar sobre navegação
e uso de rios internacionais e interestaduais, pois permanece na
Constituição a regra do art. 65 que de tudo quanto não é
expressamente conferido nas disposições constitucionais ou
implicitamente contido nessas disposições como competência
federal, pertence aos estados. Isso mesmo, como em relação a
essas, subsistem os mesmos embaraços de oportunidade referidas
quanto às outras. Com estas considerações o nosso amigo
Herculano envia-lhe os seus afetuosos abraços e as suas calorosas
saudações pela prova de patriotismo e de amor à República que
ainda uma vez estais dando, na colaboração tolerante e superior,
para a solução deste importantíssimo problema da reforma
constitucional.”
Aqui terminam ponderações Deputado Herculano. Da própria
leitura destas se infere uma solução para o caso. Se a exposição de
motivos com que acompanhar projeto, ficarem bem esclarecidos
os pontos de vista com que ele concorda nos casos do art. 6°, nº 3,
da legislação florestal e sobre navegação, poderá nossa
representação concordar com a redação do projeto oficial. Caso
contrário V. Exa. dirá se devemos pleitear inovações sugeridas não
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só sobre esses pontos como no da intervenção motivada por
insolvência.
Atenciosas saudações. Getúlio Vargas.”

A 25 conforma-se o chefe do Partido Republicano Rio-grandense com as
explicações do relator do anteprojeto enviando-nos a seguinte contestação:
“Deputado Getúlio Vargas – Rio – Conformando-me com
declarações feitas Deputado Herculano Freitas não deveis insistir
novas alterações art. 6°, nem apresentar plenário aditivo art. 63
sobre navegação interior regime rural e florestal. Esta matéria bem
pode ser regulada lei ordinária que mais tarde pretendo sugerir
bancada. Mas é de toda conveniência que na justificação projeto
revisão, como prometeu aquele eminente amigo, fiquem
perfeitamente elucidadas dúvidas por nós suscitadas.
Afetuosas saudações. Borges de Medeiros.”

Finalmente a 24 recebíamos, os representantes do Partido Republicano do
Rio Grande do Sul, no Senado e na Câmara, o seguinte telegrama circular:
“Ouvido por intermédio Deputado Getúlio Vargas sobre
anteprojeto
revisão
constitucional
formulei
objeções
fundamentadas contra várias emendas, que me pareceram ou
inúteis ou ofensivas nossa doutrina e regime interno. Sustentandoas com habitual lucidez na longa discussão preliminar que se
realizou Catete com presença todos líderes bancadas, conseguiu
nosso representante alcançar afinal algumas concessões
importantes para o que encontrou sempre melhores disposições
conciliatórias por parte do Presidente e Deputado Herculano de
Freitas.
“Em consideração especial Rio Grande foram assim retiradas
emendas nos 19 e 59, modificada a de nº 22 e substituída nº 50.
Nessa conformidade mantidos inalteráveis arts. 34, 23, 72, § 24,
definidos princípios constitucionais que Constituição Riograndense já consagrava, ficaram asseguradas autonomia estado
sua competência para legislar sobre direito processual e liberdade
profissões e ensino, o que basta para ressalvar plenamente nossos
princípios e integridade nosso regime orgânico. Entendo, pois,
diante dessas modificações, que nada mais nos é lícito opor ao
projeto oficial, que intuitivas razões de ordem pública e política nos
aconselham aprovar integralmente. Tomando conhecimento em
reunião conjunta dos telegramas que troquei com Deputado
Getúlio Vargas, sobre anteprojeto, ficareis completamente
informado do ocorrido e verificareis que, transigindo com certas
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emendas, fizemos sem sacrifício de nossas responsabilidades e
coerência política.
Abraços. Borges de Medeiros.”

Estava encerrada a fase das discussões preliminares do anteprojeto e, para
nós, fechada a questão com o compromisso de apoiarmos o que ficara vencido nas
mesmas. Divergências secundárias, algumas mais de forma, que se suscitaram em
discussões no seio da bancada, não infrimam o apoio geral, consignado em tese e
mantido na freqüência assídua na violação regular e na recusa à assinatura das emendas
apresentadas em plenário. Havíamos conseguido, na defesa da autonomia dos estados,
a manutenção dos nossos pontos de vista em matéria de liberdade de ensino, de
profissão, competência processual e definições dos princípios constitucionais da União
a que ficam submetidas as unidades federais. Defendemos também os direitos do
funcionalismo público e conseguiríamos, pelo menos, com a modificação da letra i e
supressão da letra h da emenda nº 50 do anteprojeto, que essas disposições não
atingissem dos funcionários públicos dos estados.
Esta emenda nº 50 da primeira edição tomou posteriormente o nº 57 e foi
afinal retirada do projeto. Em matéria de restrições constitucionais, determinadas pelo
estado de sítio, opinamos para que ficasse bem claro que a suspensão do habeas corpus
só atingisse aos detidos por motivos políticos, uma vez que não foi possível manter-se o
texto ainda vigente. Vejamos agora o que tivemos de ceder, após uma impugnação
sustentada com grande firmeza e tenacidade pelo Presidente Borges de Medeiros.
Cedemos quanto às modificações feitas no art. 6°, em matéria de
intervenção federal na autonomia dos estados, em dois pontos: nos casos de guerra
civil e de insolvência muito restritamente e, após tenaz resistência, conforme as
explicações anteriores. Devo informar que nas discussões preliminares do anteprojeto
nas reuniões de líderes, quando foi submetido à apreciação destes o caso de
intervenção independente de requisição para debelar a guerra civil, impugnamo-lo
formalmente. Argumentamos com a possibilidade dessa guerra ser estimulada pelo
próprio Governo Federal para abater situações políticas divergentes nos estados e com
a facilidade de acender essas lutas intestinas no Rio Grande do Sul, pelas
particularidades de sua situação geográfica. Atendendo a essas ponderações, o relator
do anteprojeto propôs que se intercalasse a expressão “respeitada a existência daqueles”,
que foi incorporada ao projeto com a forma definitiva – respeitada a existência dos
mesmos. Assim, os casos de intervenção acrescidos à nossa Lei Magna foram: a militar,
para pôr termo à guerra civil, e a outra para a reorganização financeira. A primeira já se
considerava implicitamente contida no poder soberano da União, que está obrigada a
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respeitar e manter os poderes constituídos dos estados, e redunda mais em uma garantia
do que em perigo para a existência autônoma dos mesmos. Apenas a sua localização,
como desejava o Presidente Borges de Medeiros, ficaria melhor entre as atribuições do
Executivo que no instituto da intervenção, propriamente dito. Quanto ao caso da
cessação de pagamentos, atribuída ao Congresso Nacional a faculdade interventora, é,
pelas exigências de que se reveste, de dificílima realização. É uma medida moralizadora e
justifica-se pela necessidade de resguardar a soberania nacional contra possíveis
intervenções estrangerias nos negócios dos estados, desde que a União fosse impotente
para resolvê-los. A simplificação dos princípios constitucionais a que os estados estão
sujeitos em sua organização, definindo-os e precisando-os, afastou o árbitro das
interpretações.
Estranhar-se-á talvez que, havendo chegado a acordo quanto à revisão,
assinássemos com restrições o parecer sobre o projeto.
Três motivos principais nos levaram a esse procedimento:
lº– porque o ilustrado relator do parecer havia esquecido consignar
neste, conforme prometera, que manter a “existência” dos poderes constituídos dos
estados, no caso de intervenção motivada por guerra civil, implica também o respeito à
“competência” desses poderes;
2º– porque tivera ele mesmo esquecimento, quanto à competência
atribuída aos estados, no recusar, por desnecessárias, as emendas relativas ao uso e
navegação das águas interiores, etc.;
3º– por entendermos que, encerrada a fase da discussão preliminar em
torno do anteprojeto, deveriam ter parecer desfavorável todas as emendas
apresentadas em plenário. Eis também por que, devidamente autorizados por seu ilustre
autor, publicamos os telegramas do Deputado Herculano de Freitas, transmitidos por
nosso intermédio.
Parte da matéria aqui debatida já não mais faz parte da discussão, pela
retirada das respectivas emendas. Contudo, as referências que fazemos servirão como
elemento histórico de elucidação.
Está assim, explicada a atitude do Partido Republicano Sul-rio-grandense
em face do problema da revisão constitucional.
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Haviam estacado aí as tentativas intervencionistas que, se fossem além,
poderiam desnaturar a Federação consagrada pela República, como uma vitória
definitiva das nossas aspirações liberais, refletidas na história e firmada na força
incoercível das próprias leis naturais.
Se, como diz Raoul de la Grassie: “a menor dissociação que se produz no
Estado unitário é já Federação;” não se pode negar que foi este, aproximadamente, o regime
seguido no período colonial.
Seja embora irregular, informe na sua rusticidade como esferóides que se
destacam da nebulosa primitiva, quase independentes entre si, pelo insulamento na
vastidão territorial, mas, subordinados esses estados, diretamente, à metrópole
longínqua, era o esboço de uma federação que se tracejava.
Ninguém melhor que Oliveira Viana, cujas idéias compendíamos em
algumas destas sugestões, com a esclarecida visão do sociólogo, apreendeu e evolução
do povo brasileiro.
Fracassaram as generalizações apressadas da sociologia, pretendendo
aplicar as leis gerais da evolução, como um paradigma que todos os povos tivessem de
seguir na sua marcha.
Esqueceram-se que a ação modeladora do meio cósmico, da composição
étnica e dos fatores externos tinham que variar o processo do seu desenvolvimento, que
sofre avanços e recuos, desvios e contramarchas, conforme a atuação preponderante
desses agentes.
Foi preciso que sobreviesse a plêidade brilhantíssima dos discípulos da
escola de Le Play para, no estudo pormenorizado dos pequenos núcleos sociais, apanhar
toda a infinita variedade da vida.
Edmond Demolins, um dos mais argutos seguidores dessa escola, discípulo
de Henri de Tourvilie, diz no seu notável ensaio Comment la route creé le type social: “La
cause première et decisive de la diversité des peuples et de la diversité des races c’est la “route que les
peuples ont suivie... Les routes du globe ont été, en quelque sorte, des alambics puissants, que ont
transformé, de telle manière ou de telle autre, les peuples qui s’y sont engagés.”
Portugal, país de escassa população, defrontando aqui com uma vasta
extensão territorial semeada de elementos hostis ante a resistência tenaz dos primitivos
silvícolas, teve de ir fazendo uma lenta infiltração do elemento colonizador.
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A medida que avançavam os agentes civilizadores no território distenso,
iam- se formando pequenos núcleos de povoamento que se multiplicavam quase
isolados pela dificuldade de comunicações. Era, como observa Oliveira Vianna, um
povoamento ganglionar, em pequenos nódulos sociais dispersos. Acrescente-se à ação
modeladora do meio cósmico o relevo geográfico e estrutura variável do terreno,
apropriando-se à indústria extrativa, à pastorícia ou à agricultura e determinando a
vocação profissional. O clima, o ritmo das estações, as precipitações pluviais são outros
tantos agentes físicos de modelagem. Inclua-se o elemento étnico, isto é, a maior ou
menor preponderância, em determinada zona, de qualquer das três raças formadoras da
nacionalidade.
E, culminando o esforço de adaptação desses rudimentares núcleos sociais
ao meio ambiente, à variedade da vida, atuam como poderosos elementos de
diferenciação.
Ante a ação inelutável das leis naturais sob a pressão dos fatores
geográficos, os políticos lusitanos são obrigados a ensaiar um regime novo. Começam
pela criação de capitanias hereditárias, ensaiam depois um governo geral e por fim
optam pela fragmentação do poder, instituem governos entre si, quase independentes e
sujeitos diretamente à metrópole. Esta, as mais das vezes, no interesse fiscal, ainda
subdividia a autoridade pomposa dos vice-reis ou governadores entre vários agentes
subalternos, cujas funções variavam, conforme a natureza da vida local. Esses núcleos
regionais diferenciados pela ação dos fatores cósmicos e étnicos insulados no vastíssimo
território, pela dificuldade de comunicações em um estado de quase completa
independência administrativa e separação política de uns para com os outros, e sujeitos
somente ao governo, nem sempre paternal, mas de atuação demorada da metrópole,
formaram o esboço de uma federação que mais de três séculos de vida colonial
afeiçoaram aos hábitos da autonomia regional. E assim tinha que ser, porque, como bem
observa Oliveira Vianna: “Não é possível nenhuma organização central forte em um país de base
física vasta, de baixa densidade demográfica e de circulação rudimentar.”
Proclamada a Independência, os estadistas imperiais tinham que resolver
o problema da criação de um país, estruturando-o sob as bases da unidade política. E
sairam-se engenhosamente, criando uma poderosa máquina de construção que tinha
como peça mestra, rematando todas as outras – o Poder Moderador. Através desta se
fazia o reajustamento ou a mudança de todas as outras peças. Segundo a crítica da
época, pela instituição do Poder Moderador, o rei reina, governa e administra,
quebrando assim, o postulado constitucional atestador da inópia do imperante nos
países de regime parlamentar.
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É que no Brasil, verdadeiramente, nunca houve regime parlamentar como
reflexo da vitória dos partidos. O Poder Moderador abatia ou elevava os ministérios
e esses é que, paradoxalmente, elevavam ou derrubavam as situações políticas. Sendo
assim, diz Aurelino Leal, podem os parlamentaristas do Brasil pregar as excelências do
sistema que preferem; mas o que não devem é invocar o passado na sua argumentação.
Entre nós houve algumas práticas parlamentaristas, já extremes de vícios.
O verdadeiro parlamentarismo, porém, nunca foi exercido. Proibia-o a
Constituição Imperial, impediram-no a falta de eleições livres, o dissídio intestino dos
partidos e por fim, o poder efetivo da Coroa. (O Parlamentarismo e o Presidencialismo no Brasil,
p. 44-45.)
O sistema de unidade e centralização instituído pelo Império, absorvendo
as autonomias locais e ameaçando-lhes as iniciativas, foi um regime transitório e artificial.
E as formidáveis junturas dessa máquina política partiam-se, a meúdo sobre a expansão
dos fóros regionais, reivindicando direitos, às vezes com as armas na mão. Na
Constituinte de 1823, verificaram-se as primeiras manifestações federativas. Em 1824, a
Confederação do Equador deixava patentes as aspirações do norte brasileiro. Em 1835
irrompeu no Rio Grande do Sul a epopéia farroupilha, denominada República de Piratini,
que lutou 10 anos, de combates fulgurantes, contra todo o Império, inclusive grande
parte da população da própria Província rebelada que permaneceu fiel ao Governo
Imperial.
Foi este o mais tenaz e denodado ensaio de organização republicana até
então levada a efeito.
A revolução não pretendia quebrar a unidade nacional. Não tinha intuitos
separatistas. A antiga Província rompeu, transitoriamente apenas, os vínculos que a
prendiam ao resto do Brasil, porque não encontrou neste solidariedade para a realização
do ideal republicano.
Na ata da sessão extraordinária da Câmara de Piratini, realizada a 5 de
novembro de 1836, consta a convocação desta, com o intuito seguinte:
“Propor a necessidade de proclamar-se a independência política,
não só por ser esta a vontade geral da maioria da Província, mas
ainda porque é este o recurso que resta depois das perseguições e
hostilidades que nos tem feito o Governo do Brasil; e mesmo, a
exemplo da Câmara de Jaguarão, deve esta declarar a Província
desligada da obediência que devia ao Governo do Brasil e elevar-se
à categoria de estado livre, constitucional e independente, com a
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denominação de – estado Rio-grandense – podendo ligar-se, por
laços de federação, àquelas províncias do Brasil que, adotando o
mesmo sistema do governo quiserem se federar a este Estado.”

Em manifesto de 29 de agosto de 1838, ainda em pleno apogeu da
Revolução, dizia a figura impressionante e cavalheiresca do Bento Gonçalves: “Perdidas
as esperanças de concluírem, com o governo de S. M. I., uma conciliação fundada nos princípios da
justiça universal, os rio-grandenses, reunidos as suas municipalidades, solenemente proclamaram e
juraram a sua independência política, debaixo dos auspícios do sistema republicano, dispostos,
todavia, a federarem-se, quando isso se acorde, às províncias irmãs que venham a adotar o mesmo
sistema.” O ideal republicano, pelo qual porfiavam, não quebrava os laços de fraternidade
com as outras províncias, às quais desejavam os revolucionários permanecer ligados
pelos laços da Federação.
No Rio Grande do Sul sempre existiu, vivaz e palpitante, o sentimento da
brasilidade, o respeito pelas autonomias locais, para que os laços federativos fossem
um vínculo de amor e não uma imposição da violência. Os instantes reclamos das
províncias obrigaram o governo do Império a condescender com as idéias liberais de
descentralização, promulgando o Ato Adicional que foi, no dizer de Araújo Castro urna
transação de aspirações opostas. Removido o Império em 1889 e com ele abolido o
Poder Moderador, que condensava o dinamismo da centralização, para logo foi
proclamada, junto com a República, a Federação como consagradora das aspirações
nacionais. As antigas províncias, denominadas estados, de imediato reivindicaram seus
direitos que viram reconhecidos na Constituição de 24 de fevereiro, de uma maneira
ampla, com a faculdade de se organizarem, respeitados os princípios constitucionais da
União, proibindo-se a intervenção em seus negócios internos e deixando-lhes,
implicitamente, tudo o que não lhes for negado nas cláusulas expressas da Lei Magna.
E os constituintes rio-grandenses, filiados a um partido cujo orgão refletor do seu
pensamento político, na imprensa, com 42 anos de existência, tem por lema –
Federação, Unidade, Centralização, Desmembramento –, mantiveram-se à altura dos
grandes ideais inspiradores da propaganda.” É com pesar que vemos agora entre
alguns brilhantes espíritos desta Casa, tendências francamente centralizadoras e
reacionárias tentando a ablação de vários direitos conferidos aos estados, com
excelentes resultados em 35 anos de aplicação. Tais foram, além das tendências
intervencionistas do projeto, os esforços para o estabelecimento obrigatório e outros.
Quanto à inconveniência da primeira medida, já foi luminosamente justificada no telegrama do chefe do Partido Republicano Sul-rio-grandense. Sobre o ensino obrigatório,
direi apenas que não é da decretação de leis que necessitamos, mas da disseminação de
escolas, com bons professores, e do desenvolvimento dos meios de transporte. Como

657

obrigarmos o brasileiro a alfabetizar-se se não lhe proporcionamos aulas e, quando
estas existem, não lhe facilitamos o acesso às mesmas?
O Sr. Tavares Cavalcanti – Decorreria aí a obrigação dos estados
proporcionarem todos os meios de alfabetizar o povo. Esta é a resposta que devo a V.
Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Mas como poderia a União obrigar um estado sem
lhe conceder uma subvenção?
O Sr. Tavares Cavalcanti – A União não obriga os estados a coisa alguma.
Os estados se reservariam as prerrogativas de que estão de posse desde o Ato Adicional.
Tenho as minhas dúvidas quanto à obrigatoriedade do ensino, porque essa questão
se resolve em tese de direito penal e civil, isto é, direito substantivo, que é da
competência exclusiva da União. Isso deixei claro nos discursos que proferi.
O Sr. Getúlio Vargas – Os estados já têm competência para decretar essa
obrigatoriedade, se quiserem.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Realmente, não nego isso. Mas não têm
competência para decretar as verdadeiras medidas, que são de ordem penal e de ordem
civil.
O Sr. Getúlio Vargas – Leis que não são cumpridas nós as temos de
sobejo.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Qual a população em idade escolar no Rio
Grande?
O Sr. Pires do Rio – O critério é, mais ou menos, de um décimo da
população total.
O Sr. Getúlio Vargas – V. Exa. verá isso nos quadros que apresentarei.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Eu demonstraria talvez que nem o próprio
Estado do Rio Grande do Sul, fazendo grande esforço, consegue dar escola para toda a
sua população, em idade escolar.
O Sr. Getúlio Vargas – Todos os governos estaduais devem ter como
dever primacial ministrar o ensino à juventude.
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No Rio Grande do Sul pelos dados oficiais do ano findo, entre aulas
públicas subvencionadas e particulares, há 3.096. A matrícula nas escolas públicas é de
180.937 e a freqüência de 155.849.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Aliás, reconheço e proclamo com gáudio
que o Estado do Rio Grande do Sul é dos que mais brilhantes esforços têm despedindo
em favor da causa do ensino.
O Sr. Getúlio Vargas – Agradeço o testemunho insuspeito de V. Exa. O
governo estadual despende anualmente 5.945:747$000 ou sejam 10,5% sobre a
despesa ordinária com a Instrução Pública, além de 1.869:555$000 gastos pelas
municipalidades. E o Rio Grande do Sul, com o ensino livre, é o Estado que tem, pela
estatística federal, menor percentagem de analfabetos.
Para melhor elucidação leio este estudo do Sr. E. Pellanda: O Estado que
tem menos analfabetos é o Rio Grande. Sobre o analfabetismo no Brasil publicou o Sr. E.
Pellanda, em Porto Alegre, interessante trabalho firmado no último recenseamento
federal, corroborando a tese que há algum tempo, vem sustentando, a saber: “O Rio
Grande do Sul é, de fato, o mais culto dos estados do Brasil.”
Diz o referido escritor patrício que desta vez:
“Já não é o rio-grandense que fala, mas a própria Diretoria Geral de
Estatística da União, no seguinte quadro organizado por essa Diretoria:
Estados
Percentagens de analfabetos
1º Rio Grande do Sul ......................................................... 6 1 , 1 5
2º São Paulo ......................................................................... 7 0 , 1 7
3º Acre ................................................................................... 7 0 , 2 3
4º Santa Catarina ................................................................ 7 0 , 4 8
5º Pará ................................................................................... 7 0 , 7 4
6º Mato Grosso ................................................................... 7 0 , 8 8
7º Paraná .............................................................................. 7 1 , 8 2
8º Amazonas ........................................................................ 7 3 , 3 1
9º Rio de Janeiro ................................................................. 7 5 , 2 1
10º Espírito Santo ............................................................... 7 6 , 4 0
11º Minas Gerais ................................................................... 7 3 , 3 3
12º Ceará ................................................................................. 8 1 , 3 5
13º Bahia .................................................................................. 8 1 , 6 0
14º Rio Grande do Norte .................................................. 8 2 , 1 0
15º Pernambuco ................................................................... 8 2 , 1 5
16º Sergipe .............................................................................. 8 3 , 3 0
17º Maranhão ........................................................................ 8 4 , 1 6
18º Goiás ................................................................................. 8 4 , 6 5
19º Alagoas ............................................................................ 8 5 , 2 3
20º Paraíba do Norte .......................................................... 8 6 , 7 9
21º Piauí ................................................................................... 88,02"
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Como se verifica claramente desses algarismos imparcialíssimos, o Rio
Grande do Sul não é só o mais instruído, mas se coloca acima do segundo – São Paulo –
9% de analfabetos a menos.
Releva, porém, notar que nesse resultado se incluem as crianças desde
(zero) dia, e seria absurdo tomarmos essa percentagem como real, visto como antes dos
sete anos não se pode exigir de uma criança que leia e escreva. Demais é sabido que,
entre nós, não obstante a lei marcar para idade escolar - dos 7 aos 14 anos - é comum
se verem rapazes e moças de maior idade cursando o ensino elementar. Para nós,
portanto, a verdadeira média de analfabetismo seria a que resultasse entre maiores de 20
anos e essa a sinopse em apreço não no-la fornece, apurando unicamente 3 classes: de
O a 6 anos de 7 a 14 e de mais de 15.
“Considerando-se tão-somente esta última, vemos que a nossa
posição é ainda melhor:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

Estados
% de analfabetos com mais de 45
anos
Rio Grande do Sul
44,5
Pará
48,02
Santa Catarina
48,4
Mato Grosso
58,5
São Paulo
58,5
Acre
60,0
Paraná
60,0
Amazonas
61,5
Rio de Janeiro
64,5
Espírito Santo
64,6
Minas Gerais
68,8
Ceará
72,8
Bahia
73,0
Rio Grande do Norte
73,6
Pernambuco
74,7
Goiás
74,0
Maranhão
77,2
Sergipe
72,2
Alagoas
78,8
Paraíba do Norte
80,2
Piauí
81,3
............................................................................................
Comprovam estes algarismos que no Rio Grande do Sul a mocidade
que se instruí em número muito maior que a de outro qualquer
estado, e se pudéssemos comparar a classe dos 20 ou 25 anos e mais,
veríamos que a percentagem de analfabetos aqui desceria a menos
de 37, mais do que honrosa, se verificarmos que há muitas nações
da velha Europa que mal conseguem igualar-se em identidade de
condições.”
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O Sr. Tavares Cavalcanti – Quando propugno pelo ensino obrigatório
não quero o cerceamento das prerrogativas de estado algum, desejo simplesmente que
eles colaborem com a União.
O Sr. Getúlio Vargas – Acredito perfeitamente nas boas intenções de V.
Exa, Aliás, estou falando em tese.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Como V. Exa. se referiu especialmente a
minha emenda, precisava justificar-me, porque realmente estou de pleno acordo com o
que V. Exa. enuncia na defesa e sustentação dos princípios federativos e até creio que
sou mais radical, porque votei contra a emenda nº 1.
O Sr. Getúlio Vargas – A maioria dos propugnadores das medidas...
O Sr. Tavares Cavalcanti – Em quanto orça a receita anual da União? V.
Exa. pode me responder?
O Sr. Getúlio Vargas – Em um milhão e pouco.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Digamos um milhão. Em quanto orçam as
receitas dos vinte estados da União, inclusive o Distrito Federal.
O Sr. Getúlio Vargas – Em menos de um milhão.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Em cerca de 600 a 700 mil contos. Como achar
que é demais pedir que a União concorra com a sua quota para a instrução do povo,
quando ela é tanto ou mais interessada neste problema de que os próprios estados?
O Sr. Leopoldino de Oliveira – Mas o orador não se opõe a isso.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Atribui-me intuitos que não tive. Por isso é
que estou dando esses apartes para esclarecer.
O Sr. Getúlio Vargas – A maioria dos propugnadores de medidas
centralizadoras que cerceiam a autonomia dos estados partem de um falso pressuposto:
que os serviços públicos da União são melhor organizados que os dos estados. A
verdade, porém, é que os serviços públicos federais, em matéria de administração,
deixam muito a desejar. Não podem servir de modelo aos estados. A União tem um
funcionalismo público excessivo, aumentando mais no intuito de atender as solicitações
do protecionismo oficial que ao interesse do serviço; e mal remunerado porque é
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excessivo. Uma legislação administrativa e fiscal exótica e contraditória, uma organização
complicada e ineficiante. Tudo isso está a exigir uma grande reforma de simplificação, de
economia e de moralidade.
Sobrecarregar ainda a União com serviços que devem ser custeados pelos
estados é entravar a máquina administrativa e, talvez deixar àquela, que não tem recursos
para este serviço, o ônus de ministrar a instrução pública aos estados que a descurarem
dessa obrigação.
Mas a União arrecada essa importância a que V. Exa. se refere e a receita não
dá para cobrir despesas, como é que ela vai atender?
O Sr. Lindolfo Collor – Esse é um argumento terminante.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Não quero entrar nessa questão, mas o fato
é que se diz que a União é o déficit.
O Sr. Leopoldino de Oliveira – Os estados estão apresentando saldos,
a não ser que as mensagens estejam mentindo.
O Sr. Getúlio Vargas – A questão não depende de lei, depende de
esforço, de conjugação de vontades.
O Sr. Leopoldino de Oliveira – O principal é que esse problema está
entrelaçado com outros problemas de não menos importância, como o do
povoamento, o do transporte, etc.
O Sr. Tavares Cavalcanti – Eu estou de acordo com o orador, apenas
não quero que S. Exa. atribua a minha emenda intuitos anti-federalistas.
O Sr. Getúlio Vargas – Diz Raoul de la Grasserie que, no mundo social,
como no mundo físico, sob a ação do movimento, a matéria pode associar-se, dissociarse, condensar-se ou rarefazer-se, apresentando o aspecto dos estados federativos ou
unitários.
Acolhendo, embora com as necessárias precauções, a fácil generalização
desses princípios, é justo confessar a aplicabilidade da observação do arguto sociólogo a
nosso respeito. Após a dissociação e relativa independência entre si dos diversos núcleos
sociais no regime colonial, sobreveio a condensação no unitarismo absorvente do
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período imperial, desfazendo-se, depois, no sistema federativo, da organização
republicana.
A federação implantou-se entre nós, com caráter definitivo, por ser a única
organização compatível com a vida orgânica do Brasil. Só a federação satisfaz à diversidade
das nossas bases geográficas, das nossas tradições históricas, da nossa estrutura social.
Só ela por sua maior afinidade com a forma republicana, por tornar o
patriotismo mais concreto, por ser mais liberal, mais aberta às iniciativas, mais ágil, pode
suplantar “a monstruosa hidrocefalia” do unitarismo. Só ela permite uma melhor
organização econômica e mais perfeita tributação, conforme as fontes produtoras de
cada unidade federada. Por isso devemos resistir a qualquer diminuição na autonomia
dos estados, como tendências centralizadoras e unitárias que golpeiam a Federação. O
dinamismo revolucionário do período imperial erguia-se mais contra as instituições e
tornava-se separatista pela força das circunstâncias, isto é, pelo isolamento, ante a
impossibilidade de modificar o regime então vigente. No período republicano, ao
contrário, os movimentos subversivos são dirigidos mais contra os governos e alguns
até sob o pretexto de exigir mais exata aplicação da lei. Nada podem dizer contra a
forma de governo que é o ideal dos povos livres nem contra as leis que são liberais. Só
a juízo dos opositores, os governos são maus; a limitação de sua vida, no tempo por
prazo fixo, resolve o problema.
O erro dos rebeldes consiste, sendo eles uma pequena minoria, em sair de
sua função simplesmente fiscalizadora, pretendendo impor pelas armas, num regime
de opinião, o que só as urnas podem decidir. Com o sistema federativo, um golpe de força,
por acaso triunfante na Capital da República, já não decide da sorte de um governo. É
que as unidades federadas adquiriram vida própria, elementos próprios de resistência,
reservatórios inesgotáveis de energia e de força renovadora. E se as organizações
destinadas à manutenção das leis no interior viessem ao todo ou em parte, a faltar no
desempenho dessa missão, a estabilidade legal seria mantida por força do vinculo
federativo que une os estados, na consciência dos seus deveres constitucionais. E a
república federativa é o regime mais próprio para a formação desses pequenos centros
vivazes, verdadeiras escolas de civismo e de experiência, onde se ensinam os futuros
homens de Estado que aspiram o exercício das altas funções da vida pública, para servir
à grande Pátria que é o Brasil. (Muito bem, muito bem. O orador é vivamente cumprimentado)

663

"A Rend iç ão de Ho n ó rio Le mes"

*

O Sr. Simões Lopes Filho – Peço a palavra
O Sr. Presidente – Tem a palavra o nobre Representante.
O Sr. Simões Lopes Filho – Sr. Presidente, a Federação, de 28 de outubro
do corrente ano, publicou o brilhante discurso pronunciado na Câmara Federal pelo
ilustre líder da Bancada situacionista naquela Casa do Congresso, o Sr. Getúlio Vargas, no
qual, entre outras coisas, diz S. Exa. (Lê): “Os simples louvores, com que os representantes da
oposição traçaram a poliantéia e engrinaldaram a fronte de Honório Lemes, não seriam motivo para
impugnação de minha parte. Conquanto, não estivesse eu de inteiro acordo em tais encômios, todavia,
não posso deixar de respeitar essa atitude da oposição, pois considero perfeitamente digna de acatamento
essa magnânima solidariedade para com o bravo caudilho vencido.”
Isto quer dizer que o nobre líder da bancada situacionista rio-grandense
na Câmara Federal, Sr. Getúlio Vargas, consigna, com a sua palavra autorizadíssima,
refletindo bem o pensamento do Partido Republicano do Rio Grande do Sul e,
conseqüentemente, do seu chefe, Honório Lemes, ao invés de ser um “caudilho
relapso”, como foi dito nesta Casa, bem ao contrário, é um “bravo caudilho” na sua
peremptória afirmação.
O Sr. Demétrio Xavier – Muito bem.
O Sr. Simões Lopes Filho – Solicito, pois, a V. Exa. que consulte a Casa
se consente na inserção dos Anais da Assembléia dos Representantes do discurso
pronunciado por S. Exa. na Câmara Federal, o qual tenho em mãos e que foi publicado,
como disse, na Federação, de 28 de outubro, próximo passado.
O Sr. Demétrio Xavier – Muito bem.
O Sr. Presidente – Muito bem.
Vou submeter ao apoio da Casa o requerimento apresentado pelo Sr.
Deputado Simões Lopes Filho.

*

Discurso inserido nos Anais da Assembléia de Representantes na 39ª Sessão em 10 de novembro de 1925.
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(Ninguém se manifestando em contrário, é o requerimento considerado objeto de
deliberação e posto em discussão. Ninguém pediu a palavra e posto em votação, é aprovado)
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D i s c u r s o d o Dr . Ge t ú l i o Va r g a s
(Movimento de atenção)
Sr. Presidente, em uma das sessões anteriores desta Casa, nobres
deputados da oposição, ocupando-se da rendição de Honório Lemes, fato que pôs termo
à última tentativa revolucionária no Rio Grande do Sul, fizeram referências, mais
insinuadas por meio de palavras veladas do que em afirmações positivas, mas que
lograram publicidade em jornais estrangeiros, de que aquele caudilho gaúcho fora vítima
de uma emboscada, quando se entabulavam negociações para a sua rendição.
Os simples louvores com que os representantes da oposição traçaram a
poliantéia e engrinaldaram a fronte de Honório Lemes, não seriam motivo para
impugnação de minha parte. Conquanto, não estivesse eu de inteiro acordo em tais
encômios, todavia não posso deixar de respeitar essa atitude da oposição, pois considero
perfeitamente digna de acatamento essa magnânima solidariedade para com o bravo
caudilho vencido.
Contudo, não poderia deixar corressem a minha revelia ilações tiradas,
quer nesses discursos, quer em publicações até de jornais estrangeiros, de que Honório
Lemes fosse apanhado de surpresa, quando pretendia entrar em negociações de paz.
A rendição de Honório Lemes não foi mais do que o episódio de um novo
plano revolucionário que se tramava no Rio Grande, com o intuito de reacender as
lutas intestinas no meu glorioso Estado e de novo devastar suas férteis planícies,
implantando a desolação e a ruína.
Já anteriormente, se anunciava, mesmo no recinto desta Câmara,
boquejando- se a meia voz que era esperada uma incursão no Rio Grande, para a qual
até o dia estava quase prefixado. De vez em quando, por antecipação dessa data, surgiam
os boatos de que o Rio Grande havia, de fato, sido invadido. Sabia-se que, na região
fronteiriça da zona missioneira, grupos chefiados por Leonel Rocha, Inocêncio Silva e
outros, se aprestavam para o início da incursão. Sabia-se – e foi amplamente divulgado
pelos jornais – que Annibal de Barros Cassal fora aprisionado com contrabando de
armas e, por fim, que o mesmo acontecera com Adalberto Corrêa, conduzindo vultoso
material de guerra, composto de 50.000 cartuchos, metralhadoras, fuzis Mauser e outros
armamentos. Tudo isto, logo se vê, obedecia a um plano preestabelecido, adrede
combinado, que teve sua explosão com a invasão de Honório Lemes. Este mesmo, no
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seu depoimento, em palestra íntima com o bravo e íntegro soldado da legalidade, Dr.
Oswaldo Aranha, disse que se achava pacificamente em sua casa, no Uruguai, quando lá
foi procurado por amigos que o instigaram, que o arrastaram de novo à luta, trazendo-o
para o Rio Grande do Sul.
Por conseguinte, se essa revolução não teve desfecho que se esperava foi
tão- somente porque Honório Lemes soube manter a palavra empenhada com seus
correligionários; os outros faltaram aos compromissos assumidos e ele, isolado, com o
pequeno grupo com que se afoitou a invadir o Rio Grande, foi imediatamente cercado e
feito prisioneiro.
Mas, se é certo que os correligionários de Honório Lemes lhe prestam suas
homenagens e traçam só seus louvores, reconhecendo-lhe qualidades elevadas de
guerrilheiro e de cidadão, nós representantes da maioria devemos também render o
nosso preito aos que afrontam a morte na defesa da ordem e pela segurança das leis.
(Muito bem)
O Sr. Simões Lopes – O glorioso Flores da Cunha e seus companheiros.
O Sr. Getúlio Vargas – Não devemos esquecer esses valorosos
companheiros, conduzidos pelo bravo que todos vós conheceis do recinto desta Casa,
pelo nosso d’Artagnan rio-grandense. (Apoiados)
Logo tereis adivinhado que eu não poderia referir-me, senão, a Flores da
Cunha, cuja personalidade complexa e sugestiva todos conheceis, que tem as vossas
simpatias; em cuja personalidade, estranha e bizarra, aprimoradas qualidades de cultura
fazem ressaltar os nobres sentimentos do genuíno gaúcho. (Muito bem)
Vós, que conheceis Flores da Cunha, a sua abnegação, o seu patriotismo, o
seu esforço, sabereis admirar essa individualidade, como disse, ao mesmo tempo estranha
e bizarra, que varia dos arrebatamentos irresistíveis de sua eloqüência tribunícia até o
gênero alegre, as manifestações de espírito anedótico e pitoresco, que têm na sua
cultivada inteligência modificações tão subtâneas e tão variáveis, em que ora nos aparece
através das expressões encantadoras de carinho e de afeto, ora nos surge com ímpetos
de leão, sacudindo a juba fulva em atitudes soberbas de desafio.
Foi Flores da Cunha, elevando-se com os seus bravos nas campinas riograndenses, quem desfechou o golpe na hidra revolucionária, que de novo pretendia
erguer-se para assolar as campinas gaúchas. (Muito bem)
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O Sr. Simões Lopes – Como já o fizera, pouco antes dessa revolução,
nas coxilhas.
O Sr. Getúlio Vargas – Flores da Cunha deu, com sua maestria, com a
sua habilidade, com sua dedicação, golpe definitivo na tentativa revolucionária de 1925,
do mesmo modo que Paim Filho, demonstrando a sua capacidade militar, a sua
tenacidade, a sua bravura, descreveu uma epopéia nos sertões do Iguaçu aniquilando as
esperanças de vitória dos revolucionários de 1924.
O Sr. Simões Lopes – Ação decisiva e altamente patriótica.
O Sr. Getúlio Vargas – Foram esses os dois heróis que mais se destacaram
na defesa da ordem e das leis, ambos irmanados no mesmo glorioso ideal.
São ambos merecedores das nossas homenagens. (Muito bem) E Flores
da Cunha, na ação decisiva que desenvolveu, pôde aprisionar Honório Lemes, quase sem
derramamento de sangue, e trazê-lo, vencido, para a capital do Estado.
Ao encararmos esse gesto, não sabemos o que mais admirar, se a habilidade,
se a bravura com que se portou o chefe legalista, se a magnanimidade, se a brandura com
que acolheu os prisioneiros.
Há nesse congraçamento dos vencedores com os vencidos, há no
sentimento de pesar que os irmanou naquela hora, a manifestação inequívoca de um
desejo intenso de paz e de concórdia entre todos os brasileiros. (Apoiados) De fato,
deve ser essa a nossa aspiração, deve ser esse o nosso maior desejo...
O Sr. Leopoldino de Oliveira – E uma aspiração nacional.
O Sr. Getúlio Vargas – ... para que o Brasil se restabeleça no domínio da
ordem. Mas, para que essa ordem seja possível, necessário é que aqueles que a perturbam
desistam desse intento. É preciso que estes deponham as armas e reconheçam o
império da lei, a fim de que ela possa cobrir com o manto benigno do esquecimento
todos os que se acolhem a sua sombra.
O Sr. Leopoldino de Oliveira – É preciso que assim procedam legalistas
e revolucionários.
O Sr. Getúlio Vargas – Como podem os legalistas depor as armas se estão
na legítima defesa da ordem?
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O Sr. Leopoldino de Oliveira – Desarmem-se das violências que cometem
a todo o instante.
O Sr. Getúlio Vargas – Estou de acordo em que não deve haver violência,
pois violência gera a violência e nada resolve.
O Sr. Adolfo Bergamini – A toda a ação corresponde uma reação.
O Sr. Getúlio Vargas – O que deve haver da parte de todos nós é a
desistência de recorrer a meios violentos (muito bem), a fim de que se resolva aquilo a
que só as manifestações populares na boca das urnas podem dar solução.
O Sr. Adolfo Bergamini – Única soberania que deve ser admitida, a das
urnas, excluindo-se o terceiro escrutínio.
O Sr. Getúlio Vargas – São as que farão com que a representação
popular tenha seus mandatos fielmente obedecidos no recinto desta Casa.
O Sr. Adolfo Bergamini – Muito bem; neste particular, estou de pleno
acordo com V. Exa.
O Sr. Getúlio Vargas – Quero apenas, Sr. Presidente, fiquem consignados
nos Anais as narrativas feitas por Flores da Cunha e Oswaldo Aranha sobre os
acontecimentos que puseram termo à revolução no Rio Grande do Sul, com a rendição
de Honório Lemes.
E, sem ofensa aos vencidos, eu deixo aqui as minhas homenagens aos
que, firmes, na consciência do seu dever, expuseram a vida para a defesa dos lares, a
segurança das leis e a tranqüilidade social com o denodo, inteligência e a magnanimidade
de Flores da Cunha.
O Sr. Simões Lopes – Documento de energia e de humanidade, ao
mesmo tempo.
O Sr. Getúlio Vargas – Peço licença, Sr. Presidente, para proceder à leitura
dos seguintes telegramas, nos quais aquelas narrativas foram transmitidas de Porto Alegre
para aqui:
“Porto Alegre, 12 – Conforme comunicamos em telegramas
anteriores, chegou a Livramento o trem conduzindo Honório
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Lemes e seus comandados, derrotados em Passo Conceição pelas
forças do General Flores da Cunha.
Respondendo à saudação que lhe foi feita por essa ocasião, o bravo
cabo legalista pronunciou um discurso em que teve o ensejo de
desfazer certos equívocos propalados aqui pela imprensa.
Disse o General Flores que, sabedor que Honório Lemes invadira
o Estado do Rio Grande, reunira 800 bravos que, unidos a outros
patriotas de Alegrete, Uruguaiana e Rosário, em um total de 2.000
homens, iniciara tenaz perseguição ao inimigo.
Três dias e três noites durou essa perseguição, sem descanso.
Atravessando o Jacaquá, a Lagoa Branca e outros pontos daquela
zona, Flores da Cunha dividiu em três alas a sua coluna e conseguiu
cercar Honório Lemes em Passo da Conceição, para onde este se
dirigira na impossibilidade de demandar outros pontos, em virtude
da ação das forças legais e da cheia do rio, que transbordou.
Atravessando o ribeiro, travou-se a luta, a fogo vivo.
O inimigo resistiu heroicamente, registrando-se repetidos feitos de
audácia e destemor, de parte a parte. Assim prosseguia a luta. Já se
havia derrama-do muito sangue, embora com visíveis e
incontestáveis vantagens para a causa legalista, quando o General
Flores da Cunha em um impulso de verdadeiro altruísmo, pensou
em evitar a continuação daquela desgraça e tomou uma resolução
decisiva; enviou a Honório um emissário especial para exortá-lo a
render-se, sob a condição de lhe garantir a vida e a de seus
companheiros de armas, a fim de evitar maiores efusões de sangue.
Essa importante missão foi confiada ao fazendeiro Sr. Torres, que
a levou a efeito com perfeito êxito, porquanto, Honório Lemes,
depois de o receber, levantou a bandeira branca, aproximando-se
da força de comando de Flores da Cunha, com todos os oficiais de
seu estado maior. Foi um momento de comoção para todos;
Honório Lemes, seus oficiais e soldados, com as carabinas de cano
voltado para o chão, acercaram-se do chefe legalista, que estendeu
a mão ao chefe revolucionário vencido.

“A cena foi tocante” – terminou o General Flores da Cunha – “e era a custo
que os presentes sofreavam lágrimas. As suas últimas palavras foram cobertas por longos aplausos.
O General Flores da Cunha tinha como principais auxiliares, nessa luta, entre outros os Srs. Oswaldo
Aranha e o Capitão Antonio Pacheco de Campos, que perdeu heroicamente a vida no campo de
batalha.””
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“Porto Alegre, 13 – Na cidade de Livramento realizou-se uma
grande manifestação ao General Flores da Cunha e ao Dr. Oswaldo
Aranha, em regozijo pela vitória de que foram os heróis.
Os manifestantes percorreram as ruas da cidade e estacionaram
depois da Intendência Municipal, em cujas sacadas estavam os
homenageados, que foram saudados pelo Dr. Pavão Martins.
Respondeu, agradecendo, o General Flores da Cunha, cujo
discurso produziu grande efeito na multidão.
Pregou S. Exa. a necessidade inadiável da concórdia na família
rio-grandense, desejando vê-la unida e forte como dantes, sem
lutas estéreis e ódios inadmissíveis.
Se de 1923 a 1925 foi aos campos de batalha, onde o arrastaram não
os louros e a glória, que não existem em uma luta entre irmãos, mas
unicamente o cumprimento do dever cívico.
Vendo a marcha forçada, que fez dia e noite, atravessando passos
a nado, com sua gente, que há três anos forma a cauda de seu
corcel, cansada, enlameada, faminta, animava-o um imenso desejo
de ver se conseguia o inimigo se rendesse sem uma gota de sangue.
Por isso foi enorme e imensa a satisfação que teve ao obter o êxito
de suas operações sem disparar um só tiro.
Recebeu os vencidos sofrendo e chorando e com eles, com seus
irmãos, também sofreu e chorou, quando as suas mãos, limpas de
qualquer nódoa, apertaram as mãos calosas de Honório Lemes,
vendo-o abatido e humilhado, sentiu, mais do que nunca, a
necessidade de paz e de fraternidade entre os gaúchos, cuja bravura
enalteceu.
Na campanha que acabava de fazer, havia sentido o lombilho mais
duro do que em outras, em que interveio.
Tendo sido dado o que almejava, voltaria agora à simples vida do
campo, de onde sairá para trabalhar pela paz, que é o maior bem de
todos os povos.
Em todas as lutas que tem havido ultimamente, ficou patenteado
o heroismo gaúcho, fonte inesgotável de todas as energias da
nossa raça.
Terminando, fez um brilhante apelo à consciência e aos corações
de seus conterrâneos em prol da paz, pedindo que se passasse uma
esponja sobre o passado. (A. A.)”
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“Porto Alegre 13 (A. A.) – A propósito dos últimos
acontecimentos neste Estado, de que resultou a prisão do chefe
revolucionário Honório Lemes, o Dr. Oswaldo Aranha, em
entrevista à imprensa, disse o seguinte:
“Saímos de Alegrete, no dia 4, marchando sem cessar, com 1.100
homens, sendo apenas 200 regulares e os demais patriotas de
Uruguaiana e de minha cidade, sob o comando de Flores da Cunha.
No dia 5 acampamos em Caverá, onde recebeu o comando
informações de sua vanguarda de que o inimigo fugia. No mesmo
dia, quando bivaquava Flores da Cunha com 170 homens que o
acompanhavam, chegou aviso do piquete de descoberta,
comandado pelo malogrado Capitão Pacheco Campos,
notificando que Honório Lemes fugia, rumo de Vacaquá. Levantou
Flores da Cunha o bivaque, marchando sem cessar e atravessando
a nado as pontas do Rio Vacaquá, rumo às alturas de Afonso
Torres, que atingiu à meia-noite, saindo dessa posição ao clarear da
lua para atravessar a nado o banhado do mesmo nome, até surgir
a elevação de Estância Picadas, onde divisou o inimigo, que por
sua vez, tendo caminhado durante a noite, procurava acampar.
Surpreendido, retrocede a trote e a galope rumo da estação Santa
Rita.
Aí, o tino militar de Flores da Cunha, que colimara o seu objetivo,
revelou-se mais perspicaz. Mandou 50 homens perseguir, à
distância, o inimigo em sua fuga e com o estado maior seguiu,
observando a marcha do inimigo, orientando-me e aos homens que
me acompanhavam o rumo da estrada, para, no flanco inimigo,
quando menos nós esperávamos, surgir em lbicuí da Conceição.
Foi então que Flores da Cunha sobre eles cai, de forma tão
aplastante e inesperada, que o obrigou à rendição imediata.
Não dormimos, nem comemos. Mais a ele do que a esses sacrifícios
e mais do que tudo ao seu chefe devemos à vitória sem sangue
sobre o inimigo, a maior de quantas temos conquistado.
Estávamos a 400 metros do inimigo, Flores da Cunha, à frente da
1ª linha, e eu nas colunas de proteção, quando vimos tremular nos
ares a bandeira branca. Mandou Flores da Cunha fazer alto e
destacou o Major Laurindo Ramos e Mário Matta para se
entenderem com três revolucionários que avançaram protegidos
pela bandeira da paz.
Eram emissários de Honório Lemes que vinham anunciar a
rendição, pedindo garantias. Flores da Cunha respondeu que
recebia os prisioneiros com todas as garantias que ele sempre
havia dado ao inimigo vencido. Foi, então, uma cena emocionante.
Choravam eles, chorávamos nós, dominados por uma emoção
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indescritível. Era uma luta de irmãos. Não tivemos alegrias, tivemos
lágrimas.
Imediatamente após a rendição, acampamos para comer e dormir, o
que há dois dias não fazíamos Eles comeram e dormiram conosco.
Não receberam ofensa direta ou indireta de nossas forças, que têm
em Flores da Cunha, com quem estão acostumadas desde 1923, não
só um chefe militar como espiritual. Ele tratava bem o seu inimigo
e todos souberam imitar esse gesto de sua generosidade.
Honório Lemes, seu filho e seu estado-maior foram entregues a
minha guarda. Eu os tratei mais como irmãos do que como inimigos
porque ao caráter cavalheiresco dos que lutam repugnaria diminuir
e humilhar os vencidos, mesmo quando sobre eles pesasse a
responsabilidade da morte de cinco bravos camaradas.
– E o estado de saúde do General, V. Sra. e de todos, bom?
– Magnífico. O campo retempera, cura e refaz. Eu voltarei com
forças que montam a 650 homens para Alegrete, via Caverá.
– Acha que terminou a revolução?
– Sim. É esta a minha opinião. Honório Lemes me declarou, sem
se engrandecer, que só ele poderia continuar a guerra no Rio
Grande.
– Como explica a invasão?
– Honório Lemes disse-me que estava tranqüilo em sua casa, no
Uruguai, quando elementos civis e militares o foram buscar para
esse movimento. Mostra grande sentimento de revolta para os que
os traíram. Disse-me que, com a desgraça de sua derrota,
continuará a ser sempre Honório Lemes, enquanto os outros não
poderão ostentar honrosamente os seus nomes.””

Era o que tinha a dizer, incluindo também um importante telegrama que
nesse momento venho de receber do ilustre Sr. Borges de Medeiros, benemérito
Presidente do meu Estado:
“Para desmentir categoricamente balelas e invencionices estão
sendo propaladas aí em Montevidéu sobre a rendição Honório
Lemes, transmitindo principais declarações desse e seu filho Nolo
Silveira Lemes, quando interrogado, ontem, pelo chefe da polícia.
Inquirido, Honório, quando se entregou ao General Flores da
Cunha assim procedera por julgar que o mesmo o buscava para
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tratar de paz, respondeu textualmente que se entregou porque
estava disposto a desistir da luta, pois não tinha elementos para dar
combate às forças legais; que desde que lhe falharam certos
elementos, resolveu entregar-se a Flores da Cunha ou Oswaldo
Aranha; que realizou a invasão para forçar a anistia por ser essa
medida necessária para que muitos rio-grandenses voltem aos seus
lares, sabendo, porém, que não dispunha de elementos, nem
recursos bélicos para enfrentar as forças legais. Perguntado se
alguém lhe fizera proposição de paz, respondeu que um
oposicionista residente em Rosário, de nome Afonso Oliveira
Torres, mandara-lhe um recado dizendo que o General Flores da
Cunha o aconselhava desistir luta, dando-lhe necessárias garantias.
Nolo Silveira Lemes declarou que seu pai Honório Lemes invadiu
o Brasil com cem homens mais ou menos ouvindo o declarante
dizer havia outro grupo revolucionário junto D. Pedrito
comandado Otaviano Fernandes; que de Marco Araújo, lugar da
invasão, na noite de 29 de setembro, Honório pelo Município de
Livramento e foi acampar no Passo do Sarandi, de onde
levantaram acampamento dia seguinte e seguiram pela margem
esquerda Rio Ibirapuitã até o Passo de Cerrito, indo no mesmo dia
acampar no Vacaquá, lugar de grotas no Município de Livramento,
onde pernoitaram; que no dia seguinte prosseguiram marcha, indo
pernoitar no Passo Pedro Branco, em um galho do Rio Ibirapuitã,
que aí Honório entrou Município Rosário, onde sua gente tiroteou
com vanguarda Flores Cunha, perto estação Guará; que Honório
se retirou perseguido pelas forças legais perto Passo Lajeado, de
onde contramarchou, tiroteando novamente vanguarda Flores
Cunha, sendo morto nesse tiroteio Capitão Antonio Pacheco
Campos e três soldados da força legal; que sobrevindo noite,
cessou tiroteio e Honório retirou despontando o Rio Vacaquá
na direção Passo da Conceição no Ibicuí, onde, no dia seguinte,
pelas nove horas foram sitiados pela frente, retaguarda e flanco
direito não podendo transpor o rio pela esquerda, por estar ele
muito cheio e não haver barco ou canoa; que alguns
revolucionários procuraram vadear o rio, mas verificando Honório
que não podia combater, convidou então sua gente para se render e
mandou um emissário a Flores da Cunha dizendo que estava
pronto a se entregar; que Flores mandou um major e um capitão
dizer a Honório que aceitava a rendição, garantia a vida dos
prisioneiros; que, em seguida, Flores da Cunha fora onde estavam
os revolucionários que desarmaram; que os rebeldes estavam quase
todos armados com Mauser e mosquetões trazidos do Uruguai e
dispunham dez mil tiros, quando invadiram, e de três mil quando
foram aprisionados; que esse material supõe o declarante que
estivesse no Uruguai nas casas de Fulgêncio Santos, Alfredo
Canabarro e outros; que Honório rendeu-se porque só com grande
sacrifício vidas poderia passar rio fugindo ao cerco forças legais;
que Honório invadiu para forçar anistia contando com a invasão
simultânea de Africo Serpa, Zéca Netto, Alfredo Lemos e outros,
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que haviam prometido entrar território Brasil por outros pontos
Uruguai e Argentina.
Saudações cordiais. Borges de Medeiros.”
(Muito bem, muito bem. O orador é vivamente felicitado)
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2 0 ª Se s s ã o e m 8 d e j u n h o d e 1 9 2 6
O Sr. Getúlio Vargas – Sr. Presidente, a ausência imprevista do ilustre líder
da maioria justifica, neste momento, a minha presença na tribuna, requerendo, em nome
de S. Exa. e por delegação sua, as homenagens a que tem direito o ilustre Almirante
Alexandrino de Alencar, isto é, o lançamento na ata dos trabalhos da Câmara, de um
voto de pesar pelo seu falecimento, e a suspensão da sessão, em homenagem a sua
memória.
Merecidas são essas homenagens, Sr. Presidente. O valoroso marinheiro
sucumbiu quase octogenário; no entanto, cerca de três quartos de sua longa e gloriosa
existência foram de uma atividade contínua, de uma abnegação sem limites, de uma
intrepidez sem desfalecimentos na prestação de serviços relevantes aos altos interesses
da Pátria. (Muito bem)
Desde a campanha do Paraguai, onde a nossa Marinha de Guerra, tantas
vezes se cobriu de glórias, até o momento presente já na ancianidade, quando a maioria
dos homens procura a tranqüilidade e o repouso, ele, por um milagre de fé, sacrificava
nas aras da Pátria as suas últimas energias.
Podem algumas das suas atitudes políticas ser consideradas errôneas,
conforme o ponto de vista em que se colocar o observador, mas nenhum poderá negar
a elevação dos seus sentimentos, a nobreza das suas idéias, a sinceridade dos motivos
confessados como determinantes das suas ações.
Durante o governo de cinco presidentes da República, ele exerceu cinco
vezes o alto cargo de Ministro da Marinha. Foi o reorganizador das nossas forças navais,
o criador ou inspirador de vários institutos de ensino e reformas administrativas,
tendentes a colocar a nossa Marinha Militar ao nível dos conhecimentos na arte difícil e
complexa das guerras modernas.
Quase tudo que possui a nossa Marinha a ele o deve; e se mais não fez,
foi porque mais não lhe permitiu a escassez dos recursos orçamentários.
O mar era a eterna sedução de seu espírito: “rumo ao mar”, era a sua divisa.
É que ele via, na contínua mobilidade das águas, a perene escola de experiências onde a
juventude vai adestrar-se, quer no conhecimento de arte náutica, quer nos desportos
atléticos que enrijam o corpo e temperam o espírito para as eventualidades do porvir.
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Mas, apesar de seu desassombro, de sua coragem, de sua energia, havia
nesse homem, na composição do seu caráter, uma grande dose de bondade e de
modéstia – de bondade sem artifício, de modéstia sem afetação.
A nossa Marinha, era para ele, como uma grande família que o recebia
carinhosamente, em seu seio, como chefe e como guia.
Justas, pois, são as homenagens prestadas a quem, como Alexandrino de
Alencar, honrou a sua classe e dignificou a sua nacionalidade. (Muito bem; muito bem. O
orador é abraçado)
O Sr. Alcides Bahia – Sr. Presidente, já na outra Casa do Congresso o
Sr. Senador Sylverio Nery, esforçado representante do Amazonas, dizendo das virtudes
e méritos do Almirante Alexandrino de Alencar, requereu fossem prestadas as devidas
homenagens à memória do morto ilustre.
As expressivas palavras do representante amazonense bem revelaram a
justiça desse preito que agora aqui na Câmara acaba de ser proposto pelo órgão
autorizado do meu prezado amigo e colega Sr. Getúlio Vargas, distinto líder da maioria da
bancada do Rio Grande do Sul.
Ocioso seria, Sr. Presidente, relembrar neste momento, todas as razões e
todos os motivos em virtude dos quais a representação federal do Amazonas tem a
obrigação, temo dever de conservar em vivo destaque a lembrança do grande morto,
o brilhante desdobramento de sua ação frutificante, e toda a sua elogiável atuação
patriótica durante o longo tempo em que exercitou a sua atividade profícua e isso quer
em relação ao Amazonas, quer em referência ao Brasil inteiro.
Neste segundo caso, os seus serviços esplendem de maneira a
constituírem exemplo merecedor de menção e de aplausos, como no primeiro, Sr.
Presidente, de tal monta foram eles, que o Amazonas, num gesto de significativo
reconhecimento, por duas vezes o elegeu para uma das suas cadeiras na Câmara Alta
do País. Irrecusável homenagem a esse vulto eminente, cuja vida, integrada no dever e
no patriotismo, ele a deu, toda, já ao cumprimento elevado das exigências profissionais –
e aí foi um bravo – (Apoiados), já às solicitações da boa política que ele sempre praticou
com desvelo, com desinteresse e com lealdade - e aí foi um digno. (Apoiados; muito bem)
E, sobre essa dignidade, e sobre essa bravura, assentou sempre os atos
todos da sua vida, honrando assim o seu nome e a sua individualidade. (Apoiados)
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Falo, Sr. Presidente, falo com certeza, através da grande, da respeitosa
estima que eu devotava ao Almirante Alexandrino, e lembrando-me também da
generosa consideração com que ele me distinguia; mas, nas minhas palavras, não há
nem os acentos da louvaminha fácil, nem os timbres da lisonja interesseira, porque, para
proclamar o elogio desse velho moço, que desapareceu, basta que se diga a grande
verdade: que, por sua integridade, por sua elevação, por seus méritos, por todos os
justos títulos, enfim, ele pertence a essa galeria gloriosa das figuras aureoladas pela
sagração brasileira, pelo muito que fizeram a bem da Pátria e em prol da República.
Por isso, Sr. Presidente, o meu Estado sempre se ufanou em tê-lo como
seu representante e ardoroso advogado dos seus legítimos interesses.
Explicável é, pois, que um deputado do Amazonas, sob a criteriosa
orientação do prestigioso líder da sua bancada (Apoiados) e com assentimento integral
dos seus dignos companheiros de representação – explicável é, pois, que um
deputado do Amazonas venha dar, como dá, em nome do seu Estado, decidida
solidariedade ao requerimento que se vai votar.
É o que faço, querendo que a atitude da bancada, a que tenho a honra
de pertencer, seja interpretada como a afirmação soleníssima de muito respeito, e de
muita saudade, pela memória do inolvidável almirante. É o que faço, Sr. Presidente,
pondo na brevidade das minhas palavras toda a extensão da sinceridade com que são
elas pronunciadas. (Muito bem, muito bem. O orador é abraçado)
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2.4 Ministério da Fazenda e Presidência
do Estado (1926-1929)
Discurso pela indicação à Pasta da Fazenda

*

Publicamos a seguir, o brilhante discurso com que o nosso ilustre amigo Dr. Getúlio
Vargas, agradeceu as homenagens que lhe foram prestadas, no Rio, em regozijo à indicação do seu
nome para a Pasta da Fazenda.
Raras vezes terei ocasião de falar de tão alto a uma Assembléia tão
prestigiosa, como expressão de inteligência, de cultura, de proeminência social. Com
inenarrável surpresa vejo aqui, honrando-me com o seu comparecimento, o que de mais
conspícuo existe na intelectualidade, no jornalismo, na política, nas indústrias e no
comércio, ressaltando, em nítido relevo, como expressão orgânica de cultura e de força,
na Capital da República.
Se eu não tivesse, por higiene mental, o hábito de um contínuo exame de
consciência, para não desmedir-lhe na visão das realidades ambientes, poderia
envaidecer-me com esta homenagem. Mas, se não tivesse a convicção da escassez dos
meus conhecimentos, da minha desvalia e inferioridade, não tiraria dessa convicção um
estímulo para progredir. Se for alvejado por censuras justas, embora severas, estas
servirão de incentivo para a melhoria dos meus esforços. Se, porém, for vítima da
injustiça, alvo da má-fé ou do erro dos homens, a certeza de que a verdade pode tardar
mas sempre chega, deixar-me-á blindado pela tranqüilidade ante a esperança de que, na
escala dos merecimentos, não me caberá o último dos lugares. Bem compreendo que
não é a pessoa quase desconhecida do homenageado a força congregadora destas
energias. Eu sou apenas o motivo ocasional para uma homenagem ao Estado que
representei na Câmara dos Deputados. E o meu coração abre-se como uma urna, neste
momento, para receber os votos de simpatia pelo Rio Grande do Sul.
Para ele reivindico a festa de hoje. Assim a compreendo e assim a recebo
com a maior alegria. O eminente Dr. Washington Luiz procurou distinguir o meu Estado
natal, na pessoa de seu humilde representante. E vós bem o compreendestes, na
festividade augural deste dia. Os meus conterrâneos, sem distinção de matizes políticos,
tomaram a iniciativa que a espontaneidade dos outros brasileiros cumulou com a
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gentileza de sua adesão. Dado o grau de intensidade dos prélios cívicos do Rio Grande
do Sul, recusar uma homenagem promovida pelos meus conterrâneos, indistintamente,
poderia dar aso à suposição de que eu me deixara arrastar por intolerância pessoal
incompatível com o meu temperamento. A própria escolha de João Daudt de Oliveira,
meu condiscípulo dos tempos escolares, para intérprete do momento, bem demonstra
que se trata de uma festa de amizade. Daudt de Oliveira é um desses raros amigos que
só tem a dar e nunca a pedir leal, desinteressado, solícito, dotado de uma fina
sensibilidade moral e de uma grande nobreza de caráter.
Há uma ilusão persistente, no apreciar o Rio Grande do Sul, pelo prisma
de um período histórico já transcorrido.
O gaúcho, na sua figura tradicional, gaudério, errante de pouso em pouso,
em busca de aventuras, o rastreador admirável dos caminhos, na amplidão dos
horizontes escampos, o lanceiro intrépido dos entreveros é hoje uma figura
lendária, em transladação para o passado, que ainda ressurte de onde em onde, mas que
se transformou absorvido na trama da civilização, dinamizado nas combinações étnica
modificado enfim pelas novas condições do ambiente social. Mas, as qualidades
desses ancestrais, atividade, denodo, iniciativa, cavalheirismo, persistem nos seus
descendentes de hoje, absorvidos na luta econômica da vida contemporânea. O Rio
Grande do Sul é uma grande oficina de trabalho, um centro de produção e de riqueza,
contribuindo para o abastecimento de quase todos os outros estados do Brasil.
A sua última exportação foi de 474.000 contos e a sua renda atingiu a
130.000 contos. Como os outros estados, possui também grandes nomes de que se
orgulha, entre os quais esse formidável gênio realizador, vidente dos grandes problemas
nacionais que foi o Visconde de Mauá, soldados da estatura moral de Manoel Luiz
Osório; parlamentares como Gaspar Martins, o tribuno fulgurante; políticos de larga
visão construtora, como Júlio de Castilhos e de serena bravura e rara intuição
patriótica como Pinheiro Machado, para só falar nos mortos.
Como os filhos dos outros estados, são destemidos e amam a sua Pátria.
Apenas porque, colocados no extremo limite meridional, entestando com países
progressistas e de sólida cultura, esse patriotismo está sempre deserto e exaltado. Eles
são ali os extrênuos defensores das tradições, da cultura e da língua dessa bela
língua portuguesa em que falou Ruy Barbosa, em que cantou Gonçalves Dias, em que
escreveram Machado de Assis e Euclides da Cunha.
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Por isso, ninguém mais do que os sul-rio-grandenses têm o sentimento
da brasilidade, ninguém mais do que eles ama a sua Pátria, ninguém mais do que eles
conhece e admira a vida dos grandes vultos que a servem, onde quer que abrissem os
olhos para a luz.
Associados pelo vínculo comum de simpatia ao Rio Grande do Sul, falovos agora aqui quem, pelo exercício ocasional da função de líder da sua maioria política
foi distinguido pelo eminente Sr. Presidente da República, para o cargo de seu Ministro
da Fazenda.
Dir-se-á que o escolhido não era um especializado no estudo da ciência
das finanças.
Fui o primeiro a argüir a própria incompetência e a manifestar o receio de
não corresponder à espectativa de tão alta distinção, quando constatava a elevada
personalidade e nobre amigo que transmitira o convite. De mais eu nunca fora um
solicitante, nunca pretendi insinuar-me através de terceiros, nem favoneara a
esperança desse convite. Aguardava sim com ânsia, com férvido desejo o encerramento
das sessões legislativas, para ir desfrutar as férias campesinas do seu querido e longínquo
burgo natal.
Colocada, porém, a questão no pondo de vista da confiança pessoal e de
uma distinção ao Estado que representava, não me era lícito insistir.
De mais, dentro do nosso regime constitucional, os ministros são meros
auxiliares que, estando de acordo com o programa político e administrativo do
Presidente da República, vêm com ele colaborar, na execução desse programa, sem ter
mesmo responsabilidade, por conselhos ou alvitres que surgiram. Esses especializados
em cujo cérebro as idéias preconcebidas, os credos financeiros cavaram sulco, podem
ser um embaraço à execução do plano presidencial. Exigir, para o Ministério, grandes
nomes, medalhões cunhados com a éfige das consagrações oficiais é um vestígio das
tradições do regime parlamentar, quando os ministros é que governavam, como
delegação das câmaras.
O programa financeiro do atual Presidente da República já foi por ele
explicado, em entrevistas, discursos e escritos, de uma forma lúcida e precisa, peculiar a
sua clara inteligência e nobre caráter. A imprensa apanhou esse programa divulgou-o
amplamente, joeirou-o através da crítica favorável ou contrária, mas, prestando o
inestimável serviço de discuti-lo e apreciá-lo em todos os seus aspectos, conforme
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desejava o Chefe da Nação. Ao aceitar o posto para o qual foi distinguido pela honrosa
confiança do Presidente da República, essa aceitação importava do compromisso formal
de empenhar, dentro da escassez de minhas possibilidades mentais, todos os esforços
pela leal execução desse programa. Em minha humildade e insignificância, sinto-me
contra-feito ao vir receber esta homenagem e usar da palavra neste mesmo recinto, onde
a 28 de dezembro do ano próximo findo o então candidato à Presidência da República,
cercado pelo mais numeroso e seleto ágape político a que tenho assistido, pelos mais
significativos expoentes da sociedade brasileira, pronunciou o seu notável discurso
conhecido por plataforma de governo.
Todos os nossos grandes problemas morais, econômicos e sociais eram
lançados com a clara visão de uma personalidade vazada nos moldes de verdadeiro
estadista. Já Presidente eleito da República, no seu discurso de 7 de outubro do corrente
ano, respondendo às classes conservadoras e circunscrevendo seu pensamento ao
problema econômico e financeiro, disse o Dr. Washington Luiz:
“A ordem nas despesas, traduzida no equilíbrio real dos
orçamentos, na consolidação das dívidas flutuantes, na
amortização contratual de todas as consolidadas, assim internas
como externas, a ordem econômica, revelada no desenvolvimento
da nossa produção pecuária, agrícola e industrial – para, pelo
consumo do que é nosso, reduzirmos as importações e, pela venda
das nossas sobras, aumentarmos a exportação e, atraindo e fixando
braço e capital, encontrar o nível das balanças comercial e
econômica e de pagamentos.”

Estabelecidas estas bases, admiravelmente sintetizadas ele entra na análise
do programa de reconstrução financeira, peculiar a sua forte individualidade e que
nenhum outro presidente até então o havia feito. Esse programa é, bem o sabeis – a
estabilização cambial, passando pela conversibilidade de moeda fiduciária, para atingir a
circulação metálica.
Além das entrevistas e discursos do Presidente antes de assumir o governo
o Correio Paulistano, sob o título de Questão Monetária, publicou uma série de artigos
magistrais, desenvolvendo essas idéias, e que, a seguir, resumiremos.
A nossa política financeira tem sido a de emitir papel e valorizar o meio
circulante, diminuindo o ágio do ouro sobre o papel. Mas, como esse papel não tem valor
intrínseco, é um simples título de crédito, se o câmbio altea-se em situações normais, o
menor abalo desse crédito, a mais ligeira crise traz a queda brusca desse papel de valor
oscilante, para elevar-se depois e tornar a cair. Agregue-se a essas causas a intervenção
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artificial no mercado de câmbio, pelos processos inflacionistas e deflacionista. É a
repetição da lenda de Titã a rolar a pedra ao cimo da montanha, tombar com ela e
recomeçar em seguida a tarefa improfícua e sem repouso.
A inflação é um excitante artificial das indústrias, porque produz a alta dos
preços e estimula a produção. Mas as vendas feitas nesse regime de lucros aparentes
constituem uma perda de substância para a economia nacional. Que a moeda diminua
ou aumente de valor é sempre a instabilidade que, na alta aumenta o capital mas aniquila
a produção, na baixa estimula a produção mas destrói o capital. Cada modificação no
valor da moeda traduz uma nova distribuição da riqueza, um reajustamento dos preços.
A alta ou baixa do câmbio são igualmente prejudiciais como sintomas da instabilidade e
da precariedade do valor da nossa moeda. A moeda que não é constante, que não é
sempre igual a si mesma, não pode desempenhar o seu papel de medida dos valores. O
Alvará de 3 de maio de 1803 estipulou o valor 1.500 para a oitava ouro de 22 quilates,
correspondendo à taxa do câmbio em Londres à 61 1/2 pence por 1$000 réis.
A Lei nº 59, de 8 de outubro de 1833, modificou o valor da oitava ouro
de 22 quilates para 2.500 réis, baixando o câmbio legal a 43 1/2 pence por mil réis.
A Lei nº 401, de 11 de setembro de 1848 fixou em 4.000 réis a oitava,
estabelecendo a paridade cambial em 27 pence por mil réis.
Em 104 anos de prática do novo regime monetário, continua aumentando
o autor da questão monetária, tivemos 22 exercícios com o câmbio ao par e 78 com o
câmbio oscilando acima ou abaixo da paridade.
Desde os primeiros tempos da independência, só tivemos a moeda
inconversível. Nunca assumimos a obrigação de dar determinada quantidade de ouro
a troco de notas emitidas.
A lei estabeleceu apenas uma relação de valor arbitrário entre a oitava ouro
de 22 quilates e uma certa quantidade de mil réis. Essa regra cambial só transitória e
ocasionalmente foi seguida. A chamada quebra de padrão é um eufemismo, por que,
em realidade nunca tivemos padrão.
E como retroceder à paridade do câmbio a 27, se as condições da nossa
vida são inteiramente diferentes das daquela época? Os adversários da doutrina
presidencial que nos prometem em troca da estabilidade cambial, da conversibilidade e
da circulação metálica?!
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A instabilidade, a emissão papel e o esforço para valorizar o que não tem
valor!
Não temos moeda uma vez que não possuímos um padrão fixo, como
medida de valor, tanto vale dizer tê-lo apenas nominalmente.
O câmbio de 27 pence não seria possível, nem conveniente às necessidades
da expansão econômica do País. A nossa circulação fiduciária sendo calculada em
2.880.000 contos, para resgatá-la ao câmbio de 5 pence por mil réis ouro, libra 48.000 réis,
precisaríamos de 60.000.000.000 de libras Ao câmbio de 7 1/2 ou libra a 32.000 réis já
seriam necessários 90.000.000 de libras.
Mas, a 27 pence por mil réis ou libra a 8.888 réis seriam necessários
324.000.000 de libras para o resgate da mesma moeda, fiduciária. Deveríamos valorizar
a moeda para resgatá-la depois? Seria aconselhável, perante o critério do interesse
público, valorizar um título de crédito e depois resgatá-lo, aumentando o sacrifício do
País, e dificultando o caminho para atingir a normalidade da circulação metálica?
Ainda recentemente, em prestigioso órgão da imprensa desta Capital, dizia
um culto e respeitável ancião que floresceu no regime imperial: “O papel moeda é um
empréstimo. Deu-lhe o governo títulos representando 27 d. por mil réis e quer que eu receba 5,7 ou 8 d.
Que é isto senão uma fraude? Enfeitem o negócio com as mais belas frases, com os sofismas mais
alambicados, há de ser sempre uma extorsão, um confisco.”
Eis o grande argumento dos inimigos da quebra do padrão ou antes de
criação deste uma vez que só nominalmente o possuímos.
No conceito desse ilustre patrício, pagar um credor da nossa dívida interna
com uma moeda metálica, de valor fixo; só porque sua taxa é inferior ao câmbio de 27,
constitue uma fraude. Pois bem, em troca dessa fraude que é uma moeda metálica de
circulação universal que nos oferece ele? A miragem longínqua, duvidosa e enganadora
de atingir um dia ao câmbio de 27. E se lá chegássemos à custa de quantos sacrifícios o
faríamos, para a economia nacional, sangrando no contínuo reajustamento dos
negócios, dos preços, enfim do custo da vida ao valor oscilante da moeda? Seria a
deflação lenta, isto é, a inquietação contínua pela instabilidade sistematizada, durante
longos anos. Segundo os estudos do Correio Paulistano, a nossa circulação fiduciária é,
aproximadamente, de 2.829.1 34:332$500 réis. Desse valor foram emitidos ao tempo da
monarquia, dando de barato que o fosse todo ele ao câmbio de 27, apenas
195.465:538$000 réis. De conseguinte os restantes 2.633.648:794$500 foram emitidos ao
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câmbio baixo de 27. Por que os interesses de uma vigésima parte dos nossos credores
internos devem prevalecer sobre os das outras dezenove partes e sobre os próprios
interesses do País? Não terão por certo essas pieguices forças para deter um homem
com a coragem das idéias e a firmeza de convicções do Presidente Washington Luiz.
Verificada esta longa depreciação da moeda, toda a economia nacional
equilibrou-se sobre um novo valor aproximativo de mil réis. Sobre esse é que se deve fixar
o valor da moeda. O Presidente da República não quer câmbio alto, nem câmbio baixo,
quer câmbio estável, quer consolidar o que existe, ou exprimindo melhor, com as suas
próprias palavras: “A estabilização deve ser feita na taxa que representa, a relação do custo da vida.
A taxa que representa a relação do custo da vida é aquela a que a coletividade já se acomodou, a que
a vida social já se afeiçoou: aquela em que durante espaço de tempo ponderável, se fizeram as transações
agrícolas, industriais e comerciais.”
É preciso consolidar o que existe, apegar-se à realidade e abandonar
fantasias.
Todos os países europeus desangrados pela guerra, tiveram de lançar mão
das emissões de curso forçado, para atender às prementes necessidades de numerário.
Quase todos, porém, já regressaram à circulação metálica, ao padrão ouro,
sem atingir a paridade do período anterior à guerra porque as condições de vida eram
diferentes.
Ao que nos consta, só a Inglaterra, com sacrifícios imensos ainda não
consolidados, retrotrai a paridade para atender seus interesses de não criadora
prestamista de capital. E, se alguns países, como a Bélgica, França e Itália ainda não
conseguiram sanear o meio circulante, todo o esforço de seus homens de estado é para
o regresso à circulação metálica, recém atingida pelo primeiro dos países citados, onde
vislumbram o único meio de solver as dificuldades emergentes.
L. Pommerv, Chefe do Serviço de Estudo de Informações Comerciais do
Banco Nacional Francês e do Comércio Exterior, em livro notável e recém publicado
sobre o título de Câmbios e Moedas, onde já faz referências ao programa financeiro
do Presidente Washington Luiz, afirma que a causa técnica de desorganização
financeira da Europa, foi o abandono do padrão ouro ao qual o mundo devia a
estabilidade das moedas e dos câmbios.
Na América a Missão Kemmerer de especialistas financeiros americanos
que apresentou planos de reorganização financeira em vários países, realizou no Chile
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tudo o que o nosso Presidente pretende fazer no Brasil: estabilização cambial, quebra do
padrão e a circulação metálica. Se as condições do Brasil não são iguais às do Chile
também o plano de reconstrução financeira do nosso Presidente não é cópia do deste,
nem de qualquer outro país. Mas é o resultado do estudo feito pelo atual Chefe da Nação
aproveitando as lições da experiência e adaptando-as às condições especiais da nossa
vida e do nosso meio.
O Brasil está quase isolado do continente, com o seu sistema caquético de
emitir papel desvalorizado, isto é, sem base metálica. Jamais um programa financeiro foi
lançado com tanta oportunidade quanto este. Tudo porém será feito a seu tempo,
oportunamente, não havendo motivos para terrores nem sobressaltos. Ninguém
mais duvida da preponderância dos interesses econômicos e financeiros, no ritmo
da vida universal. Até meados do século XVIII ainda se faziam guerras para dirimir
contendas de interesse dinásticos. Prevaleceu depois a expansão das nacionalidades,
o predomínio da personalidade política das soberanias.
Mas, a guerra mundial abalou os vigamentos da organização social
contemporânea. Fragmentou a unidade dos impérios, enfraqueceu a personalidade
política dos estados e determinou o surgimento e prevalência das combinações
cosmopolitas e internacionais.
Mas estas próprias combinações norteam sua orientação política, pelo
critério das forças econômicas e financeiras.
E sobre os preconceitos de ódios históricos, orgulhos de raça e veleidades
de expansão nacionalista, estende-se a trama sutil dos interesses econômicos complexos,
absorventes e inexplicáveis. Já não falando nas instituições jurídicas internacionais, com
representação das soberanias políticas, onde preponderam os interesses econômicos,
basta referir a amplitude que tomaram as câmaras de comércio internacional e o recente
quartel siderúrgico franco-alemão. Ainda bem vivo o ressentimento das lutas políticas,
os interesses econômicos representados pelo coque metalúrgico de um lado e pelo
minério de outro, determinaram a criação do cartel alemão, formidável aliança de
interesses econômicos em torno à qual se gruparam os interesses similares do resto do
continente europeu.
O que estabelece entre os países relações duráveis e permanentes não são
os vagos idealismos que se inspiram em afinidades de sangue, de tradições ou cortesias
diplomáticas que afloram apenas à epiderme das grandes organizações, mas os
interesses econômicos, o intercâmbio dos produtos indispensáveis à própria
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manutenção da vida. O dispêndio formidável de energia das guerras modernas, em
que nações inteiras se mobilizam somente para produção e distribuição bélica, acarreta,
com raras exceções, a ruína aos próprios vencedores. E esta será a grande lição do futuro,
talvez superior ao pressuposto da melhoria dos sentimentos humanos, afinados pela
cultura– que as guerras não convém, mesmo como negócio.
Mas apesar da verdade inexorável desses fatos, deixai, meus caros amigos,
que, no persistente idealismo da minha personalidade, eu guarde, como uma das
amoráveis ilusões da minha vida, o encanto de vossa amizade, expresso na beleza de
uma festa tão característica da benevolência e da generosidade do brasileiro. No
desempenho de uma tarefa talvez superior as minhas forças que ela me sirva de estímulo
na resistência a quaisquer solicitações que pretendam afastar-me do cumprimento do
dever.
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Mensagem do Presidente do Estado à
Assembléia de Representantes na Sessão
extraordinária em 4 de junho de 1928
Srs. Representantes. É com o mais vivo prazer que, pela primeira vez, me
dirijo a essa ilustre Assembléia, no exercício das funções do meu cargo.
Apresentando-vos cordiais saudações, no momento em que vos reunis,
em sessão extraordinária, para a qual vos convoquei de acordo com a Constituição,
art. 20, nº 5, tenho a honra de submeter ao vosso estudo e deliberação algumas
providências de caráter econômico e financeiro, que, na conformidade do art. 46, nos 2
e 3, da nossa lei fundamental, dependem de vossa expressa aprovação e autorização.

Do Banco de Crédito Rural e Hipotecário
Desde o instante da minha escolha para presidir os destinos do Rio Grande,
tem sido a criação de um banco de crédito rural e hipotecário a minha maior
preocupação.
Felizmente, já se acha agora em vias de realização esse projeto.
Considero supérflua, tão evidente é ela, a demonstração da necessidade
de se instituir, entre nós, quanto antes, um aparelho econômico dessa natureza, que
corresponda às mais urgentes conveniências e exigências do Estado, por isso que os
estabelecimentos atuais de crédito, no Rio Grande, pela sua organização especialmente
comercial, não podem, como é imprescindível, atender satisfatoriamente, nas suas
crises e na sua natural expansão, à agricultura e à pecuária, as nossas duas principais
fontes de riqueza e prosperidade.
É um problema de grave relevância, cuja solução cabe, indiscutivelmente,
ao Estado, como direto órgão local dos reclamos e aspirações das suas classes
produtoras.
Na organização de um instituto de crédito, como o que pretendo criar, um
dos aspectos essenciais consiste na fixação das tabelas de juros e nos prazos para resgate
dos empréstimos.
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Para a agricultura e para a pecuária o que se impõe é a modicidade de juros
e o prazo longo, mediante amortizações anuais.
Em relação ao prazo longo, a forma que o assegura é a resultante da
emissão de letras ou cédulas hipotecárias, sob a garantia de imóveis. Países há em que
se tornou possível a instituição de bancos operantes somente sobre empréstimos
hipotecários, por possuírem capitais acumulados invertidos unicamente nesse gênero
de operações.
Sendo necessário, no interesse da economia rio-grandense, estabelecer
taxa de juros compatível com o prazo do empréstimo, é evidente que um instituto de
crédito sob a exclusiva forma hipotecária não poderia atender ao fim colimado.
Aliás, inspirado nessa ordem de considerações e na organização
econômica nacional, o decreto federal de 1893 permitiu que outras transações, além das
de natureza hipotecária, constituíssem, paralelamente, objeto de tais institutos.
Demais, não sendo possível negociar no País as letras hipotecárias, por
escassez de numerário, ou deficiência de capitais acumulados, dever-se-á colocá-las no
exterior, pois só assim se tornará viável essa operação.
Assim sendo, e considerando que o juro obtido dessa forma, inclusive
as diferenças de tipo e outras despesas, não poderá ser inferior a 6 1/2, computando-se
as despesas de administração em 1 1/2%, o fundo de reserva e imprevistos em 1%,
impossível será fornecer-se dinheiro a menos de 9% ao ano.
Para obviar tal gravame, a medida que se torna aconselhável é a instituição
de uma segunda carteira, que compreenda outras operações de crédito, a fim de produzir
nova fonte de rendas e em condições de atender às despesas da carteira hipotecária.
Poder-se-ão desse modo reduzir os juros.
Isto posto, será necessário dar ao banco a seguinte organização:
a) uma carteira hipotecária;
b) uma carteira econômica.
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Serão elementos financeiros do banco:
a) capital realizado;
b) letras hipotecárias;
c) depósitos;
d) empréstimos;
e) fundo de reserva.

O banco pela carteira hipotecária poderá:
1°) emprestar a prazo máximo de 30 anos com amortização, mediante
garantia de propriedades rurais situadas neste Estado e de propriedades urbanas situadas
nesta capital;
2°) emprestar sobre hipotecas convencionais, a curto prazo, com ou sem
amortização, sobre propriedades rurais e urbanas, nas condições do número anterior;
3°) emprestar aos agricultores e criadores sob penhor agrícola (art. 781
do Código Civil) e outras garantias suplementares;
4°) incumbir-se do armazenamento e da venda de produtos agrícolas e
outros que lhe tenham sido dados em penhor.

Pela carteira econômica, poderá realizar:
1°) empréstimos sobre warrants emitidos de acordo com a lei e
representativos de produtos agrícolas ou pecuários;
2°) empréstimos sobre notas promissórias a agricultores e criadores;
3°) empréstimos a agricultores e criadores sob a forma de conta corrente;
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4°) empréstimos ao Estado e municipalidades do Estado;
5°) cobrança de juros ou rendas de títulos pertencentes a terceiros;
6°) empréstimos internos ou externos por conta própria ou de terceiros;
7°) operações sobre obrigações ao portador por conta própria ou de
terceiros;
8°) depósitos a prazo fixo ou em conta corrente, com ou sem juros;
9°) administração, gestão e custeio de quaisquer empresas agrícolas ou
pastoris que venha a adquirir;
10°) – arrecadação de rendas do Estado e pagamento de despesas pelo
mesmo incumbido.
O banco poderá fazer empréstimos hipotecários até ao décuplo do
capital realizado.
Nenhum empréstimo hipotecário poderá exceder a metade do valor dos
imóveis, sendo a respectiva avaliação feita por perito da exclusiva escolha do banco e
calculada sobre valor que não ultrapasse o fixado ao imóvel, para pagamento do imposto
territorial, ou o correspondente a duzentas vezes a média do imposto predial cobrado
nos três últimos anos, quando se trate de imóveis urbanos.
Não serão concedidos empréstimos sem que a renda média anual dos bens
hipotecados, arbitrada pela administração do banco, seja suficiente para o serviço da dívida.

Os empréstimos hipotecários serão realizados em dinheiro ou em letras
hipotecárias ao par da emissão do banco.
Quando os empréstimos forem feitos em letras, o banco poderá negociálas de acordo com o mutuário; se o forem em dinheiro, o banco as negociará quando e
como lhe aprouver.
Consideram-se de longo prazo os contratos de cinco a trinta anos,
reembolsáveis por anuidades pagas semestralmente.
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As anuidades compreenderão os juros estipulados, a comissão de
administração e uma quota de amortização, calculada sobre o prazo convencionado, de
modo que, no fim deste, produza a extinção da dívida
Não serão admitidos empréstimos sobre prédios ou estabelecimentos
rurais, pastoris ou agrícolas e urbanos, que estiverem indivisos em comum, a menos que
todos os condôminos solidariamente se obriguem no contrato.
A emissão de letras hipotecárias só poderá ser feita na sede social do
banco, por séries de cinqüenta mil contos de réis, cada uma.
Os juros cobráveis pelo banco serão:
a) sobre empréstimos hipotecários a longo prazo, garantidos por imóveis
rurais até o máximo de nove por cento ao ano e comissão de meio por cento;
b) sobre empréstimos hipotecários a longo prazo, garantidos por prédios
urbanos até o máximo de nove e meio por cento ao ano e comissão de meio por cento;
c) sobre empréstimos hipotecários a curto prazo até o máximo de dez por
cento ao ano e comissão de meio por cento;
d) sobre empréstimos garantidos por penhor agrícola ou pastoril até o
máximo de onze por cento ao ano e comissão de meio por cento;
e) sobre empréstimos estaduais e municipais, o que se convencionar;
f) sobre os demais empréstimos até o máximo de doze por cento,
incluindo comissões.

Desde que os lucros líquidos do banco atinjam a oito por cento
anualmente, os juros a serem cobrados baixarão gradual e proporcionalmente.
Os juros diminuirão igualmente desde que o fundo de reserva seja
equivalente ao capital do banco acrescido de mais 40 por cento.
Para que as letras hipotecárias do banco possam ser negociáveis no
exterior, o Estado deverá dar sua garantia, obrigando-se igualmente por 6% sobre o
capital realizado se o saldo dos lucros e perdas for inferior aos encargos do banco.
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As importâncias que tiver o Estado dispendido nessas condições,
serão ressarcíveis logo que negócios posteriores do banco permitam.
A constituição do banco será sob a forma de sociedade anônima, com o
capital de cinqüenta mil contos, devendo duas terças partes desse capital, pelo menos,
serem subscritas pelo Estado.
Não sendo aconselhável a fundação de um banco de estado,
propriamente dito, parece melhor consultar, de momento, os interesses da
economia rio-grandense, e instituí-lo sob o regime misto, no qual o Estado tenha
predominância, preponderando a sua orientação nos negócios do estabelecimento.
Como, para o caso, é mais conveniente a forma da sociedade anônima, o
Estado só terá força deliberativa possuindo maior número de capital.
Além disso, não tendo o Estado em vista lucros diretos com a criação
deste importante aparelhamento de crédito, é curial que na sua direção se afirme e
vontade do governo sem prejuízo daqueles que concorrerem para a formação do capital
bancário.
Assim sendo, todos os que vierem a cooperar com o Poder Público, neste
patriótico empreendimento, deverão estar animados dos mesmos intuitos, razão por
que seu coeficiente capital terá de ser menor.
Nessas condições, e de acordo com o que ficou esboçado, acredito
que o Banco de Crédito Rural e Hipotecário completará com vantagem o nosso
aparelhamento bancário e cooperará, como fator decisivo, para incrementar o
desenvolvimento da produção agrícola e pecuária e, conseqüentemente, o progresso do
Rio Grande do Sul.
Para isso, é necessário que o Governo do Estado seja dotado de leis que
o autorizem a contribuir com o capital indispensável à constituição do banco, a garantir
as letras hipotecárias, a fixar a garantia até seis por cento sobre o capital realizado,
sempre que os lucros e perdas do banco não possam cobrir os respectivos encargos
anuais.
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Do Empréstimo Externo
Como resultante da organização do crédito rural hipotecário, surge a
convemência da negociação de um empréstimo externo, destinado parte à constituição
do capital do banco e parte à consolidação dos empréstimos internos e externos,
atualmente existentes, de juros de 7% e 8% bem como para atender aos serviços de
saneamento das cidades de Santa Maria, Cruz Alta e Itaqui.
Oferecendo os mercados monetários oportunidade à realização de uma
operação desse vulto, mediante taxas razoáveis, os atuais encargos orçamentários
ficarão sensivelmente minorados, além de se efetivar melhor consolidação do crédito do
Estado, aliás, acentuadamente firmado.
Relativamente aos empréstimos externos, são estes o da Compagnie
Française du Port de Rio Grande do Sul, na importância de 67.933.000 francos, ou seja,
2.700.000 dólares americanos; os empréstimos de Ladenburg, Thalmann & Cia., de
1921, na importância de 7.880.000 dólares, e de 1926, na de 9.923.500 dólares, ou seja,
20.503.500 dólares.
Quanto aos empréstimos internos, a serem resgatados, atingem a cerca
de 79.000:225$616, ou seja, 9.548.870 dólares.
São de 17.000:000$000 ou 2.045.784 dólares as dotações destinadas ao
saneamento das três cidades acima mencionadas.
O capital provável a realizar pelo Estado, na constituição do banco, é
de 35.000:000$000 ou 4.216.868 dólares.
Somadas as parcelas acima mencionadas, montam a 36.315.022 dólares.
Acresce, porém, que, de acordo com disposições contratuais, os
empréstimos americanos de 1921 e 1926 só poderão vir a resgate em 1931.
Assim sendo, sua conversão atual só poderá ser feita mediante compra
dos respectivos títulos, compra que somente se realizará com a majoração do preço
dos mesmos.
Devendo o resgate desses títulos de 1921 ser feito a partir de 1931, na razão
de 105, sua compra atual seria na base de 108, e os de 1926, sendo ao par, na de 102.
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Nessa conformidade, a majoração dos títulos de 1921 importaria em
630.400 dólares e a de 1926 em 198.470 dólares. Os encargos dos serviços ora
especificados exigiriam, assim, cerca de 37.143.892 dólares.
Levando em consideração as despesas decorrentes do lançamento do
empréstimo, que variarão de conformidade com o que se estipular com os banqueiros,
serão necessários, aproximadamente, 41 milhões de dólares, quantitativo esse que
poderá ser menor, conforme as condições em que as negociações forem estabelecidas.
Esse empréstimo deverá ser negociado sob a forma de duas emissões, a
primeira, que será lançada imediatamente, corresponderá aos quantitativos a serem
aplicados prontamente; a segunda, correspondendo à conversão dos dois
empréstimos americanos, será lançada à medida que se for operando a compra dos
respectivos títulos, ou simultaneamente com a primeira, desde que seu produto seja
colocado em banco, rendendo juros equivalentes aos que forem pagos e cujo produto
será retirado na proporção que forem sendo comprados os títulos de 1921 e 1926, cujo
resgate total só poderá ser feito até 1931.
Havendo já se firmado negociações com banqueiros americanos, na base
de 6% de juros, prazo de quarenta anos, a anuidade global sobre 41 milhões de dólares
seria de 2.734.402.649 dólares dos quais deduzidos 149.660.484, relativos à anuidade das
municipalidades, os encargos do Estado passariam a ser de 2.584.742,165 dólares, que, a
8$500 réis, importariam em Rs. 21.970:308$402.
Assim, os ônus orçamentários passariam a ser:
Empréstimo Consolidação ........................................................ 21.970.303$402
Empréstimo de 5% ......................................................................
36:775$000
Empréstimo de 6% ....................................................................... 295:686$000
Depósitos de órfãos ...................................................................... 485:000$000
Depósitos de exatores ..................................................................
20:000$000
Garantia de juros ............................................................................
1:602$000
22.809:371$402
Deduzindo a quota correspondente ao
banco na importância de .............................................................. 2.624.007$205
réis
20.185:364$197

Sendo os encargos orçamentários atualmente de 23.467:580$050 réis,
resultará uma economia anual de 3.282:215$853 réis.
Dependendo, porém, a emissão total do resgate dos títulos externos de
1921 e 1926, a operação imediata passará a ser de 20.700.000 dólares, aproximadamente.
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Assim sendo, a anuidade a pagar será de 1.379.025,24 dólares, ou
seja, 11.721:714$540 réis; deduzida a parte correspondente às três municipalidades, na
importância de 149.660,484 dólares, ou 1.273:01 8$735 réis, o encargo do Estado será de
1.229.364,756 dólares, ou 10.448:695$805 réis.
Donde os encargos orçamentários, até que se opere o resgate dos
títulos americanos de 1921 e 1926, passariam a ser:
Primeira emissão do empréstimo Consolidação .................................10.448:695$805
Empréstimo de 5% .....................................................................................
36:775$000
Empréstimo de 6% ..................................................................................... 295:686$000
Depósito de órfãos ..................................................................................... 485:000$000
Depósito de exatores ..................................................................................
20:000$000
Garantia de juro 6%.....................................................................................
1:602$000
Empréstimo americanos, de 1921 a 1926..............................................14.991:424$500
26.279:183$305
Deduzida a quota correspondente ao banco na importância de ...... 2.624:007$205
23.655:176$100

Acresce que, sendo a primeira emissão de 20.700.000 dólares, não devendo
as despesas com lançamentos do empréstimo excederem a 1.862.810 dólares e não indo
os encargos a serem atendidos com o produto líquido além de 18.511.522 dólares,
resultará um saldo de 325.668 dólares.
Sendo a anuidade correspondente ao saldo apontado de 23.841,368 dólares
ou 202:651$628 réis, os encargos resultantes da primeira parte da operação passarão a ser
de 23.452:524$472 réis, que, comparados com os do atual orçamento, deixam um saldo de
15:055$578 réis.
Convém ainda lembrar que, no cômputo orçamentário para 1928, não
estão compreendidas taxas que elevam, por ano, aproximadamente, a 2.286:303$560 réis,
para amortização dos empréstimos da Viação Férrea no valor de 21.815 :000$000 réis, juro
de 8%, empréstimo da Legalidade, no valor de 9.255:900$000 réis, de 8%; empréstimo
Taquara ao Canela, no valor de Rs. 3.329:500$000 réis, juro de 7%, e depósitos particulares,
todos eles incluídos, agora, na presente operação.
Em face do exposto, calcado em dados seguros, essa operação proposta
virá consultar plenamente os superiores interesses do Estado, diminuindo-lhe encargos
e aumentando-lhe, conseqüentemente, seu já grande crédito.
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Para isso, será preciso dotar o Governo do Estado de lei que lhe permita
fazer operação de crédito até o máximo de quarenta e dois milhões de dólares, a juros de
6%, prazo de 40 anos.

Da taxa de 3% sobre a exportação pelos canais
interiores
Entre os impostos constantes da lei orçamentária vigente, figura a taxa de
3%, sobre a exportação realizada pelos canais interiores.
De acordo com as instruções fiscais em vigor, a arrecadação dessa taxa só
é efetuada quando os produtos exportados pela Barra do Rio Grande transitam pelos
portos de Porto Alegre e Pelotas, não sendo arrecadada nas demais exatorias do
Estado, uma vez que não se verifique aquela hipótese.
Ora, a desobstrução dos canais interiores não beneficia tão-somente a
exportação que se escoa por aquele meio, nem a sua realização atende exclusivamente a
esse fim, porque os trabalhos de dragagem dos referidos canais são uma necessidade
de caráter geral, que interessa a todo o Rio Grande do Sul.
Em tais condições, não é justo que essa taxação só atinja a um grupo,
quando é inegável que todos os produtores do Estado usufruem, direta ou
indiretamente, das vantagens excepcionais desses trabalhos.
Sendo assim, é necessário que ela incida sobre todos os produtos
exportados pela Barra do Rio Grande, quer transitem ou não pelos portos de Porto Alegre
e Pelotas.
Demais, sendo necessário ativarem-se os serviços de dragagem dos
baixios, quer dos canais interiores, quer dos rios navegáveis, é justo que se forneçam
no Estado os recursos financeiros indispensáveis a esse patriótico empreendimento.
Trata-se de uma despesa elevada, cujo custo requer avultadas somas e,
essas, só o fisco as poderá buscar, estendendo a aludida taxação a todos os que são
beneficiados pelo respectivo melhoramento.
Acresce ainda que elevados são os ônus orçamentários decorrentes
da encampação do Porto do Rio Grande e arrendamento da Viação Férrea, serviços
de excepcional valia para a economia rio-grandense.
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Com os encargos referentes ao Porto do Rio Grande, despende o Estado
anualmente cerca de 1.407:027$440; com a Viação Férrea já foram gastos até 31 de
dezembro de 1927, 122.735: 973$920, dos quais 88.279:176$600 em conta de capital,
decorrendo daí elevados ônus orçamentários com serviços de juros e amortização.
Além da máxima eqüidade, que deve presidir a toda tributação, a taxa de
3% passará a incidir sobre a exportação que se fizer por terra e por água.
Assim estabelecida, abrangerá toda a nossa produção que for exportada e
será reduzida de 3% para 2%, em benefício dos interesses econômicos do Rio Grande.
Nesta conformidade, torna-se necessário que o governo seja autorizado a
arrecadar a referida taxa sobre a exportação para fora do Estado, quer por via marítima,
quer por via terrestre, modificando-se assim a lei orçamentária vigente, ou interpretandoa como parecer mais conveniente.

Do Imposto de Consumo
É pensamento do governo não só intensificar a construção de estradas
de rodagem, como melhorar os serviços de viação, em geral, e atacar outros trabalhos que
se relacionam com o desenvolvimento econômico do Estado.
Para isso, entretanto, a não ser operações de crédito que viessem
sobrecarregar o orçamento da despesa ordinária, o governo necessita de maiores
recursos financeiros.
A criação de outros impostos, tendentes a onerar o contribuinte, não nos
parece medida aconselhável, neste momento, quando tem o Estado na tributação do
imposto de consumo elementos capazes de aumentar a sua receita ordinária.
Realmente, é princípio corrente que este imposto, pago indiretamente pelo
contribuinte, é o que menos o onera e o que maiores somas drena para o fisco.
Em face da promessa constitucional que manda extinguir o imposto de
exportação, não seria lícito ao Estado exigir o aumento deste tributo, que sofre, em
todos os exercícios, considerável diminuição nas suas taxas.
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Demais, cabe ao Poder Público, em vez de gravar a produção, incentivá-la
por todos os meios, de modo que o seu coefiente atinja a cifras elevadas e o trabalho
livre frutifique em toda a sua magnífica plenitude.
Se assim é, o único recurso será apelar-se para a generalização do imposto
de consumo sobre outros produtos, a exemplo do que faz o fisco federal, que arrecada
avultada soma desta tributação no Rio Grande do Sul.
Atualmente o Estado só faz incidir o imposto de consumo sobre
aguardente e álcool, fumos e bebidas, perfumarias e cartas de jogar, quando o mesmo
imposto federal abrange além daqueles artigos mais as seguintes espécies de produtos:
fósforos, sal, calçados, especialidades farmacêuticas, conservas, velas, bengalas, tecidos,
artefatos de tecidos, papel e artefatos de papel, chapéus, louças e vidros, ferragens, café
e chá, manteiga, móveis, armas de fogo e suas munições, lâmpadas, pilhas e aparelhos
elétricos, queijos e requeijões, artigos de eletricidade, tintas, leques de qualquer espécie e
ventarolas, boás, pêlos, peles de agasalho, manchons e semelhantes, luvas, artefatos de
borracha, navalhas e pincéis para barba, pentes, escovas e espanadores, caixas de
qualquer feitio, briquedos, artefatos de couro e outros materiais, jóias, obras de ourives,
objetos de adorno, gasolina e nafta, aparelhos sanitários, azulejos, instrumentos de
música, fogões e máquinas cinematográficas e fotográficas.
Com a generalização do referido imposto sobre os mesmos produtos
atingidos pelo imposto federal, em menores taxas, como atualmente sucede, a receita
desta tributação se elevaria e o governo contaria com outros e valiosos recursos para
novos encargos, decorrentes da execução de obras e serviços pertinentes ao
desenvolvimento do Estado.
É preciso, por isso, que o governo seja igualmente autorizado, desde já,
pelo poder competente a arrecadar o imposto de consumo dessa forma no próximo
exercício de 1929, de modo que o Tesouro do Estado possa, em tempo, se aparelhar
convenientemente para não só fixar as regras necessárias a essa arrecadação, como
também tomar as providências que forem oportunas para executá-la.
Diante das múltiplas realizações que a vertiginosa marcha da evolução
econômica rio-grandense vem exigindo da direção governamental, as médias e alvitres
ora expostos, consubstanciados em lei, habilitarão o governo com os elementos
necessários à solução prática dos problemas para os quais tem agora voltada
preferencialmente a sua atenção.
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É o que entrego à resolução de vosso clarividente patriotismo. É o que
espero da vossa decisiva colaboração, na esfera das superiores atribuições delimitadas
pelos dispositivos constitucionais.
A situação econômica e financeira que usufruímos, produto do labor
fecundo de todos, permite-nos encarar com profundo e justo otimismo o futuro da
nossa terra.
O que o Rio Grande exige, apenas, de nós, é que lhe facilitemos o surto da
sua prodigiosa atividade; que lhe coordenemos os esforços; que lhe orientemos as
iniciativas, no sentido do maior rendimento, para os interesses supremos da comunhão.
Não é outro o meu objetivo; outro não é, tampouco, o vosso, como
tendes sobejamente demonstrado e como o evidenciareis, de novo, agora.
Da vossa atual reunião, com efeito, muito esperam, confiadamente, as
forças econômicas do Estado.

Saúde e fraternidade.
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 4 de junho de 1928.
Getúlio Vargas – À Comissão de Orçamento.
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Mensagem do Presidente do Estado na Sessão
de Instalação da Assembléia de
Representantes em 24 de setembro de 1928
Srs. Representantes. No cumprimento do preceito constitucional, cabeme o dever e a honra de me dirigir à Assembléia dos Representantes do Estado do Rio
Grande do Sul, para lhe relatar as principais ocorrências da administração.
Tendo assumido o governo a 25 de janeiro do corrente ano, cumpre-me
prestar contas da gestão dos negócios públicos referente ao exercício de 1927, que foi
o último do período do meu antecessor.
A investidura que me foi confiada, agrava-se com a responsabilidade de
substituir o eminente Dr. Borges de Medeiros, que, durante longos anos de governo,
imprimira na vida do Rio Grande do Sul o cunho de sua individualidade, distinguindose pelo patriotismo, cultura, tino político, capacidade de administrador e inalterável
probidade.
Felizmente, a sólida organização partidária, que elegeu o atual Presidente
manteve no seu ilustre antecessor a continuidade da direção política.
Liberto da obrigação de dirimir contendas e do risco de ser envolvido em
lutas às vezes apaixonadas, oferecendo apenas as garantias necessárias à livre
manifestação do eleitorado, sem influir na solução dos pleitos, pôde o chefe do
Executivo dedicar-se com maior empenho à solução dos problemas administrativos.
Essa liberdade de iniciativa, no campo da administração, tem-se mantido
sem interrupção, antes na melhor harmonia de vistas, para que muito contribui a
superioridade mental e moral do preclaro chefe do Partido Republicano.
Mantém o governo plena continuidade administrativa, quer no
prosseguimento da ação construtora, na execução das obras e serviços já iniciados, quer
na solução dos problemas novos, que surgem, modificando embora, às vezes, quando
lhe parece mais conveniente, métodos ou processos, de acordo com as lições do tempo
e da experiência.
Encerrado o ciclo das revoluções, que por quatro vezes perturbaram o
Estado no último período presidencial, entramos numa fase de cordialidade e de
harmonia, tão necessárias ao nosso progresso.
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O espírito laborioso, ativo e empreendedor do povo rio-grandense
desperta para o surto de todas as atividades, retoma com entusiasmo o trabalho
interrompido, multiplica sua capacidade produtora e distende suas energias em novas
iniciativas.
A situação dos negócios do Estado, no ano de 1927, que tenho que vos
expôr decorreu toda na administração passada.
Antes dessa resenha, farei suscinta exposição das ocorrências, planos e
sugestões que se me afiguram necessárias ao vosso conhecimento, correspondentes aos
oito meses da atual administração, submetendo-os ao vosso estudo e alto critério, a fim
de que possais aparelhar o governo com os recursos que vos aprouver ministrar-lhe.

E l e i ç õ e s mu n i c i p a i s
No ano de 1928, opera-se a substituição das administrações na maioria
dos nossos municípios.
De setenta e nove municípios que constituem o Estado, nada menos de 60
terão de realizar este ano eleições para renovação dos mandatos de intendentes e
conselheiros.
A escolha dos governos locais interessa, profundamente, os habitantes das
respectivas circunscrições, demonstrando o alto grau de educação cívica do povo riograndense.
As pugnas eleitorais tratavam-se, geralmente, entre os dois partidos
organizados no Estado; às vezes, entretanto, cinde-se algum deles, surgindo na arena
política até três pretendentes a disputar um mesmo cargo.
O governo, sem tomar parte da escolha dos candidatos, confiada às
direções partidárias ou surgida de espontânea sugestão popular, limita-se a assegurar as
garantias normais da ordem e livre manifestação do direito de voto, coibindo
quaisquer abusos.
Embora essa atuação seja permanente, nem sempre é possível evitar
casos isolados de conflitos de desfecho imprevisto, os quais ficam aliás circunscritos
aos indivíduos que tiveram participação no fato, entregues os responsáveis à punição
legal, sem que isso influa sobre os resultados coletivos.
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Teve grande repercussão, ultimamente, na imprensa e na opinião, por
exemplo o chamado caso de D. Pedrito, onde a oposição obteve maioria eleitoral, não
só na escolha dos candidatos a intendente e vice-intendente, como na do Conselho
Municipal.
O pleito realizou-se normalmente, cercado de todas as garantias e até
mesmo com a cordialidade entre os contentores, tanto que se não registrou nenhum
protesto nas mesas eleitorais.
Isso fazia supor que o Conselho Municipal de Dom Pedrito reconhecesse
os candidatos que obtiveram maioria nas urnas.
Assim não entendeu, porém, aquela corporação e invocando a existência
de fraudes e irregularidades, anulou o pleito. Na véspera do ato do conselho, o
subintendente e subdelegado de um distrito da campanha, à frente de um grupo,
entrou na cidade e praticou violências contra os oposicionistas.
Essas tropelias e a decisão do conselho chegaram conjuntamente ao
conhecimento do governo, que tomou providências imediatas, fazendo seguir para
aquele município um subchefe de polícia acompanhado de força.
Foi aberto rigoroso inquérito, admitida a autoridade acusada de violências
e entregue à Justiça a punição do todos os indiciados.
Quanto ao ato do Conselho Municipal, não cabia intervenção do governo,
quem exorbitraria de suas atribuições.
Tratava-se duma corporação autônoma e responsável, que, bem ou mal
inspirada, agira no uso de um direito próprio, conferido por lei. Ao governo cumpria
apenas assegurar à oposição a faculdade de usar do recurso legal para o Superior Tribunal
do Estado, única autoridade competente para corrigir o ato que a oposição julga lesivo
aos seus direitos. Assim se fez, permanecendo naquela localidade a autoridade incumbida
do inquérito até a entrega aos requerentes de todos os documentos de que
necessitavam para instruir o recurso. Este já foi interposto, cabendo ao mais alto
Tribunal de Justiça do Estado, com a consciência de sua responsabilidade e suas
tradições de integridade e sabedoria decidir o caso.
As demais eleições municipais têm se realizado num ambiente de segurança
e amplas garantias. O governo continua empenhado em assegurar o pleno exercício do
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direito de voto e garantir todas as liberdades, para que a comunhão rio-grandense não
seja atingida no patrimônio de suas conquistas liberais.

Congresso das Municipalidades
Ainda no corrente ano deve, pela primeira vez, reunir-se nesta capital o
Congresso das Municipalidades. A experiência triunfante em outros estados já
demonstrou a utilidade dessas reuniões.
A diversidade de pontos de vista de normas de processo, de métodos
adotados, quebram, sob certos aspectos a orientação administrativa harmônica que deve
existir dentro, do regime unitário que preside à organização interna de cada estado
federado.
É preciso uniformizar esses pontos de vista, na solução de certos
problemas comuns. Para isso, nada mais indicado do que os referidos congressos, onde
se possibilita o entendimento recíproco dos municípios entre si e deste para com o
estado.
As teses que devem ser discutidas no Congresso são referentes aos
vários problemas que interessam ao ensino público, primário e profissional, assistência
social, saúde pública, policiamento, agricultura e pecuária, rios e águas correntes,
organização política, administrativa e judiciária, viação, etc.
A importância dos temas a discutir deixa antever a utilidade do congresso
e as benéficas conseqüências de sua realização.
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Saneamento
Prosseguindo no serviço de saneamento, já organizado no Estado,
convém dar-lhe maior amplitude, desdobrando alguns institutos, fundando outros e
criando a consciência sanitária.
Esta é obtida, principalmente, por um trabalho de educação e de
propaganda, ministrando o ensino necessário, incluindo os conhecimentos
indispensáveis de higiene elementar.
Para dar impulso inicial a esta magna obra, o governo convidou o Dr.
Belisário Penna, que tem feito do saneamento no Brasil o apostolado de sua vida.
Embora seja bastante satisfatório o estado sanitário do Rio Grande do Sul,
é mister combater e extinguir algumas endemias reinantes, felizmente em pequena
proporção e restritas a poucas localidades do interior.
Entre essas poderemos citar a anquilostomíase, ou mal da terra;
a tripasionomíase, ou moléstia de Chagas, a leisshmaníose, o tracoma, a lepra,
circunscrita a reduzido número de casos nalgumas zonas rurais; a tuberculose e a sífilis,
mais comuns nas cidades.
O Estado poderá ser subdividido em zonas sanitárias, criando-se
dispensários, ou centros de saúde, onde os enfermos serão submetidos a um duplo
tratamento, clínico e educativo.
A profilaxia e isolamento dos tuberculosos e dos atingidos pelo mal de
Hansen, são obras cuja necessidade se impõe.
Para esse serviço de saneamento, o governo pedir-vos-á os recursos
indispensáveis.
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São as seguintes as cifras do obituário de 1927:
IDADES
De 0 dia – 12 meses ..................................
De 1 ano – 10 anos ..................................
De 11 anos – 20 anos ...............................
De 21 anos – 30 anos ...............................
De 31 anos – 40 anos ...............................
De 41 anos – 50 anos ...............................
De 51 anos – 60 anos ...............................
De 61 anos – 70 anos ...............................
De 71 anos – 80 anos ...............................
De 81 anos – 90 anos ...............................
De 91 anos – 100 anos ou idade ignorada
Total ...........................................................

NATIMORTOS
Sexos
masculino ...................................................
feminino .....................................................
Total

Masculino
3 .758
2 .112
83 0
1 .43 0
1 .122
1 .054
97 0
1 .134
945
444
151
13.950

Feminino T O TA L
3 .024
6.782
1 .927
4.039
789
1.69
1 .319
2.749
995
2 .117
773
1 .827
6 91
1 . 6 61
868
2 .002
884
1 .829
515
959
235
386
12.020
25.970

%
26.11
15,55
6,23
10,59
8,16
7,03
6,40
7,70
7,04
3,70
1,49
100

%
951
733
1.684

5 6,47
43,53
100

Esses algarismos mostram o relativamente elevado coeficiente de
mortalidade infantil, denunciando a imperiosa necessidade de desenvolver e amparar o
serviço de proteção à infância e a fundação de estabelecimentos apropriados a esse fim,
máxime para atender às classes pobres.
A iniciativa particular, auxiliada e estimulada pelo Poder Público, está
efetivando, nesse sentido, um trabalho louvável de solidariedade humana.
Quanto à higiene alimentar, a fiscalização até agora exercida sobre os
gêneros de produção rio-grandense tornou-se extensiva aos artigos de importação.
A polícia foi também, por lei especial, armada dos meios necessários à
repressão do comércio de tóxicos entorpecentes.
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Atividade Realizadora
Atravessamos uma época de intensa atividade realizadora e de progresso
febricitante, em que precisamos aproveitar o crédito do Estado, a sua vitalidade
econômica e a relativa facilidade de numerário, para atacar vários problemas, instantes
aspirações da nossa coletividade, que aos homens de governo, como mandatários desta,
cumpre enfrentar e resolver.
Entre esses problemas, devem ter preferência os referentes ao
desenvolvimento das nossas fontes de riqueza. Nenhum plano financeiro ou programa
político poderá prevalecer, se não tiver base nos fatos econômicos. Ainda quando se
visam mais diretamente fenômenos de ordem social, moral ou política, o interesse
econômico é fator de atuação ininterrupta, por isso que uma das funções precípuas do
Estado foi sempre a de promover o aumento da capacidade produtora, o contínuo
acréscimo de rendimento, enfim, do capital humano.
Todo o desenvolvimento econômico deve ter por objetivo tornar-se a
riqueza abundante, pelo trabalho, e ensinar o homem a usar dessa riqueza, pela cultura.
É preciso amparar a produção, estimular a indústria, desenvolver a
circulação da riqueza, disseminar a instrução, cuidar do saneamento rural e urbano,
facilitar a exploração das terras, desenvolver a agricultura, melhorar a pecuária,
desbravar o caminho para a marcha do Rio Grande do Sul, no sentido da sua finalidade
civilizadora.

Tendência Associativa para a Defesa da Produção
A complexidade crescente da vida social, a sensibilidade dos fenômenos
econômicos, pela contínua repercussão de uns sobre os outros, a massa dos capitais
empregados, quase não permitem que os grandes empreendimentos sejam realizados
pelo só esforço individual. Daí a necessidade da forma associativa, que tomam essas
empresas, e da tendência generalizada do reagrupamento social organizado pela categoria
de classes, conforme a profissão ou a atividade econômica de cada um, para que melhor
se compreendam e orientem os fenômenos coletivos.
O desenvolvimento associativo é uma das causas mais importantes do
progresso econômico. Geralmente os vínculos de coesão imperam com maior
intensidade nas associações profissionais. A própria finalidade dos seus objetivos leva
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essas sociedades a assim se integrarem, para suprir as limitações de suas possibilidades
pessoais.
Ao Estado cabe estimular o surgimento dessa mentalidade associativa,
valorizá-la com a sua autoridade, corrigindo-lhe as insuficiências, exercendo sobre ela um
certo “controle”, para lhe evitar os excessos.
A mais eficiente dessas organizações é a que assume a forma de sindicatos.
Organizados para a defesa de interesses comuns, têm uma dupla
vantagem: para os associados, a união torna-os mais fortes; para os governos, o trato
direto com os dirigentes da classe facilita, pelo entendimento com poucos, a satisfação
do interesse de muitos.
Não há que recear o encarecimento da produção em prejuízo do
consumidor, pois não é esse o fim dos sindicatos.
Eles não se instituem somente para a satisfação de interesses individuais;
têm, pelo contrário, uma finalidade eminentemente social. E esta é a de organizar a defesa
da economia nacional contra a desvalorização provocada pelos açambarcadores, em
proveito próprio e não do consumidor.
A formação dos sindicatos e a ação dos governos se completam para a
realização dos seguintes fins:
1º) estandartização dos produtos, criando tipos selecionados de
modo a acreditá-los nos mercados consumidores;
2º) condicionar a produção às necessidades do consumo, evitando o
excesso com a produção de gêneros de má qualidade;
3º) regularizar a exportação, evitando a acumulação de grandes estoques
nos mercados de consumo, que reagem pelo excesso de oferta, produzindo o
brusco desequilíbrio dos preços.
Os excelentes resultados da defesa do café, valorizando a sua produção
no mercado mundial e do sindicato dos arrozeiros, no nosso Estado, estimularam a
formação do sindicato dos charqueadores, estando já em vias de formação o dos
produtores de banha e dos vinhateiros.
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O seguinte quadro da produção e exportação dessas indústrias em nosso
Estado, no ano de 1927, demonstrará o que elas significam para a economia riograndense, justificando o interesse do governo na sua defesa.
Arroz
Charque
Banha
Vinho

1927
produção
exportação
produção
exportação
produção
exportação
produção
exportação

Tons.
220.240
92.235
76.500
61.410
71.654
48.124
45.800
19.773

Valor
77.084:000$000
54.035:845$000
91.637:448$000
73.530:323$000
121.987:532$000
81.979.670$000
28.029:600$000
12.121:041$000

Contrabando
A fundação do sindicato dos charqueadores, realizada por iniciativa
espontânea desses industriais, com apoio dos criadores representados pela Federação
Rural, também contribuirá para auxiliar a repressão do contrabando dessa mercadoria,
que tanto prejudica a indústria nacional.
O contrabando que atinge a indústria pecuária abrange duas espécies: o do
gado em pé e o do charque.
A fundação do sindicato dos charqueadores, instituindo um órgão
central regulador das compras, vedará a aquisição do gado além de nossas fronteiras.
O controle do Estado secundará a execução dessa medida, colocando também a força
pública ao serviço da repressão.
O contrabando de gado, embora lese o fisco e faça concorrência ao
criador nacional, importa na introdução de matéria prima, industrializada no País e
incorporada a sua riqueza. Mas, o contrabando do charque, pelo tráfico clandestino de
guias, é a introdução direta da mercadoria estrangeira, lesando também diretamente a
produção nacional, pela interferência de um fator estranho, capaz de abarrotar os
nossos mercados, aniquilando a indústria e a criação.
Quando no exercício do cargo de Ministro da Fazenda, comissionei dois
funcionários para estudar o problema do contrabando nas nossas fronteiras. Tratando
dos relatórios apresentados sobre esse assunto, já na Presidência do Estado, ao
inaugurar-se o 2º Congresso dos Criadores, a 25 de abril do corrente ano, disse eu:
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“Desse trabalho derivam duas interessantes conclusões: 1ª – que o
charque produzido no Estado de Mato Grosso realmente
destinado à praça do Rio de Janeiro, mesmo quando faturado em
charqueadas distantes de via férrea e próximo da via fluvial, é
sempre despachado pela estrada de ferro noroeste;
2ª – que o charque exportado por via fluvial é contrabandeado na
praça de Montevidéo, mediante o tráfico de guias; ou seguem do
Brasil simplesmente as guias desacompanhadas do charque, para
serem preenchidas com a mercadoria platina, ou vai com elas o
charque de refugo mato-grossense, vulgarmente denominado
patos, e em Montevidéo se realiza a troca, pois, dali é o charque
gordo platino remetido para a praça do Rio de Janeiro,
acompanhando as guias de procedência brasileira e o charque
magro do Brasil é expedido para Cuba como de procedência
uruguaia.
E isso que ocorre em Mato Grosso, verifica-se igualmente quanto
ao Rio Grande do Sul.
A vantagem de possuírmos um mercado próprio de consumo,
para o nosso principal produto de exportação, é destruída pela
concorrência fraudulenta da mercadoria estranha.
Na prática dessa fraude, lesando o fisco e prejudicando a
produção nacional, combinam-se elementos localizados no Brasil,
com outros fixados nos países platinos, ligados pelo interesse do
negócio; pouco importando a nacionalidade.
Diante desses informes que vos transmito, penso que o único
meio viável, eficaz e definitivo para extinguir o contrabando de
charque, será o que vulgarmente chamamos a desnacionalização do
produto, isto é, a promulgação de uma lei, considerando como de
produção estrangeira todo o charque que não transitar somente
pelo território nacional.”

Eis aí rudemente descrito o mal e apontado o remédio. Coerente com esse
ponto de vista na defesa da indústria nacional, a nossa representação no Congresso
apresentou um projeto que está seguindo seus trâmites regulamentares.
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Organização da diretoria de agricultura e criação
animal
Para acelerar o ritmo do nosso progresso econômico, é necessária a
coordenação de três elementos principais: o preparo técnico, o crédito e os transportes.
Quanto ao preparo técnico, precisamos sistematizar os serviços de defesa
agrícola e pecuária, criando o órgão competente, que poderá ser, por enquanto, a
Diretoria de Agricultura.
O desenvolvimento da agricultura e da pecuária, no Rio Grande do Sul, é
de uma importância crescente e está exigindo a intervenção do Estado, para dar-lhe
orientação técnica, aproveitando o que já existe organizado pela Escola de Engenharia,
auxiliando e cooperando com o Ministério da Agricultura, para estabelecer a
coordenação de esforços na realização de um pensamento comum.
A importância das indústrias agrícola e pecuária poderá ser avaliada pelas
seguintes cifras: a área cultivada do Estado é de 2.632.910 hectares, no valor de
1.075.555:360$000, a área destinada à criação soma, aproximadamente, 180.000
quilômetros quadrados, ou 18.000.000 de hectares, 67,57% da área total do Estado.
Na organização do serviço de agricultura será necessário: estudar a
climatologia das diversas zonas do território do Estado, de modo a precisar o ambiente
próprio a cada uma; fazer o exame das qualidades físicas e químicas do solo e da sua
adaptação a determinadas culturas; amparar a indústria dos adubos e fertilizantes do
solo, para evitar o seu esgotamento; criar novos postos experimentais, para investigações
genéticas e métodos culturais, seleção e distribuição de sementes e mudas;
fornecimentos de máquinas agrícolas ao preço de custo, com pagamento a prazo, etc.
Na parte referente à defesa da pecuária, tratar-se-á do combate sistemático
às epizootias e enzootias, que devastam os nossos rebanhos, principalmente os
carbúnculos sintomático e bacteridiano; organizar laboratórios para estudos, exames e
fornecimento de vacina, soros e produtos terapêuticos para tratamento e profilaxia das
doenças dos animais. Os serviços de vigilância sanitária das fronteiras e a imunização de
animais importados facilitarão a aquisição de reprodutores. Deve o Estado também
chamar a si o registro genealógico dos animais de raça, a cargo da Escola de Engenharia,
e o de marcas e sinais, atualmente feito pelas municipalidades. Esta última foi uma das
medidas mais importantes solicitadas pelo 2º Congresso dos Criadores. É preciso
imprimir-lhe uniformidade, evitando assim as duplicatas que facilitam o contrabando.
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A nova diretoria, cujo desenvolvimento se dará progressivamente,
procurará também estimular a indústria e o comércio, amparando as nossas atividades
produtoras, promovendo a estandardização dos produtos, o seu melhor
acondicionamento para o transporte, as câmaras frigoríficas para a exportação de carnes
e de frutas, o estudo e solução dos problemas referentes aos fretes marítimos, realização
de exposições, tudo, enfim, o que se referir, de um modo geral, à expansão econômica do
Estado.

O trigo
No capítulo do nosso desenvolvimento agrícola, o trigo deve ter menção
especial.
O Rio Grande do Sul pode produzir trigo porque tem para isso os dois
requisitos essenciais: o solo e o clima.
Em fins do século XVIII e começos do século passado, o nosso Estado
produziu trigo que chegou a exportar para Portugal e para o Rio da Prata.
Em 1770, somente para Portugal, o Rio Grande enviou 73.044 alqueires de
grãos e 3.715 arrobas de farinha. A preponderância da indústria pastoril, perturbações de
ordem social e política e a falta de preparo técnico para combater as moléstias que afetam
este cereal, determinaram a decadência e quase desaparecimento da sua cultura.
Ultimamente, como reflexo da expansão econômica do Estado, entrou ela
a se incrementar de novo.
Em 1927, a produção do trigo no Estado foi de 120 mil toneladas, avaliadas
em 61 mil contos, havendo sido importadas 31 mil toneladas de trigo em grão e 14 mil
em farinha, calculadas em 33 mil contos.
Conseguintemente, da farinha de trigo necessária ao seu consumo, o Rio
Grande do Sul já produziu 67,15% e importou 32,85%.
A Diretoria da Agricultura, tomando a si o serviço do trigo, fará o estudo
do território do Estado e das condições de produtividade do seu solo, estabelecerá
postos experimentais, de acordo com as peculiaridades de cada região, e fará a seleção de
sementes apropriadas, isto é, resistentes à seca e à ferrugem. Das sementes assim
selecionadas nos postos, serão criados nos municípios campos de reprodução para
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abastecer os cultivadores. Pagará o Estado determinado preço por todo o trigo
produzido, em condições de exportação e que não encontrar comprador.
Sabemos, por informações de técnicos, que na safra passada, os trigos
atingiram o peso específico de 73 quilos o hectolitro, havendo em muitos casos atingido
a 80 e excepcionalmente a 84 e 85.
Segundo os estudiosos do assunto, o Rio Grande do Sul, relativamente à
cultura do trigo, pode ser considerado em três zonas distintas, cada qual com
características próprias e inconfundíveis: a região da fronteira, o planalto e o nordeste.
Diversificando essas zonas, pela topografia dos terrenos, constituição
geológica, climas e hábitos coletivos, diferentes também devem ser as sementes e os
métodos culturais a aplicar em cada uma.
O Governo do Estado tratará de organizar no próximo ano, com os
recursos que lhe proporcionardes, um sistema completo de aparelhagem, em condições
de intensificar a produção da preciosa gramínea.
A cultura do trigo, que se está praticando na região da serra e da mata,
precisa estender-se à planície e à coxilha, onde, com mais facilidade, se instalará a
lavoura mecânica, criadora da grande indústria, capaz de fazer do Rio Grande do Sul o
celeiro do trigo para o consumo do Brasil.

Crédito rural
A fundação de um banco de crédito que amparasse o surto do nosso
desenvolvimento econômico, estimulando as indústrias agrícola e pecuária, fomentando
o saneamento das cidades, a organização do trabalho e a produção da riqueza, constituía
necessidade imprescindível.
Antiga aspiração das classes produtoras, manifestada pelas associações
respectivas, e que já fora objeto das cogitações de governos anteriores, chegamos ao
momento preciso de sua realização.
Ao invés de aguardarmos a solução do governo central, peado por uma
série de dificuldades, entre as quais não seria das menores a variedade das condições
econômicas, num vasto território, sem a necessária articulação, deveríamos defrontá-lo
como um problema local, contando apenas com as possibilidades do nosso Estado.
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Mas, o próprio Governo Federal, após a eleição do Presidente Washington
Luiz, propiciava-nos a criação de um banco hipotecário, com o advento de um fator
novo – a estabilização cambial.
Realmente, a fixação do valor da nossa moeda, afastando o pesadelo das
oscilações cambiais, gerava a confiança, fonte de todo crédito, facilitando a emissão de
letras hipotecárias, ouro, base do novo instituto bancário.
O labor da gente gaúcha, a sua atividade, inteligência e capacidade de
produção, impõem-se como dados numéricos irrecusáveis.
Como já demonstrei, a área cultivada do Rio Grande do Sul, no ano findo,
foi de 2.642.458 hectares, a produção agrícola de 4.032.458 toneladas, no valor total de
l.075.555:360$000. A área ocupada pela criação, calculada em 180.000 quilômetros
quadrados, equivale a 63,57% da área total do Estado.
A população pecuária, nas suas diversas espécies, era de 25.568.840
cabeças, avaliadas em 1.758.437:500$000. O total de sua exportação foi de 542.703.208
quilogramas, no valor de 415.415:791$389.
No entanto, apesar dessa massa de capitais disponíveis, as classes
produtoras viviam à míngua de numerário, em contínuos sobressaltos, sujeitando-se a
juros altos e prazos insuficientes, para a liquidação normal de seus negócios.
As instituições bancárias do Estado, das mais antigas e sólidas do País,
encontrando lucro fácil, na rapidez das transações comerciais e na colocação imediata de
seu numerário, não eram organizadas de molde a fazer operações a longo prazo e juros
módicos.
Em 1927 foram feitas 3.000 hipotecas, das quais apenas 61 desfrutavam
prazo superior a 5 anos, sendo 2.095 sobrecarregadas com juros de 12% acima.
O novo banco não será somente hipotecário. Terá a organização mais
ampla de um banco de estado, elaborado sem o intuito de lucro imediato, mas destinado
a fazer a defesa de nossa produção, constituindo um propulsor de riqueza e de
progresso.
Assim, além das hipotecas a juros máximos de 9 1/2% e prazos até 30
anos, o banco irá operando também com uma carteira econômica, sobre penhor
agrícola e pecuário, sobre warrants, etc.
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Quando os dividendos atingirem a 8%, os juros baixarão gradual e
proporcionalmente. Com um capital de 50 mil contos, poderá emitir até 10 vezes esse
valor, que, embora usado com prudência, deixará amplas possibilidades ao
desdobramento das forças produtoras do Estado, principalmente com referência à
pecuária e à agricultura.
Facilitará a seleção dos tipos de animais apropriados a cada zona, pela
aquisição de reprodutores finos, a construção de banheiros carrapaticidas, a compra
de máquinas agrícolas e facilitará numerário às municipalidades, para obras de utilidade
pública.
Alguns destes dados e informações constam da mensagem que vos dirigi
por ocasião de vossa reunião extraordinária, em junho último. Afigurou-se-me,
entretanto, de toda a oportunidade a sua reprodução agora.
Acredito, em suma, que, facilitando o numerário, diminuirá o comércio
dos onzenários, estimulando a criação de indústrias novas.

Empréstimo
Tendo de contrair um empréstimo para integrar a quota do Estado no
capital do banco de crédito, que pretendíamos fundar, examinaram-se as possibilidades
de, aproveitando as ofertas de numerário no mercado mundial, estender essa
operação, de forma a diminuir os ônus da dívida pública, resultantes de compromissos
anteriores.
Após estudo meticuloso do assunto, foi aberta a concorrência para o
lançamento de um grande empréstimo de 42 milhões de dólares, cujo produto deveria
ser aplicado no resgate da dívida flutuante, na conversão da dívida interna e externa do
Estado, na subscrição da quota do mesmo para constituição do banco e os
melhoramentos e serviços projetados pelos Municípios de Alegrete, Cruz Alta, Itaqui e
Santa Maria.
Acorreram os representantes das mais poderosas casas bancárias que
mantêm transações com o nosso País. Após um exame rigoroso e absolutamente
imparcial de uma dezena de propostas, foi aceita a mais conveniente aos interesses
públicos, apresentada pela firma White, Welde & Cia. Essa brilhante operação de
crédito, além de permitir a realização de empreendimento de grande alcance econômico,
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ainda diminuiu as nossas responsabilidades financeiras, fortificando mais o crédito do
Estado.
Afora esse crédito, é de justiça reconhecer que também contribuiu, como
fator apreciável, a maior confiança do capital estrangeiro, despertada pelo êxito do
plano financeiro de estabilização do valor da moeda, delineado e executado pelo Sr.
Presidente da República.
Os dados que se seguem, melhor elucidarão as vantagens e aplicações do
empréstimo patrioticamente autorizado por essa ilustre Assembléia, em sua já referida
reunião extraordinária.
O total do empréstimo externo, em duas emissões, é de 42.000.000 dólares,
ao tipo de 91,50, prazo de 40 anos, juros de 6% ao ano, resgate ao par e fundo de
amortização a contar de 1932.
O governo emitiu, imediatamente, apólices no total de 23.000.000 dólares,
constituindo parte da emissão global de 42.000.000 dólares, autorizada pelas Leis nos 459,
de 18 de junho, e 463, de 5 de julho, tudo de 1928.
Destinou-se essa primeira operação ao resgate dos títulos da
Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul, relativos à encampação do mesmo
porto, e também ao dos empréstimos internos de 7 e 8% da Viação Férrea, da estrada de
ferro de Taquara ao Canela, de 8% e do Empréstimo da Legalidade, também de 8%. Ainda
com o produto da emissão inicial atendeu-se à transferência dos depósitos particulares
para o Banco do Rio Grande do Sul, aos serviços de saneamento das cidades de
Alegrete, Cruz Alta, Itaqui e Santa Maria e à constituição do capital do Banco do Rio
Grande do Sul. O saldo empregar-se-á no custeio de outros serviços e obras que o
Estado terá de executar.
A importância líquida da emissão subiu a US$ 21.005.000,00 descontadas
a diferença de preço de compra, na quantia de US$ 1.955.000,00, e despesas de emissão,
na de US$ 40.000,00.
O saldo dos títulos da Compagnie Française, de 70.172.390,00 francos,
incluindo juros vencidos, elevou-se a US$ 2.749.701,80. Por força do respectivo
contrato, ao resgate deveria preceder aviso prévio de 6 meses. Entretanto, como o
segundo cupom de juros vencer-se-ia a 19 de outubro próximo, concordou a
Compagnie em receber integralmente o cupom, operando-se a 31 de julho último o
resgate total. Com essa antecipação, houve ainda redução de juros, na base de 4% ao
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ano. Computadas a diferença de tipo e despesas do novo empréstimo, o custo do
resgate foi de US$ 2.988.208,54.
Quanto aos empréstimos internos de 7% e 8%, que montam a Rs 51.1
22:500$000, ou seja, US$ 6.140.840,84, ao câmbio de 8$325, acrescido da diferença de tipo
e despesas do novo empréstimo, o respectivo resgate somará US$ 6.673.132,03.
Os depósitos particulares transferidos ao Banco do Rio Grande do Sul
perfazem a importância de 24.600:000$000, ou US$ 2.954.954,95, ao câmbio de 8$325.
Adicionadas a diferença de tipo e as despesas do novo empréstimo elevaram-se a
US$ 3.211.265,17.
Os encargos resultantes do resgate das apólices da Compagnie Française
du Port de Rio Grande do Sul e dos empréstimos internos de 7% e 8% exprimem-se
pelos seguintes algarismos:
Compagnie Française ..................
Empréstimos de 7% e 8% .........
Depósitos Particulares ...............

US$ 2.988.208,54
US$ 6.673.132,03
US$ 3.211.265,17

Total ................................................

US$ 12.872.605,74

Atingem o total de 24 mil contos, – ou seja, US$ 2.882.882,88 – as parcelas
correspondentes aos Municípios de Alegrete, (7.000:000$000), Cruz Alta,
(5.000:000$000), Itaqui (2.000:000$000) e Santa Maria (10.000:000$000).
A contribuição do Estado para a constituição do Banco do Rio Grande
do Sul será de Rs 35.000:000$000 ou US$ 4.204.204,20. Com a diferença de tipo e despesas
do empréstimo, esse total ascenderá a US$ 4.568.873,20.
Feita a dedução das importâncias correspondentes aos resgates, às
municipalidades de Alegrete, Cruz Alta, Itaqui e Santa Maria, à constituição do Banco do
Rio Grande do Sul, apura-se o saldo disponível de US$ 2.675.638,18, equivalente a
22.274:687$848, ao câmbio de 8$325.
Os encargos do orçamento passaram a ser, agora, de Rs 21.919:219$028,
anualmente; antes elevavam-se eles a 23.167:580$050. Verifica-se, portanto, como
conseqüência desta operação de crédito, a economia real de 1.248:361$022 por ano.

717

A segunda emissão do empréstimo, de 19.000.000 dólares, aplicar-se-á no
resgate dos empréstimos americanos de 1921 e 1926, o que, em virtude de cláusulas
contratuais, se deverá operar em 1931, o primeiro a 105 e o segundo ao par.
Têm sido remetidos aos banqueiros Ladenburg, Thalmann & Cia.,
anualmente, US$ 420.000,00, que se destinam à compra de títulos do empréstimo de 1921.
Em 1927, tais aquisições não excederam US$ 20.000,00, em conseqüência da grande alta
observada na Bolsa de New York, o que não permite aquisição senão além de 105.
No corrente ano, foram os banqueiros autorizados a comprar até 105 1/2, tendo
eles, efetivamente, adquirido títulos no valor de US$ 9.000,00, ao preço de 105 1/4.
Em poder dos banqueiros, encontram-se, presentemente, na forma
contratual, US$ 705.000,00.
No tocante ao empréstimo de 1926, cabe-me informar-vos que as
amortizações se vão fazendo normalmente, na conformidade do contrato respectivo.
Empenhou-se o Estado em antecipar o resgate, mediante compra dos
títulos do empréstimo de 1921, na base de 108 e dos de 1926, na de 102. Não lhe foi,
entretanto, possível atingir tal objetivo, dada a valorização desses títulos, o que bem
exprime, por si só, eloqüentemente, a situação real do crédito do Estado.

Circulação
Com esta denominação genérica, pretende abranger todos os serviços a
realizar, desenvolver e conservar, em matéria de transportes ferroviários, rodoviários,
fluviais e marítimos.
O transporte condensa e resume todos os outros problemas de que
depende o progresso moral e material do Estado.
O eminente Sr. Presidente da República disse muito bem que “governar é fazer
estradas e que delas precisamos para todas as horas do dia e todos os dias do ano”.
Para estimular a nossa produção, aumentar a riqueza e o conforto da
população, é necessário integrar o Rio Grande do Sul num completo sistema de
transportes, uma vasta rede arterial, através da qual circule o produto do nosso
trabalho.
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VIAÇÃO FÉRREA NO RIO GRANDE DO SUL – Esta estrada,
arrendada à Compagnie Auxiliaire até 1920, foi, nesse ano, encampada pelo Governo
Federal, que transferiu ao Estado, mediante contrato, a sua administração.
Conhecem-se sobejamente os motivos que levaram o meu preclaro
antecessor a esse decisivo empreendimento. A empresa arrendatária mostrava-se
impotente para conjurar a crise em que se debatia a estrada. O material insuficiente e em
grande parte estragado, exigindo substituição imediata; as greves do pessoal; a
desorganização dos serviços; a impossibilidade de renovação desse material pela
Auxiliaire, que já havia até alienado a capacidade de dispor livremente da renda líquida da
exploração da rede, para oferecê-la em garantia aos prestamistas, tal era o quadro que
se apresentava. Desenhava-se nitidamente a ameaça da paralisação parcial ou total do
tráfego, com dano irreparável à economia do Estado
Proposta a medida decisiva que se impunha, foi esta, após demoradas
negociações, efetivada pela encampação e transferência já mencionadas. A União pagou
à Compagnie Auxiliaire a importância de 200 milhões de francos belgas. O Estado
obrigou-se, para com a União, pelo contrato de arrendamento, a gastar em
melhoramentos na rede, a quantia correspondente ao preço da encampação, fixada em
84.391:535$354, equivalente, em moeda nacional, que deveria ser levada à conta de
capital e lhe seria indenizada pelo Governo Federal, no fim do prazo do contrato ou, em
qualquer época, em virtude de rescisão deste.
O Governo do Estado, ao assumir a administração da rede, precisava
normalizar os transportes, ante a crescente intensificação do tráfego e necessidade de
aquisição de material. Afrontando também períodos de crise, provocados por
movimentos revolucionários, além de inverter na estrada rendas de seu orçamento
ordinário, teve de lançar mão do crédito, contraindo empréstimos.
Tais sacrifícios estão plenamente justificados pela normalização dos
transportes e incremento da economia rio-grandense. Esse serviço é, sem dúvida, um dos
mais valiosos prestados ao Rio Grande do Sul, pela administração do Dr. Borges de
Medeiros.
O Estado já havia, pois, de muito excedido a sua conta de capital.
Pelo contrato atual, no caso de déficit, suporta o Estado todo o prejuízo
ao passo que, se houver saldo, será este dividido igualmente com a União. No entanto,
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são ainda necessárias avultadas despesas, para completar os melhoramentos exigidos
pela Viação Férrea.
Uma comissão de técnicos, escolhidos pela União e pelo Estado, em 1922,
bem examinando as necessidades da rede ferroviária, apresentou um laudo minucioso
dos reparos e melhoramentos por ela reclamados e calculados em 322 mil contos,
que devem ser executados no prazo de 15 anos. Desses melhoramentos, os mais
urgentes foram orçados em 98 mil contos e consistem no reforço de pontes e obras de
arte, em toda a linha; substituição de trilhos, na extensão de 1.450 quilômetros;
construção de variantes, cercas, linhas telegráficas, oficinas, depósitos de locomotivas e
aquisição de material rodante.
A citada comissão foi constituída para organizar a relação dos
melhoramentos especificados na cláusula IV do contrato de arrendamento em vigor,
aprovado pelo Decreto nº 15.438, de 10 de abril de 1922. Norteou-a o critério da maior
necessidade, em face das exigências do tráfego e do desenvolvimento econômico do
Estado.
A relação por ela apresentada obteve aprovação do Ministério da Viação,
em Aviso nº 139, de 14 de outubro de 1922.
Tratando-se de obras imprescindíveis, encontra-se o Estado em situação
difícil para realizá-las. Além dos compromissos que lhe pesam, decorrentes do contrato,
acha-se peado pelas cláusulas do mesmo. Em oito anos de plena vigência, agravou-se
singularmente, em prejuízo dos interesses do Estado, a desigualdade das condições
estabelecidas entre os contratantes, pela falta de eqüidade na distribuição dos respectivos
ônus.
Pelo contrato, ficou o Estado comprometido, como se viu, a gastar
até 84.391:553$359, equivalente dos 200 milhões de francos belgas, despendidos pelo
Governo Federal, com a encampação. Já está excedida a quantia préfixada. As despesas
realizadas até 31 de dezembro último, em conta de capital, atingiram, com efeito, em
números exatos, a Rs 88.474:736$540, não incluindo outros gastos em conta de custeio e
os suprimentos para cobrir déficits verificados, tudo na importância de Rs
34.440:224$040, o que eleva a conta do Estado a Rs 122.914:960$580, descontadas as
quantias correspondentes aos juros e amortização desse capital.
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O balanço financeiro da estrada, desde a encampação, é o seguinte:

DATAS
29 de julho a 2l de
dezembro de 1920 ...................................
1921 ........................................................
1922 ........................................................
1923 ........................................................
1924 ........................................................
1925 ........................................................
1926 ........................................................
1927 ........................................................

Receita

Despesa

9.396:385$350
31.758:541$990
35.777:771$020
35.596:644$650
42.819:258$790
53.124:937$0S0
51.612:356$810
63.560:529$880
323.646:425$570

9.647:552$690
30.230:737$680
34.836:213$720
39.475:139$410
46.625:488$110
56.511:839$520
55.391:102$530
61.825:159$140
334.643:232$800

Saldo

Déficit
251.167$340

1.527:804$310
941:557$300
3.878:494$760
3.806:229$320
3.386:902$440
3.778:745$720

1.635:370$70
–

10.996:807$230

Já o meu antecessor, impressionado com esta situação apremiante,
examinara a possibilidade de uma renovação de contrato, que sanasse as desigualdades
existentes.
Assumindo o governo, retomei logo o estudo do assunto, com a
assistência dos técnicos, encaminhando-o junto aos altos poderes da República, por
intermédio da nossa representação no Congresso.
Entre as várias alterações propostas, a principal consiste em modificarse a distribuição da renda líquida constante da cláusula III do contrato vigente,
transformando-a em fundo de melhoramento a ser aplicado nos serviços indispensáveis
já referidos e em outros que o desenvolvimento econômico do Estado for exigindo.
Terá, então, o Rio Grande do Sul todo o interesse em aumentar a renda líquida da
estrada, para invertê-la em melhoramentos; por seu turno, a União, sem dispêndio de
numerá-no, verá a Viação Férrea, que é de sua propriedade, continuamente acrescida
em seu capital, renovado o seu material fixo e rodante e aumentada de muitos
quilômetros de linha a respectiva rede.
A proposta do Estado, como era de prever, pela justiça de sua causa, foi
bem recebida pelo Governo Federal e está sendo convenientemente estudada.
BRASIL GREAT SOUTHERN – Destacada da rede da Viação Férrea,
margeia esta estrada o Rio Uruguai, desde a Barra do Quaraí até a cidade de São Borja,
num percurso de 299 quilômetros.
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A Brasil Great Southern mantinha tráfego precário, com material fixo e
rodante antiquado, quase inservível, mais próprio de um museu de arqueologia,
segundo a expressão do engenheiro que a fiscalizava. Essa empresa ferroviária, afinal,
abriu falência e suspendeu o tráfego, em 1926. Após o decurso de 30 dias de paralisação,
o Governo Federal tomou conta da estrada, fazendo-a trafegar sob a direção do
engenheiro Crespo de Oliveira, cujos esforços para mantê-la têm sido superiores aos
que impõe o cumprimento ordinário do dever.
Não convindo ao Governo Federal manter em serviço essa linha isolada,
dado o péssimo estado de seu material, e cumprindo ao Rio Grande acudir a uma região
próspera do seu território, propôs o Estado tomar a si também a Brasil Great Southern,
desde que a União resolva com a empresa em liquidação a indecisa situação jurídica que
esta atravessa. Acham-se já encaminhadas as negociações nesse sentido.
CONCLUSÃO DE RAMAIS – Continua também o Governo do Estado
empenhando esforços pela conclusão dos ramais férreos, de diferentes pontos do nosso
território, que tiveram sua construção suspensa em 1920.
ESTRADAS DE RODAGEM – É de urgente necessidade intensificar a
construção de estradas de rodagem, a fim de integrar o plano rodoviário do Rio Grande
do Sul.
Um estado que tem a vasta área colonizada de 2.642.458 hectares precisa
de boas estradas de rodagem, para facilitar o escoamento de sua produção, levando-a aos
entroncamentos ferroviários, ao curso dos rios navegáveis e mesmo, paralelamente, a
esses meios de transporte, para auxiliá-los.
A vossa acertada orientação, vindo ao encontro dos desejos gerais,
procurou prover de meios o governo pela Lei nº 461, de 28 de junho do corrente ano,
votada na sessão extraordinária então realizada, instituindo um fundo especial, pela taxa
de 1 1/ 2% sobre as mercadorias exportadas, e destinada à desobstrução dos rios e
canais interiores e à construção, conservação e melhoramentos das estradas de
rodagem.
O total da atual viação de rodagem do Estado monta a 61.144
quilômetros, assim discriminados:
1º) trechos de estrada geral macadamizados – 47 quilômetros;
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2º) estradas gerais em leito de terra natural, construídas em boas condições
técnicas, a maioria situada nas novas colônias, com declividades máximas excepcionais,
variando entre 4% e 6% e curvas de raios mínimos entre 30 e 80 metros – 1.597
quilômetros;
3º) estradas vicinais, em leito de terra natural, de ligação de lotes coloniais
às estradas gerais, igualmente construídos em boas condições técnicas, com declividades
máximas entre 6% e 10% e curvas de raios mínimos de 15 a 30 metros – 4.500
quilômetros;
4º) numerosas outras estradas, em leito de terra natural e condições
técnicas inferiores às precedentes – 55.000 quilômetros.
Na parte referente aos trabalhos do ano findo, encontrareis informes
sobre as estradas em construção.
TRANSPORTES MARÍTIMOS – Organizado o crédito rural,
encaminhado o aparelhamento progressivo da viação férrea, pela melhor aplicação da
renda líquida, intensificada a integração do regime rodoviário do Estado, instituído o
plano de defesa da produção agrícola, pecuária e industrial, é oportuno tratar-se do
transporte marítimo, como complemento lógico da solução dos nossos problemas
econômicos.
PORTO DE TORRES – A abertura de um novo porto, em nosso litoral
atlântico, seria, sem dúvida, elemento preponderante num vasto plano destinado ao
desenvolvimento dos transportes, pelo barateamento dos fretes, permitindo a
diminuição de preços para a concorrência de nossos produtos nos mercados
consumidores.
A costa marítima do Rio Grande do Sul é de 344,4 milhas. A zona a percorrer
do extremo norte dos nossos limites até o Porto do Rio Grande é de 226 milhas. Dada
a situação de nossa capital neste fundo de saco que é a Lagoa dos Patos, para atingí-la, a
navegação de cabotagem, vinda do Norte da República, terá de percorrer a costa riograndense numa extensão de 420 milhas, gastando 35 horas, em um navio que
desenvolva a velocidade média de 12 milhas por hora.
Encurtaríamos grandemente as nossas comunicações com o Rio de
Janeiro se abríssemos o Porto de Torres. A navegação entre a Capital da República e a do
Estado, que, no mínimo, se faz em 4 dias, poderia ser feita na metade do tempo.
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Deve merecer preferência a qualquer outro local o Porto de Torres, pelas
condições técnicas e situação geográfica que já determinaram sua escolha em estudos
e tentativas anteriores.
A abertura do Porto de Torres e as construções ferroviárias complementares,
ligando esse porto à capital do Estado e à fertilíssima zona serrana, centro de nossa
produção agrícola, é equivalente a uma revolução econômica, para o Rio Grande do Sul.
E tão importante é essa zona, que o Governo do Estado pensa realizar tais
obras sem ônus para os cofres públicos.
Trata-se de uma antiga aspiração do nosso Estado, que sempre mereceu o
carinho das administrações anteriores. Só agora, porém, as condições do mercado
monetário mundial e a nossa prosperidade econômica tornam viável essa realização.
O pedido de concessão do Porto de Torres, feito pelo Estado do Rio
Grande do Sul ao Governo Federal, já foi encaminhado, por intermédio de nossa
representação no Congresso.
PORTO DE PELOTAS – Consoante as médias dos últimos exercícios, o
movimento do Porto de Pelotas, anualmente, assim se demonstra, no tocante às
mercadorias:

Importação direta do estrangeiro ............................
Idem de cabotagem ....................................................
Idem fluvial .................................................................
Exportaçao para o estrangeiro ................................
Exportaçao de cabotagem ........................................
Idem fluvial .....................................................................
Soma ................................................................................
Movimento de importação e
exportação de Porto Alegre e Rio Grande
com o Porto de Pelotas ............................................

Total ............................................................................

11.370t
40.355 t
17.725 t
5.981 t
53.665 t
17.732 t

69.450 t
77.378 t
146.828 t

25.000 t

171.828 t
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Quanto às embarcações, segundo as últimas estatísticas, entraram ali
durante o ano 2.315, das quais 15 de longo curso, 518 de cabotagem e 1.782 fluviais.
Justamente considerada a segunda do Estado, pela sua importância e
riqueza, com uma população superior a cinqüenta mil habitantes e com o movimento
comercial constante dos números acima referidos, é natural que a cidade de Pelotas
reclame a atenção dos poderes públicos, para a construção do seu porto.
Excelente é, sob todos os aspectos, a sua situação, à margem do São
Gonçalo, que é o canal de ligação entre as Lagoas dos Patos e Mirim, e ponto de
passagem da estrada de ferro que demanda o Porto do Rio Grande.
Servido por um velho cais de madeira, em começo de decomposição, o
porto da cidade de Pelotas precisa ser atualizado, provendo-se-lhe do aparelhamento
técnico necessário ao dinamismo de sua vida comercial.
Acresce que os terrenos baixos e alagadiços das proximidades do porto,
onde as águas estagnadas empapam o solo, constituem focos permanentes de infecção
que prejudicam a salubridade do local.
A construção do cais do Porto de Pelotas significa, portanto, a solução de
um problema econômico, estético e de saneamento.
O assunto está sendo estudado nos seus diferentes aspectos e será
brevemente feito o pedido de concessão ao Governo Federal, com tempo suficiente
para que possa ainda ser votada pelo Congresso, no corrente ano.
CANAIS INTERIORES – Aproveitando a nossa magnífica bacia
hidrográfica, continuamos desenvolvendo a navegação de nossas águas interiores, pela
contínua dragagem dos rios, canais e lagoas.

Quedas d’água
Havendo aparecido interessados que solicitaram concessões para o
aproveitamento dos potenciais hidráulicos do Jacuí e do Rio das Antas, foi esse assunto
submetido ao estudo da repartição técnica. Emitidos pareceres, afigurou-se me, então,
mais acertado que, ao invés de abrir concorrência para receber propostas de concessões,
no sentido de explorar a força hidráulica ainda desconhecida, se fizessem prévios estudos
da mesma.
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Torna-se necessário o conhecimento e a avaliação desses potenciais, o
orçamento das obras a realizar, bem como qual deles deve ter preferência no
aproveitamento, para que o governo possa decidir com melhor conhecimento de causa.
Nessa conformidade, foi aberta a concorrência para o estudo prévio das
duas grandes quedas d’água acima citadas. A utilização das mesmas, na iluminação de
várias cidades e no fornecimento de energia para as indústrias numa vasta zona, com o
conseqüente barateamento da produção, terá alcance tal, para o progresso do Estado,
que é inútil encarecer.

Exportação pela barra e pelas fronteiras
O quadro da nossa exportação pelas fronteiras, quase toda ela através do
Porto de Montevidéu, e a que transita pela Barra do Rio Grande, nos últimos 6 anos, é
a seguinte:
1922
pela barra
pelas fronteiras
..................................
1923
pela barra
...................................
pelas fronteiras
..................................
1924

Peso-Tons

Valor

264.440.735
77.896.330

185.093:411$550
47.978:580$370

322.978.115
81.691.184

247.123:597$170
64.027:296$680

pela barra
pelas fronteiras
..................................
1925

368.324.387
70.206.484

336.647:226$720
77.295:491$630

pela barra
pelas fronteiras
..................................
1926

324.368.929
78.526.537

377.496:446$420
96.500:959$180

pela barra
pelas fronteiras
..................................
1927

358.743.328
88.698.020

262.197:801$650
98.002:543$919

pela barra
pelas fronteiras
..................................

433.210.403

317.913:247$470

109.492.805

98.002:542$919
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Como se vê, ainda é muito avultado o número de mercadorias que dão
preferência ao Porto de Montevidéu, sobre o do Rio Grande, para exportação. Não tem
fundamento a afirmativa, aliás, vaga e insegura, de que a elevação dos fretes portuários
cobrados pelo Estado seja a causa de tal preferência. Esses fretes, já reduzidos ao
mínimo possível, não influem sobre o deslocamento de parte de nossa exportação, que
se faz por via platina.
As causas são mais complexas e exigem o emprego de medidas que
escapam, em sua maior parte, à alçada do Governo do Estado.
Tomando por base 1.000 toneladas de couro a transportar pelo Porto do
Rio Grande e pelo de Montevidéu, teremos as seguintes despesas:
via Porto Rio Grande .................................................... 77:142$000
via Porto de Montevidéu ........................................... 42:856$000
excesso pelo Porto do Rio Grande .............................. 34:286$000

No carregamento dessas mil toneladas, as despesas com as taxas portuárias
são, apenas, de 3:337$000 réis, ou 5% relativamente ao frete do Rio Grande, ao passo
que a diferença total das despesas entre os dois portos é de 60%.
Abatidas as taxas portuárias, teríamos:
frete em Rio Grande ........................................... 77:142$000
menos taxa portuária ........................................... 3:337$000
73:805$000
frete em Montevidéu ..................................... 42:856$000
diferença contra o Rio Grande .................... 30:949$000

A diferença de fretes em tão grande proporção não pode ser levada à conta
das taxas portuárias. Os quadros anexos, ao final desta mensagem, ilustram as
informações constantes da mesma.
As despesas que oneram navios no Porto do Rio Grande são mais de
natureza federal do que estadual. Figurando um navio que ali chegasse, descarregando
mil toneladas de mercadorias e carregando outro tanto, teria de pagar as seguintes
despesas não portuárias:
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Praticagem da barra (federal).....................................

1:305$000

imposto de faróis (federal) .......................................

775$000

desembaraço alfandegário (federal) ........................

200$000

taxa de caridade (federal) ..........................................

50$000

carta de saude (federal) .............................................

20$000

selo de frete (federal) .................................................

508$000

selos para licença, etc. (federal) ..............................

90$000

E, enquanto nós aguardamos a continuação dos ramais ferroviários, cuja
construção foi suspensa há 8 anos, o Uruguai procura, inteligentemente, de acordo com
os seus interesses econômicos, lançar novas linhas férreas para captar o trânsito da
nossa produção.
As causas do desvio de tantas toneladas de mercadorias, porém, são várias
e podem ser assim condensadas:
1º) o barateamento dos fretes em Montevidéu, para maior quantidade de
carga de retomo, relativamente ao do Rio Grande;
2º) a economia de tempo no transporte terrestre, pelo melhor
aparelhamento ferroviário platino, relativamente ao nosso e que somente poderá ser
sanado pela conclusão dos ramais ferroviários da União, cuja construção foi suspensa;
3º) o custo menor do transporte pela diferença de fretes e impostos e a
adoção de tabelas diferenciais, nas estradas de ferro uruguaias;
4º) as despesas que oneram o Porto do Rio Grande, principalmente com
os impostos e taxas federais, como acima ficou referido;
5º) a possibilidade do contrabando, no transporte pelas fronteiras,
burlando muitas vezes o fisco, no pagamento dos impostos.
A enumeração dessas causas, deixa logo entrever que não é fácil removêlas.
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Contudo, um esforço lento, mas continuado, vai, progressivamente,
melhorando a situação.
Além desse trabalho e para coroar o plano de amparo e defesa da produção
do Estado, é necessário conseguir a redução dos fretes marítimos, no transporte entre
o Porto do Rio Grande e o de outros portos do Brasil.
Realmente, não se justifica que empresas subvencionadas, para fazer a
navegação de cabotagem, cobrem fretes mais caros de certas mercadorias no tráfego
entre os portos do Rio Grande e Rio de Janeiro, relativamente aos que são cobrados
entre este último porto e o de Montevidéu.
Se não conseguirmos uma diminuição de fretes, que atenue a situação de
desigualdade em que se acha o Rio Grande do Sul, para concorrer aos mercados de
consumo, será o caso de recorrermos a medidas radicais, criando uma frota mercante
do Estado, ou controlada por este, mediante a concessão de determinadas vantagens.
A nossa exportação e importação por cabotagem pode ser assim
discriminada:
exportação .......................................................................... 319.150 t
importação .......................................................................... 161.700 t
movimento total ............................................................... 480.850 t

Essa tonelagem, que tende a aumentar, continuadamente, oferece margem
suficiente à criação da frota. À empresa de reconhecida idoneidade que aqui se formasse,
com capitais do Estado, poderia o governo oferecer a sua garantia para a realização de
um empréstimo, até o valor de 20 mil contos, destinado à aquisição dos navios. O Poder
Público ficaria com o pagamento, assegurado pela hipoteca dos próprios navios, além
de outras garantias que a empresa pudesse oferecer.
Poderia também ser auxiliada alguma companhia de navegação já
existente, que organizasse uma tabela de fretes, sujeita a revisão anual, de acordo com o
Estado e por este fiscalizada.
Desses ou de outros meios, como subvenções ou isenções de impostos,
convém que o governo fique autorizado a lançar mão, oportunamente.
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O quadro anexo, da nossa exportação, considerada quanto aos portos
nacionais e aos estrangeiros, demonstra que, mantendo-se com pequeno aumento
nos primeiros, tem declinado quanto aos últimos.
Alguns dos nossos produtos, que já abasteciam os portos do Uruguai e
Argentina, como o arroz, são expelidos pela concorrência do similar europeu, motivada,
principalmente, pela carestia do transporte. A aplicação das medidas propostas, como
uma política de franquias fiscais para com os produtos platinos, pode proporcionar ao
Rio Grande a reconquista desses mercados.

Exercício financeiro
A diferença proveniente do acréscimo de despesa no orçamento ordinário
de 1927 para 1928, ocorrido com o aumento de vencimentos do funcionalismo e outras
despesas, sem que se criassem novas fontes de renda, a necessidade de instituir serviços
novos e ampliar outros já existentes, como a criação do serviço de defesa agrícola e
pecuária, a intensificação do trabalho das estradas de rodagem, saneamento e instrução
pública, reforma policial, etc., leva-me a pedir o aumento de recursos orçamentários.
O crescimento das rendas produzido somente pela prosperidade do
Estado, é insuficiente à realização desses serviços.
A despesa ordinária para 1927 foi orçada em 120.725:833$065. Essa
despesa pode ser assim discriminada, aproximadamente: pessoal, 63 mil contos; material,
39 mil; juros e amortização da dívida pública, 18 mil. Total 120 mil contos.
Acrescentando-se 48 mil do orçamento da despesa extraordinária, atingirá a 168 mil
contos.
Em 1928, pode-se fazer o cálculo aproximado seguinte: despesa pessoal, 77
mil contos; material, 42 mil; dívida pública, 23 mil. Total de despesa ordinária 142 mil.
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1927
Pessoal
Material
Dív. Pública
total

63 mil contos;
39 mil contos;
18 mil contos;
120___________

Aumento de 1928 para 1927

1928
Pessoal
Material
Dív. pública
total

77 mil contos;
42 mil contos;
23 mil contos;
142 ___________

120
142
22 mil contos

Se levarmos em conta que, no ano de 1927, o Governo Estadual
economizou, com as forças da Brigada Militar, estipendiadas pelo Governo do Estado e
colocadas à disposição deste, a quantia de 3.262:272$946 réis, passará para o orçamento
de 1928 um acréscimo de 25 mil contos.
Com o louvável intuito de manter o equilibrio orçamentário, essa ilustre
Assembléia reduziu a despesa do orçamento extraordinário, que era de 48.415:488$900
réis, em 1927, para 23.023:000$000 réis em 1928, fazendo um corte de 25 mil contos.
O governo atual teve também necessidade de comprimir as despesas não
só no orçamento ordinário, como também no extraordinário.
Com algumas reformas de serviços, sem desorganização dos mesmos,
puderam ser feitas economias nas verbas da Secretaria da Fazenda, correspondentes aos
portos do Rio Grande e Porto Alegre, na importância de 1.114:970$000 réis.
Na Secretaria das Obras Públicas, as economias com redução de pessoal
e reorganização de serviços, principalmente na Diretoria da Viação Fluvial são
superiores a mil contos.
Desejávamos evitar que certas verbas se esgotassem antes de findar o
exercício e mesmo assim algumas tiveram de ser suplementadas. Com esse método e
com as sobras de outras verbas, acredito que o exercício será encerrado com saldo,
como é das tradições da administração rio-grandense.
Alguns aumentos de despesa, no orçamento vigente, foram determinados
por motivos estranhos à administração, como acima ficou referido. Outros foram
votados por essa Assembléia, levada por motivos justos, como o dos vencimentos do
funcionalismo. É curial, pois, que esse acréscimo de despesa, quer o respeitante a este
ano, quer o necessário para o desdobramento dos serviços no próximo exercício,
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corresponda um aumento de arrecadação, criando-se novas fontes de renda, cuja
aplicação é de evidente necessidade. O dever de lealdade e de franqueza para
convosco e com o público leva-me a estas informações, justificativas das medidas
que submeterei ao vosso alto critério.
A população do Rio Grande do Sul é uma das menos oneradas pelo
fisco estadual.
Causa até admiração o que as administrações anteriores puderam realizar,
com rendas tão escassas, que só o recurso aos empréstimos poderia atender.
Para o exercício de 1928, a receita do Estado está orçada em
147.588:000$000 réis. Desta importância, apenas 60.680:000$000 provêm da arrecadação
de impostos. O restante, é produto de serviços industriais, como viação férrea, portos,
etc., cujas rendas, umas pelas outras, são mais ou menos absorvidas pelas despesas
com os mesmos, ou de arrecadações aleatórias ou ainda da renda com aplicação
especial, como a de loterias. Mas na receita de 60.680:000$000 estão ainda incluídos
4.500:000$000 réis provenientes das taxas da Barra do Rio Grande, que são impostos
federais, destinados, em virtude de contrato, ao serviço de conservação e conclusão
da mesma barra. Abatida essa soma, restam 56.180:000$000, como orçamento da receita,
oriundo de impostos estaduais.
O quadro anexo, relativo à população e à renda de cada estado do Brasil,
dará uma idéia aproximada do que corresponde a cada habitante do Rio Grande, na
contribuição per capita ao fisco estadual.
Enquanto no Distrito Federal cabe a cada habitante pagar 96$700 réis, em
São Paulo 48$415 réis, Espírito Santo 29$271 réis, Paraná 26$698 réis, Rio de Janeiro 23$350
réis, aqui no Rio Grande do Sul a média é de 21$504 réis!
A colocação do nosso Estado no quadro de cada imposto, relativamente
à renda geral, é também muito lisonjeira.
Acresce que os outros estados, tendo produtos que suportam bem o
imposto de exportação, tiram deste a sua principal fonte de renda.
A percentagem desse imposto, quanto à renda geral, é, no Espírito Santo,
de 85,74; no Rio de Janeiro, de 60,31; Rio Grande do Norte, 46,25; Sergipe 45,68; Pará,
40,56; Ceará, 39,69; São Paulo, 38,72; Paraná, 38,07; Minas Gerais, 35,88; Pernambuco,
29,51; Santa Catarina, 23,53; Goiás, 16,12; Rio Grande do Sul, 4,51! Não há nessa
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enumeração nenhum intuito de censura às administrações dos outros estados, tão
zelosas como a nossa do bem-estar de seus habitantes. Toda taxação terá de variar
conforme as peculiaridades econômicas de cada região. O que se quer, apenas, é
demonstrar a relativa modicidade do que paga o contribuinte rio-grandense per capita, ou
relativamente ao volume de cada imposto, como justificativo dos recursos que
solicitarei, aliás muito restritos e plenamente justificados pela importância que terá sua
aplicação nos benefícios que deles irá auferir a população.
Os quadros anexos documentam suficientemente o que acima ficou dito.

Interior e Exterior
Consulados – O quadro do corpo consular com jurisdição no Estado
sofreu alterações em 1927, com o reconhecimento, em virtude de exequatur concedido
às novas nomeações do Cônsul-Geral da Espanha; encarregado do Consulado da
Tchecoslováquia; Cônsul-Geral do Uruguai; Cônsul-Geral, Cônsul e vice-Cônsul da
República Argentina; Cônsul do Chile; Cônsul dos Estados Unidos da América; CônsulGeral, Cônsul Honorário e vice-Cônsul da Áustria; Cônsul de Portugal; vice-Cônsul do
Japão e Cônsul da Alemanha.

Eleições
Em 24 de fevereiro do ano passado realizaram-se, no território riograndense, as eleições para renovação da Câmara dos Deputados e terço do Senado.
A esse pleito, que se verificou na melhor ordem, concorreram 116.684
eleitores, sendo 102.373 republicanos e 14.311 oposicionistas.
Elegeu o Partido Republicano, além do Senador, 12 deputados e a
oposição 3 deputados.
Em 25 de novembro do mesmo ano, efetuou-se também a eleição para
Presidente e vice-Presidente do Estado, sendo sufragados o meu nome, com 120.229
votos, para Presidente, e o do ilustre Dr. João Neves da Fontoura, com 120.062, para
vice.
A oposição não compareceu às urnas.
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Extradições
Recebeu o governo diversos pedidos de extradição de delinqüentes
foragidos neste Estado, tomando imediatas providências para a captura dos mesmos.
Por sua vez, também pediu o Governo Rio-grandense a extradição de dois criminosos.

Naturalizações
Foram encaminhados ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores 70
pedidos de naturalização brasileira, sendo 52 portugueses, 7 franceses, 3 alemães, 2
italianos, 2 romenos, 1 polonês, 1 austríaco, 1 bávaro e 1 belga.

Municípios
Por Decreto nº 3.818, de 17 de abril de 1927, foi criado o Município de
Novo Hamburgo, com o território do 2º distrito de São Leopoldo.
Por Decreto nº 3.924, de 3 dezembro do mesmo ano, foi criado o
Município de Jacuí, constituído pelo 40 e parte dos 5º e 6º distritos de Soledade.
Elevou-se, assim, a 79 o número de Municípios do Rio Grande do Sul.

Instrução Pública
O problema do ensino primário no Rio Grande do Sul, pela sua natural
complexidade, e por estar intimamente ligado a outros fatores de ordem administrativa,
econômica e social, é um dos que estão ainda em equação, como afirmou o meu
antecessor na sua última mensagem.
Todavia, muito já se tem feito para apressar a sua solução definitiva, na
relatividade dos nossos recursos orçamentários.
Um ligeiro retrospecto dos dados estatísticos demonstrará que é
animadora a situação atual do ensino público rio-grandense.
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Em 1900, o número de escolas existentes no Estado era de 777 e a
matrícula geral abrangia 46.399 alunos. Em 1927, esses índices assim se exprimiam:

Escolas isoladas ..............................................................
Colégios elementares .....................................................

2.788
48

Grupos escolares .............................................................

28

Matrícula geral ..................................................................

201.788

Discriminadamente, foi o seguinte o quadro comparativo do movimento
escolar, nos dois últimos anos:
1926
DESIGNAÇÃO .....................................................
Escola Complementar ............................................
Colégios elementares, incluindo
o curso anexo da Escola Complementar ..................
Grupos escolares ...................................................
Aulas isoladas estaduais ...........................................
Aulas subvencionadas estaduais ...............................
Aulas municipais primárias e secundárias .................
Aulas subvencionadas federais, providas ...................
Estabelecimentos particulares de ensino
primário, secundário, profissional e superior .............
Total ................................................................................

N°

1927
Matrícula

Freqüência

N°

Matrícula

Freqüência

1

628

510

1

653

635

46
28
345
1.30
9687
158

21.268
5.038
13.800
41.824
33.880
5.530

15.852
3.956
11.912
39.619
30.468
5.109

47
36
362
1.396
982
156

22.355
7.517
17.880
55.973
35.245
5.498

20.309
5.888
15.210
48.164
31.401
5.059

932
3.785

75.456
197.424

62.806
170.232

943
3.923

56.667
201.788

48.306
174.972

A verba destinada à Instrução Pública, em 1927, somava 8.610:202$150,
inclusive os auxílios a estabelecimentos de ensino particular, no total de l.015:000$000,
ou sejam 11,2% sobre a despesa ordinária do referido exercício. Por sua vez, contribuíram
as municipalidades, para o custeio do ensino rural a seu cargo, com a importância de
2.170:836$700, o que representa a média de 5% sobre a sua receita geral.
A população escolar foi de 560.000 crianças. Matriculadas, como já
assinalamos, 201.788. O coeficiente sobre esse total elevou-se a 23%, sendo de 75,84 o
coeficiente sobre a população em geral.
De conformidade com o Decreto nº 3.838, de 5 de maio do ano findo,
criaram-se mais 221 aulas estaduais, localizadas nas sedes rurais. Realizado o concurso
respectivo, foram providas, até agosto transato, pelos candidatos habilitados, 118 dessas
aulas.
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O ensino técnico profissional continua a ser proficientemente ministrado
pela Escola de Engenharia desta capital e pela Escola de Artes e Ofícios da Cooperativa
dos Empregados da Viação Férrea, em Santa Maria.
A Escola de Engenharia, que é subvencionada pelo Estado com verba
anual de 700:000$000, mantém os seguintes institutos:
1) Instituto Parobé destinado ao ensino técnico-profissional de mecânica,
artes e ofícios aos meninos, e de trabalhos domésticos e rurais às meninas;
2) Instituto Montaury, para o preparo de engenheiros mecânicos eletricistas;
3) Instituto de Química Industrial, destinado ao preparo de técnicos das
indústrias químicas;
4) Instituto Borges de Medeiros que ministra o ensino de agronomia e
veterinária, efetuando também trabalhos especiais de bacteriologia e zoologia veterinária;
5) Instituto de Zootecnia para o estudo de todos os assuntos atinentes à
criação, melhoramento e desenvolvimento dos principais tipos de animais domésticos;
6) Patronato Agrícola Senador Pinheiro Machado para a preparação de operários
rurais;
7) Instituto Astronômico e Metereológico;
8) Instituto Experimental de Agricultura destinado ao estudo de todos os
assuntos relativos à agronomia e veterinária.
A Escola de Artes e Ofícios de Santa Maria ministra o ensino técnicoprofissional de mecânica, artes e ofícios, preparando mestres e contramestres. O curso
feminino consta de lições teórico-práticas de economia doméstica, arte culinária, corte,
costura, bordados, etc.
Ainda não foi possível aparelhar para o ensino técnico os primeiros grupos
rurais fundados pelo Estado, conforme Decretos nos 3.867 e 3.868, de 5 de julho de
1927, em Nova Vicenza, Município de Caxias e General Osório, Município de Cruz Alta.
Em virtude de não fornecer a Escola Complementar número suficiente de
professores, facultou o governo anterior, pelo Decreto nº 3.918, de 22 de novembro de
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1927, o ingresso no magistério público aos candidatos aprovados em estabelecimentos
de ensino, reconhecidos idôneos pelo Estado. Já estão firmados dois convênios desta
natureza, um com o Ginásio Municipal Feminino Sevigné e outro com o Ginásio Estadual Feminino Nossa Senhora do Bom Conselho.
Esta solução, entretanto, ainda não satisfaz às exigências do ensino, cujo
desenvolvimento requer constante ampliação dos quadros do magistério público. O fato
de se concentrarem, em Porto Alegre os estabelecimentos destinados à formação de
professores dificulta, quando não torna impossível o aproveitamento de muitas
vocações, por isso que nem todos os candidatos ao professorado dispõem de recursos
para se transportarem de municípios afastados e aqui permanecerem durante o curso
respectivo. Cumpre, portanto, ao governo, instituir em pontos apropriados, de fáceis
comunicações, estabelecimentos de ensino com programa idêntico ao da Escola
Complementar da capital, que atendam a determinadas zonas, facilitando,
materialmente, por esse modo, a matrícula no curso superior do magistério.
Já assim opinava a passada administração, quando decretou a criação da
primeira escola complementar no interior, ainda não instalada, aliás, por força de
circunstâncias várias. Além dessa, pretendo instituir outras, cuja localização dependerá
de prévio estudo.

Justiça
Funcionaram regular e alternadamente as duas câmaras do Superior
Tribunal. De lº de junho de 1927 a 31 de maio próximo passado, deram entrada na
Secretaria 798 autos, cuja especificação é a seguinte: apelações cíveis, 136; apelações
criminais, 220; agravos, 155; cartas testemunháveis, 21; conflitos de jurisdição, 4; habeas
corpus, 93; recursos criminais, 127; prorrogação de prazo para inventário, 12; concursos
para provimento de ofício de justiça, 28; pedidos de sucessor, 2.
Realizaram-se 155 sessões, sendo 140 das câmaras separadas e 15 das
câmaras reunidas.
Foram julgados 736 feitos, assim discriminados: concurso para provimento
de ofícios de justiça, 35; embargos infringentes, 35; recursos extraordinários, 3; recurso
contra imposição de multa, 1; apelações cíveis, 88; apelações criminais, 219; agravos, 113;
cartas testemunháveis, 19; conflitos de jurisdição, 3; habeas corpus, 98; recursos diversos,
122.
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Foram enviados ao Supremo Tribunal Federal 15 recursos de revisão
criminal e à Chefatura de Polícia traslados de 4 processos. Efetuou-se concurso para
provimento de comarcas, sendo julgados habilitados 3 candidatos, que foram,
imediatamente, nomeados. Ultimamente, foi aberta nova inscrição para provimentos
das únicas comarcas vagas, comparecendo candidatos que foram aprovados e, logo,
nomeados. Nessas condições, estão, atualmente, providas todas as comarcas do
Estado.
Submeteram-se a concurso, sendo aprovados, 33 candidatos a diferentes
ofícios de justiça. Foram concedidas, pela presidência do Tribunal, 33 licenças para
tratamento de saúde e 14 para tratar de interesses. Houve, no quadro da magistratura, 1
comissionamento, uma reversão e uma avulsão.
Continuam a ser publicadas regularmente as Decisões do Superior Tribunal.
A biblioteca foi aumentada, dispondo atualmente de 1.863 obras, num total de 4.538
volumes.
Estão terminados os trabalhos de ampliação do edifício, que ficou em
ótimas condições.

Ministério Público
Em 1927, foram oferecidas 1.125 denúncias contra 1.304 réus,
ultrapassando as do ano anterior, que foram 1.014, contra 1.172 réus.
Julgou o Tribunal do Júri 413 processos, referentes a 462 réus, sendo
condenados 187, absolvidos 275 e apelados 209.
O número de promotorias é de 43, havendo também dois adjuntos de
promotor. Foram lavradas 14 nomeações, 10 remoções e 5 exonerações.

Conselho Penitenciário
Realizou, no ano passado, 11 sessões, tendo deixado de funcionar 25
vezes, por falta de número.

738

Recebeu 43 pedidos de livramento condicional, sendo atendidos 33 e
indeferidos 3. Em 6 casos, pronunciou-se pelo exame psiquiátrico dois liberandos,
deixando de tomar conhecimento de um.
O número total de liberandos, no mesmo período, montou a 39, dos quais
10 já atingiram o terino de prisão, obtendo plena liberdade.

Manicômio Judiciário
Estavam internados, em 1º de janeiro de 1927, 41 pacientes, contra 16
existentes no ano anterior, contando-se, entre aqueles, 4 mulheres, que foram
transferidas ao Hospital São Pedro, por falta de seção feminina. Durante o ano, entraram
16 pacientes, saindo todos, sendo 1 por falecimento, 1 por habeas corpus, 1 curado e os
outros por motivo de conclusão de observação.
Nesse período, o movimento do estabelecimento foi de 64 doentes. É
satisfatório o estado sanitário do Manicômio, tendo ocorrido apenas um óbito, cuja
causa mortis foi insuficiência cardíaca.
A contribuição dos doentes recolhidos a compartimentos especiais
importou em 4:956$000. Estando a despesa orçada em 128:574$000, apurou-se a
economia de 50:369$153, visto ter sido somente gasta a quantia de 78:204$847.

Polícia Judiciária
O aparelhamento policial do Estado, constitue-se atualmente, de uma
chefatura de polícia, na capital, de um gabinete médico-legal, de 18 subchefaturas, de 78
delegacias e 423 sub delegacias.
A despesa global com os serviços de polícia, excluída a remuneração dos
cargos de delegados e subdelegados, que foram exercidos gratuitamente, em geral, por
funcionários municipais, está assim representada: orçada, 713:172$000; realizada,
538:372$432. Verificou-se, pois, a economia de 174:799$566, ou 24,51% sobre a dotação
orçamentária.
Registraram-se durante o ano 2.964 delitos contra 2.032, em 1926.
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Por intermédio da Chefatura de Polícia, pôs o governo em vigor, durante
o corrente ano, eficientes medidas de defesa social, quanto à repressão do jogo, ao
proxenetismo, ao porte de armas, à entrada de indesejáveis e à venda de tóxicos.
Pretendo realizar um plano, já em estudos, de remodelação do serviço
policial, como do judiciário, atualizando-o de acordo com as aquisições e experiências
mais recentes, sobre a matéria.
Gabinete Médico-Legal – As diligências médico-legais, realizadas em 1927,
ao confronto com as de 1926, têm esta especificação:
Lesões corporais........................................................
Defloramentos...........................................................
Acidentes....................................................................
Necrópsias..................................................................
Exumações.................................................................
Óbitos.........................................................................
Verificações de idade...............................................
Exame toxicológico..................................................
Atentados ao pudor..................................................
Total............................................................................

1926
430
220
6
57
4
35
2
5
753

1927
303
145
34
2
17
8
515

Os algarismos de 1927 correspondem a menos de 50% dos delitos
registrados na capital, em número de 1.099, do mesmo ano.
Gabinete de Identificação – Este departamento do aparelho policial do
Estado encontra-se em boas condições de funcionamento. As identificações assim se
distribuem, mediante confronto com as do ano anterior:
1926

1927

Homens........................
Mulheres.......................

284
2

324
2

Brasileiros.....................
Estrangeiros.................
Identificação eleitoral:..........................................

688
96
1.437

1.116
100
1.138

Identificação criminal:
Identificação civil:

A renda dos serviços executados, que foi de 25.331$800 em 1926, elevouse a 35:430$400, em 1927.
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Casa de Correção – Os serviços do estabelecimento correcional do Estado
correram em perfeita normalidade. O número de presos, em 31 de dezembro de 1927, era
de 507, a saber: 423 sentenciados, 47 em apelação, 22 pronunciados, 14 em processo e 1
detido. Quanto ao sexo: 499 homens e 8 mulheres. Há 17 menores reclusos. Durante o
ano saíram 696 presos e ocorreram 11 óbitos todos do sexo masculino.
A escola mantida pelo estabelecimento teve uma freqüência de 51 alunos,
sendo o ensino ministrado com proveito.
Em 1927 foram recolhidos ao Tesouro do Estado, 557:632$070, produto
da renda das oficinas, contra 524:958$482 em 1926.

Brigada Militar
Disciplina, espírito de sacrifício e bravura, constituem as características da
Brigada Militar, através dos inolvidáveis serviços por ela prestados ao Rio Grande, na paz
e na guerra. Durante as últimas campanhas, confirmaram-se sobejamente as suas
virtudes cívicas e militares, dentro e fora do Estado.
No ano de 1927, que foi, felizmente, de inteira tranqülilidade pública,
tiveram regular andamento todos os cursos de instrução e trabalhos da milícia.
Em virtude de inadiáveis necessidades, decorrentes da perturbação da
ordem no País, foram consideravelmente acrescidos, em 1924, os efetivos da força
pública do Estado, o que determinou, no referido exercício, um aumento de despesa,
na importância de 2.3 15:658$500. Tal situação, agravada por novos surtos de rebeldia
nos anos posteriores, desaconselhava qualquer redução de efetivos.
A despesa para o exercício findo fora orçado em 9.525:322$500, realizandose apenas a de 7.618:326$603 O saldo resultante dessa diferença, no valor de 1.906:995$897,
proveio da circunstância de terem permanecido ainda alguns corpos à disposição do
Governo Federal, que custeava a despesa respectiva.
A atual tabela gravou o orçamento com os acréscimos de 154:000$000, na
verba do material, e 1.179:422$500, na do pessoal, que teve os seus vencimentos
majorados em 20%, para os oficiais, e 10% para as praças.
Os serviços referentes à instrução militar, à escola de recrutas e ao curso
de preparação militar, destinado este à formação de aspirantes a oficial e ao
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aperfeiçoamento da instrução teórica e prática dos oficiais, continuam funcionando sob
a direção de instrutores do Exército.
A fim de melhorar o aquartelamento das forças, foi iniciada, em 1927, a
construção do amplo edifício para o Quartel do Comando Geral, na Rua dos Andradas,
executando-se também obras de adaptação no quartel do lº B. I. e de reforma no do
Grupo de Metralhadoras, situados na Chácara das Bananeiras, onde se construíram,
igualmente, um pavilhão para o gabinete dentário e outro para as baias. Ficou terminada
a construção do presídio de praças, bem como a instalação do serviço geral de
saneamento nos quartéis do grupo de metralhadoras, do 1º B. I. e depósito de recrutas.
Nas imediações da Chácara das Bananeiras, onde estacionam os aludidos
corpos, fez o governo construir um edifício, onde instalou aulas reunidas, destinadas
precipuamente ao ensino dos filhos de oficiais e praças da Brigada Militar.
Relativamente as suas instalações materiais, são crescentes as
necessidades da nossa força pública. Gradativamente ir-se-ão sanando essas
deficiências.
Têm sua parada, nesta capital, as seguintes unidades: 1°, 2° e 3° batalhões
de infantaria, grupo de metralhadoras e escolta presidencial. Em Santa Maria estaciona o
lº R.C.; em Pelotas, o 4° B.I.M., e em Livramento o 2° R.C.
O estado sanitário da força manteve-se satisfatório; funcionaram, também,
com regularidade, os serviços de justiça.
Montaram os efetivos da Brigada Militar, em 1927, a 3.047 praças de
pret. e 182 oficiais.

Arquivo Público
No decorrer do ano de 1927, foram, pela 1ª seção, recebidos e conferidos
arquivos forenses de diversas escrivanias dos Municípios de Cachoeira, Caxias,
Garibaldi, Herval, Montenegro, Santa Cruz, São Borja, São Gabriel, São Jerônimo, São
Leopoldo, São Sebastião do Caí e Uruguaiana.
Procedeu-se, também, à conferência dos processos de vários cartórios, já
há tempos recolhidos à repartição, num total de mais de 1.500 autos; foram conferidas
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as fichas de diferentes processos já catalogados, bem como selecionados e classificados
em fichas 10.428 autos.
Foram dirigidas ao Arquivo Público 11.245 petições, sendo que, dentre
estas, 7.656 determinaram a extração de certidões no valor de 63:738$500. Extrairam-se
1.075 certidões gratuitas, relativas a sorteio militar, serviço eleitoral e mediante requisição
de diversas autoridades.
Houve 517 consultas, que produziram a renda de l:768$800. O serviço de
raza atingiu a 1.235.284 linhas, correspondentes ao valor de 61:766$750 réis.
Além de outras obras, executou a oficina de encadernação 426 trabalhos.
Em 31 de dezembro de 1926, a existência dos arquivos recolhidos era
51.844 livros e 1.327 maços de papéis avulsos.
Atendendo ao desenvolvimento do serviço, foi expedido novo
regulamento para a repartição, conforme o Decreto nº 4.119, de 9 de agosto do corrente
ano.
A despesa orçada para o exercício passado foi de 250:487$000, mas se
elevou a 254:376$190.

B i b li o t e c a P ú b l i c a
No ano passado, foi freqüentada por 25.478 leitores, que consultaram
32.562 volumes. A sua existência foi aumentada de 269 obras, compreendendo 326
tornos, exceto as obras doadas, que sobem a 154, em 225 volumes.
Todos os sábados, das 14 às 15 horas, é permitida a visitação pública ao
edifício. A despesa orçada foi de 130:764$000 e a efetuada de 130:623$516, ocorrendo,
assim, a economia de 140$484.

Museu Júlio de Castilhos
Ainda não estão concluídos os trabalhos de remodelação desse
departamento, que funciona, entretanto, regularmente, aumentando, dia a dia, a sua
preciosa coleção.
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Orçada a despesa em 89:280$000, foi apenas gasta a quantia de
88:023$916, verificando-se, pois, a economia de 1:256$084.

Te a t ro S ã o P e d ro
Durante o ano findo, realizaram-se 149 espetáculos, inclusive concertos,
audições, conferências, festivais, etc.
A receita elevou-se a 9:563$600. A despesa orçada foi de 21:060$000 e a
efetuada importou em 39:229$491.

Junta Comercial
De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1927, realizaram-se 104 sessões.
Foram registradas 298 firmas comerciais, sendo 174 sociais e 124 individuais.
Arquivaram-se:
554 contratos sociais, com o capital de 47.636:359$670; 289 distratos de
sociedades comerciais, no valor de 20.458:903$540, 196 alterações de contrato, com
18.867:891$880, e 33 prorrogações de contrato.
A junta recebeu comunicação de 91 falências e 7 reabilitações.
Importaram em 107:821$900 os emolumentos arrecadados pela junta.
Verificou-se a economia de 2:288$818, pois, orçada a despesa em 62:660$000,
foi despendida somente a quantia de 60:371$182.

Repartição de Estatística
Continua dando bom resultado o convênio celebrado com as
municipalidades para o serviço de estatística. Contribuem as intendências com quotas
proporcionais, obrigando-se o Estado a manter uma delegacia em cada município e a
publicar os respectivos dados de propaganda e divulgação.
Dispõe a Estatística de delegados em quase todos os municípios. Somente
6 localidades não aderiram ao referido convênio.
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Verificada, entretanto, a conveniência de dar-se maior amplitude aos
trabalhos desta repartição, foi a mesma reorganizada, pelo Decreto nº 4.071, de 12 de
junho último.
A população do Estado, até 31 de dezembro do ano findo, estava calculada
em 2.612.500 habitantes. Registrava-se, assim, um acréscimo de 254.500 habitantes Sobre
o total de 1926, que foi de 2.358.000.
Quanto aos nascimentos, houve também, em 1927, o aumento de 1.946. O
seu total elevou-se a 61.699, sendo 31.734 do sexo masculino e 29.965 do feminino.
Realizaram-se 16.907 casamentos. Dos noivos, eram brasileiros 15.988 e
estrangeiros 919; entre as noivas, 16.325 eram nacionais e 528 estrangeiras.
São as seguintes as percentagens da instrução dos nubentes e
suas nacionalidades:

sabendo ler ........................................
analfabetos ……………………………..
brasileiros ………………………………
estrangeiros ……………………………....

noivos
80,54
19,46
94,59
5,44

noivas
72.85
27,15
96,55
3,45

Hospital São Pedro
A 1° de janeiro do corrente ano, era de 800 o número de insanos
recolhidos a este estabelecimento, sendo 281 homens e 519 mulheres. Efetuaram-se 434
admissões e 121 readmissões. As altas atingiram a 406, sendo 261 homens e 145
mulheres.
No fim do ano passado a população do hospital era de 945 pacientes. A
da colônia Jacuí, que era de 129, desceu a 124.
Com as novas instalações hidroterápicas, melhorou bastante o serviço
clínico do hospital, fazendo-se agora regularmente a balneoterapia. Foram também
organizadas amplas salas de clinoterapia.
Reorganizou-se igualmente, com ótimo resultado, o serviço técnico.
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Pela farmácia foram aviadas 20.087 fórmulas, das quais 19.149 para o
hospital, 82 para a colônia Jacuí e 856 para o manicômio.
O gabinete dentário funcionou regularmente. As oficinas, dirigidas por
profissionais de carpintaria, ferraria e colchoaria, desenvolveram bastante os
respectivos trabalhos.
Melhorou consideravelmente o estado sanitário do hospital, com o
desaparecimento dos surtos epidêmicos de disenteria bacilar, observados nos anos
anteriores.
Ficaram concluídas as obras de água e esgotos, cujos serviços estão em
pleno funcionamento. Iniciou-se, também, a construção de uma cozinha, bem como a de
uma lavanderia a vapor, além de uma terceira peça para aquecimento central.
Já tiveram início as obras de remodelação completa do edifício do hospital,
cuja secretaria foi também dotada de instalações adequadas.
A receita do hospital subiu a 486:915$814. A despesa montou a
1.759:643$086, inclusive 137:961$092 com a colônia Jacuí. Na aludida soma está incluída
a quantia de 528:751$279, despendida, por conta da renda do patrimônio, com obras de
esgotos e outros melhoramentos, ficando, assim, a despesa ordinária reduzida a
1.230:891$807. Nestas condições, deduzida desta parcela a receita arrecadada, conclui-se
que o dispêndio efetivo como custeio do hospital e colônia Jacuí foi de 743:975$994,
estando a verba orçada em 1.320:631$000.
A produção da usina elétrica atingiu a 48.157 kilowatts de energia, cuja
distribuição foi feita pelo hospital, isolamento de São José, Manicômio Judiciário e
Quartel das Bananeiras.
O patrimônio, que em 31 de dezembro de 1926, era de 3.939:922$504,
subiu a 4.527:897$990, ocorrendo, portanto, um aumento de 587:975$486.

Saúde Pública
O total de óbitos, no ano findo, não excedeu de 25.970, sendo 4.508 na
capital, contra 61.699 nascimentos.
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O coeficiente de mortalidade foi:
para o Estado ................... 9,94%
para a Capital ......................... 18,18%

Quanto ao de natalidade, assim se exprime:
para o Estado ................... 23,61%
para a Capital ......................... 19,89%

Houve, conseqüentemente, um acréscimo vegetativo de 33,783%, para o
Estado, e de 1,71%, na capital.
Assim se discriminam as notificações recebidas pela Diretoria de Higiene:
febre tifóide, e paratifóide, 433; tuberculose, 133; sarampo, 84; difteria, 36; lepra, 26;
varicela, 23; desinteria 16; peste, 7; varíola, 7; coqueluche, 4; meningite epidêmica, 3;
tétano, 3; escarlatina, 2; infecção puerperal, 1.
O laboratório de bacteriologia, inaugurado em 1926, vem prestando
excelentes serviços. Além de atender às necessidades da Diretoria de Higiene, procede a
todos os exames que lhe são solicitados pelo Hospital São Pedro, Brigada Militar, Casa
de Correção e Dispensário Rabello.
Durante o ano passado, foram ali executados 3.321 exames, avaliados
em 155:450$000, e preparadas 11.982 doses de vacina antitífica, no valor de 59:610$000,
o que representa a economia de 215:060$000 para os cofres estaduais.
Iniciou também o laboratório o preparo da vacina preventiva Calmete,
para imunização geral das crianças, contra a tuberculose.
Continua o Governo do Estado a manter o convênio com a União, para a
manutenção do Dispensário Eduardo Rabello, que presta reais serviços à população.
Além da capital, os trabalhos foram estendidos aos Municípios de Cachoeira, Cruz
Alta, Bagé, Pelotas, Caxias, São Jerônimo e Taquara.
O Instituto Pasteur, também subvencionado pelo Estado, continua, sob a
direção da Faculdade de Medicina, a atender proficientemente a todas as pessoas que
necessitam dos seus serviços.

747

Em 1927, atingiu a 695 o número de consulentes, tendo sido tratados pelo
mesmo 17.774 enfermos, durante os 17 anos e 4 meses de sua existência. O coeficiente
da mortalidade, nos casos atendidos, foi insignificante, pois representa a percentagem de
0,0594.
Desenvolveu-se gradualmente o serviço de profilaxia rural, a cargo da
Diretoria de Higiene. Iniciou-se o saneamento nos Municípios de Rio Grande, São
Sebastião do Caí, Torres, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeira e Taquara, e ultimamente
em Santo Antônio, Conceição do Arroio e Viamão, funcionando os três postos atuais
em São Jerônimo, Taquari e Rio Pardo.
Foram submetidas a tratamento, em Santo Antônio, 9.126 pessoas; em
Conceição do Arroio, 2.843; em Taquari, 278; em Viamão e Rio Pardo, 6.357. O número
de inspeções domiciliares, nos quatro citados municípios, subiu a 4.279.
Diminuiu consideravelmente a percentagem dos portadores de
uncinariose, a qual, no início dos trabalhos, era computada em mais de 90% entre a
população das zonas infestadas.
A verba destinada aos serviços da Saúde Pública foi de 846:900$000 em
1927 e é de 949:280$000 no corrente exercício.

Obras Públicas
Edifícios do Estado – À Diretoria de Obras Públicas estão afetos os
serviços de construções e reparações prediais e também os de saneamento, que se
desenvolveram normalmente.
Obras do Palácio – A verba votada foi de 200:000$000. Despenderam-se
98:240$020 em diversos trabalhos de conservação.
Hospital São Pedro – As obras de conservação realizadas importaram em
101:396$275, excedendo-se assim a verba respectiva, que era de cem contos.
Construção e ampliação de edifícios na capital – A verba orçamentaria destinada a
este serviço foi de 1.300:000$000. Realizaram-se diversas obras, na capital, destacandose as seguintes:
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Quartel da Brigada Militar, mediante concorrência pública e ainda em
andamento. O orçamento oficial, não incluindo os alicerces,
é de 314:903$000. Despesa realizada 152:910$781.
Ampliação do edifício do Superior Tribunal do Estado – A área aumentada,
de cerca de 500 metros quadrados, permitiu elevar de mais
de 8 salas e um grande salão a capacidade do edifício. As
obras já estão concluídas e foram executadas por
concorrência pública. Orçadas em 207:000$000, exigiram,
no entanto, o dispêndio de 248:450$000.
Edifício para a Administração do Porto – As obras são executadas em
concorrência pública e compreendem, numa área edificada
de l.200m2, andar térreo, lº e 2º andares. Estão orçadas em
792:930$000, exclusive os alicerces, cuja quantidade não foi
possível prefixar, dada a natureza do terreno, todo de vaza.
Elevaram-se a 390:229$872 os trabalhos já realizados.
Além dessas, executaram-se obras nas oficinas da Brigada Militar (em
construção), no total de 28:661$080; no quartel da escolta presidencial, com o dispêndio
de 50:435$700; no quartel do Iº Batalhão da Brigada (em construção) com o de 248:095$639;
no abastecimento d’água à Chácara das Bananeiras, com o de 64:159$020; na Casa de
Correção (obras de conservação), com o de 54:277$050; no Hospital da Brigada Militar
(em construção), com o de 73:841$l00; no Museu Júlio de Castilhos (remodelação), com
o de 18:014$920; na Secretaria das Obras Públicas (adaptação, etc.), com o de
55:129$170; na Secretaria da Fazenda (parte nova), como de 65:959$536; no Theatro São
Pedro (remodelação, etc.), com o de 74:148$550.
Na conservação de edifícios escolares, cuja verba foi de 250:000$000, a
despesa não excedeu de 160:166$674.
Para os colégios elementares de Cruz Alta e Passo Fundo consignou o
orçamento 630:392$400. Foi gasta a quantia de 340:636$750.

Comissão de Saneamento
Os serviços da Comissão de Saneamento compreenderam trabalhos
topográficos diversos; projeto de abastecimento d’água de Rio Pardo e de Itaqui; idem
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de saneamento da Chácara das Bananeiras e do Cristal e muitos outros, e execução das
obras de abastecimento d’água nos quartéis da Chácara das Bananeiras e esgotos
sanitários dos mesmos quartéis, além do saneamento do Hospital São Pedro, do quartel
do Cristal e de vários edifícios escolares.
Incumbiu-se também a comissão da fiscalização do saneamento das
municipalidades de Caxias, Pelotas, (ampliação das redes de águas e esgotos, do
tratamento e filtração da água a ser distribuída, assim como das canalizações de águas
pluviais); Rio Grande, (ampliação da rede de água, da de esgotos e da captação, assim
como construção do canal de drenagem no Boulevard Carlos Pinto); Bagé, (aumento
das redes de abastecimento d’água, tratamento, filtração e esterilização da água a ser
distribuída e acabamento da grande barragem no Arroio Piraizinho);Uruguaiana,
(abastecimento d’água na extensão de rede de 26.400 metros e rede de esgotos sanitários
na extensão de 30.835 metros); Livramento, (abastecimento d’água numa extensão de
rede de 28.620 metros e rede de esgotos sanitários na extensão de 33.650 metros); Porto
Alegre, (ampliação e melhoramentos das redes de abastecimentos d’água e esgotos,
tratamento, filtração e esterilização da água a ser distribuída, calçamento da cidade e
abertura de avenidas).

C o l o n i z a ç ã o e Te r r a s P ú b l i c a s
Os trabalhos da Diretoria de Terras e Colonização, em 1927, assim se
discriminam: Processos de legitimação – Pelas diversas comissões, foram preparados
60 processos, dos quais 40 com pareceres favoráveis e 20 contrários.
Terras públicas – Discriminaram-se 60.065 hectares, com a despesa total de
Rs 298:609$047 e a média de 4$971 por hectare, sendo para legitimações 2.494 hectares;
para pagamento de indenizações em terras, 1.753; para divisão em lotes rurais 55.818.
Construção de estradas gerais e de rodagem – Construiram-se 157
quilômetros, todos em condições técnicas mais ou menos boas, conforme a importância
das estradas (declividades máximas entre 4 e 6%; raios mínimos entre 80 e 30 metros;
largura útil dos pavimentos entre 7 e 5 metros). O custo geral foi de 1.620:002$868, o
que dá a despesa média de l0:318$489 por quilômetro.
Construção de estradas vicinais – Com a construção de 526 quilômetros
de estradas vicinais de rodagem, igualmente em condições técnicas mais ou menos boas,
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embora inferiores às das estradas gerais, sobretudo quanto à largura dos pavimentos,
que é de 4 metros, foram gastos Rs l.351:313$088, ou a média de 2:569$036 por km.
Obras d’arte em estradas gerais de rodagem – Com a despesa total de
226:165$919, atendeu-se à construção de diversas obras d’arte em estradas gerais de
rodagem.
Em obras d’arte nas estradas vicinais, empregaram-se 143:528$592.
Reconstrução e conservação de estradas de rodagem e caminhos vicinais
– Foram reconstruídos 17 quilômetros de estradas gerais e 85 de estradas vicinais, na
zona da colônia Guarani; conservados 1.070 quilômetros de estradas e 453 de caminhos
vicinais.
Os gastos com esses serviços consumiram 1.005:037$626.
Prestação dos 6 dias de serviço – No total de 873:691$000 (calculando o
jornal de 7$000), foram prestados 124.813 dias de serviço pelos concessionários de
lotes rurais em trabalhos de viação de rodagem.
Com essa contribuição dos colonos, construiram-se 240 e conservaram-se
4.430 quilômetros de estradas vicinais de rodagem.
Estradas de rodagem em tráfego – Mantêm-se em tráfego, nas novas
colônias do Estado, 1.113 quilômetros de estradas gerais, e 6.200 quilômetros de estradas
vicinais.
Linhas telefônicas – Com a conservação de 350 quilômetros de linhas
telefônicas, na zona da comissão de Santa Rosa, despenderam-se Rs 8:151$425.
Demarcação e concessão de lotes – De 1.909 lotes rurais demarcados,
foram concedidos 936, ao preço médio de 160$000 por hectare (4:000$000, por lote de
25 hectares).
Demarcaram-se também 538 lotes urbanos. Foram concedidos 146, ao
preço médio de 500 réis por metro quadrado.
O número de chácaras concedidas elevou-se a 32, ao preço médio de 150
réis o metro quadrado.
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Centros urbanos – Sete foram os centros urbanos estudados, com a
despesa total de 43:327$060. Instalaram-se 14, despendendo-se a quantia de
313:596$775.
Títulos de lotes – Do total de 962 títulos preparados, 889 eram de lotes
rurais e 73 urbanos.
Serviço florestal – Este serviço é superintendido pelas diversas comissões,
que dispõem de 38 guardas florestais.
Para a despesa de 118:945$815, arrecadaram-se apenas 20:469$986. Foram
celebrados 3 contratos, há alguns meses, para a extração de madeiras; presume-se que,
por efeitos desses contratos, a receita do corrente ano excederá de 1 00:000$000.
Estância de águas de Iraí – A análise química das águas, a que se procedeu
em 1917, foi confirmada em 1919 e 1924. Neste último ano foi também realizada a
pesquisa de radioatividade e encontradas 34,2 unidade Mache, nos gases espontâneos
das águas, na emergência.
O serviço de engarrafamento está em início pela firma Dutra, Westphalen e
Cia., que o contratou. Exportaram-se até 30 de abril último, 95.000 garrafas de meio litro.
A freqüência da última temporada foi de 1.148 banhistas. Registraram-se
18.235 banhos, com a renda de 22:141$500, além de 1.653 banhos gratuitos.
Foi construída em 1927 nova seção circular no balneário provisório,
contornando o reservatório de acumulação e distribuição da água das emergentes com
30 banheiros.
O estado sanitário mantém-se bom.
Ruínas de São Miguel – Ultimaram-se as reparações mais urgentes das
ruínas do imponente templo de São Miguel de Missões, em cumprimento de
disposições regulamentares, com a despesa de 15:382$500.
Proteção aos nacionais – O serviço tem sido especialmente atendido na
zona da comissão de Santa Rosa. Na época da fundação desta, em 5 de janeiro de 1915,
os nacionais somavam cerca de 3.000; hoje esse número subiu a 12.000,
aproximadamente. Instalaram-se naquela zona mais de 13.600 agricultores das antigas
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colônias italianas e alemãs, em partes iguais, mais ou menos. A população total de Santa
Rosa era de 25.600 habitantes, em 31 de dezembro de 1927.
Com o serviço de proteção aos índios, compreendendo 11 toldos, foi
realizada a despesa total de 32:829$860.
Receita das comissões – Elevou-se a 3.825:649$765 a receita das
comissões (arrecadação da dívida colonial, venda de madeiras, erva-mate, força
hidráulica, etc.).
A receita global da Diretoria de Terras e Colonização, nos últimos dez anos,
foi de 28.209:518$264. A despesa da mesma diretoria foi pouco superior a esse total, no
mesmo período, pois atingiu à soma de 28.897:959$208.
Em 1927 a despesa das comissões orçou em 5.741:120$873.
Concessão gratuita de terras – Ao Orfanotrófio Santo Antônio do Pão
dos Pobres concedeu o governo, gratuitamente, em terras da Fazenda Itapuí, a área
de 5.369.297 metros quadrados.
Terras devolutas – Estimam-se em 21.000 quilômetros a superfície das
terras devolutas do domínio público, situadas ao longo do Rio Uruguai, na sua quase
totalidade.
Legitimação de posses – O número de autos de legitimação sobe a 4.644.
Desse total, 3.066 estão sentenciados ou findos, e 1.578 pendem de sentença ou se
encontram ainda em andamento.
População colonial – Nas zonas da colonização oficial, contam-se 650.000
habitantes; nas de colonização particular, 330.000. A densidade da população por
quilômetro quadrado, na região colonial é de 25 habitantes, ao passo que o da população
geral do Estado corresponde apenas a 9.
Estrada de ferro Iraí – Passo Fundo – Abriu-se, por edital de 30 de maio de
1927, concorrência pública para a construção desta estrada de ferro e da viação de
rodagem complementar. Encerrada a 30 de junho do mesmo ano, verificou-se a
apresentação de 12 propostas, seis por unidade de obra, cinco por administração e uma
mista.
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Classificou, então, a comissão julgadora, como a mais vantajosa, com
aprovação do governo, a proposta, por administração, da The Engineers Corporation.
A assinatura do contrato dependia ainda de determinadas circunstâncias. Não se tendo
ultimado as respectivas démarches, até a véspera do encerramento da Assembléia dos
Representantes, à qual teria de ser solicitada autorização para o empréstimo necessário,
deu-as o governo por encerradas, a 18 e novembro do ano findo, conforme despacho
presidencial. Sobre esse importante problema deliberarei oportunamente.
Serviço geológico e mineralógico – Limitou-se a atividade da Diretoria do
Serviço Geológico e Mineralógico, durante o ano findo, aos trabalhos da mina de carvão
do Gravataí.
Subsistem várias dificuldades que têm impedido a intensificação dos
serviços de extração do minério, sendo a principal delas o problema dos
transportes ainda não solucionado.
Foi apenas de 1.682,4 toneladas a produção de 1927, quase toda
consumida na própria mina. Para a América do Norte, por solicitação do Sr. Ministro
da Viação e Obras Públicas, enviaram-se 100 toneladas de carvão, a fim de ser submetido
a exame pelo processo Trent.

Almoxarifado Central
Esta repartição, que foi extinta pelo Decreto nº 4.037, de 16 de março do
corrente ano, efetuou 10 concorrências públicas e 221 administrativas, em 1927,
lavrando-se no mesmo período 43 contratos.
Atingiu a 2.147:930$150 o valor dos materiais fornecidos durante o ano
aos diversos departamentos da Secretaria das Obras Públicas.

Rodovias
Os serviços da Viação Terrestre, durante o exercício de 1927, tiveram o
seguinte andamento:
Foram estudados 66 quilômetros, 25 na estrada Rio Branco, 8 na Buarque
de Macedo, 18 na General Osório, 5 na Caxias a Nova Trento e 10 na Taquara a São
Francisco de Paula.
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Construíram-se 27 quilômetros, dos quais 5 na Júlio de Castilhos, 2,5 na
Rio Branco, 9 na Buarque de Macedo, 2 na Caxias a Nova Trento, 2 na Jacaquá a São
Francisco de Assis, 4,5 na Porto Alegre a Cidreira e 2 na Taquara a São Francisco de
Paula. A despesa total foi de Rs 850:565$355, inclusive os estudos, o que dá uma média
geral de 31:500$000 por quilômetro construído.
As reparações elevaram-se a 208.200 quilômetros, sendo 500 metros na
Porto Alegre a São Leopoldo; 50 quilômetros na Venâncio Aires; 65 na Cachoeira a
São Sebastião; 2 na Bagé ao Aceguá; 60 na Tapes a São Feliciano; 10 na Rio Pardo a
Encruzilhada; 700 metros na Lajeado ao Encantado e 20 na Santa Maria a São Martinho,
com uma despesa total de 385: 103$803.
A macadamização abrangeu 9,5 quilômetros: 9 na Venâncio Aires
(reparação do macadã existente) e 500 metros na Porto Alegre a Conceição, com uma
despesa total de 825:157$819, inclusive o movimento de terra e obras d’arte de 5.127
metros de variantes.
Atendeu-se à conservação de 35 estradas, com uma extensão total de
2.301 quilômetros e uma despesa de 1.152:866$632, verificando-se, assim, a média
quilométrica geral de 501$028.
Executaram-se trabalhos de construção nas seguintes pontes: Camaquã,
na E.R. São Borja a Nonoai; Ijuizinho, na mesma estrada; Pires, na E. R. Pinheiro
Machado, e Esteio, na E. R. Porto Alegre a São Sebastião do Caí, que ficou ultimada.
A despesa foi de 521:093$449.
Foram atendidas mais de 20 pontes e vários pontilhões, não só em
trabalhos de conservação, propriamente ditos, como em reparações, que equivaleram a
verdadeiras construções.
As despesas da Diretoria de Viação Terrestre, em 1927, montaram a
4.108:743$247, assim discriminadas:
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Pessoal efetivo e material de expediente ..........................
Construção de estradas .........................................................
Reparações de estradas .........................................................
Macadamização de estradas .................................................
Conservação de estradas ......................................................
Construção de pontes ...........................................................
Conservação de pontes ........................................................
Total..................................................................................

25:950$509
850:565$355
385:103$803
825:157$819
1.152:866$632
521:093$449
247:999$680
4.108:743$247

Excluindo pessoal efetivo e material de expediente, a despesa foi
de 3.882:786$738, para uma dotação orçamentária de 4.700 contos, tendo havido, assim,
um saldo de 817:213$262.
A rede de estradas de rodagem do Estado (linhas, troncos, ramais e
caminhos vicinais), abrange o total de 61.144 quilômetros, dos quais 47 já
macadamizados.

Viação Fluvial
Cais de Porto Alegre – Prosseguiu no ano findo a construção da muralha
do cais, na parte relativa às docas. Com o avançamento realizado, de 120 metros, a
extensão total da muralha passou a ser de l.787,644 m. Tomaram-se no corrente ano
várias providências no sentido de aumentar o rendimento dos trabalhos. Para se
conseguir este desideratum, e também com o objetivo de tornar mais econômicas as obras,
foram encomendadas 1.000 planchas de aço, da marca Luckmann Stul Schert Tiling,
destinadas à formação de ensacadeiras nas docas.
Construiu-se mais um armazém de 96 X 20 metros, que tomou a
denominação de A-5 e já está entregue ao tráfego, iniciando-se também a construção do
A-6, com iguais dimensões. Além daquele, edificou-se um armazém provisório, com
paredes e cobertura de zinco, destinado ao serviço da primeira doca. A área calçada a
paralelepípedos, que era de 59.800 metros quadrados em 1926, foi acrescida em 1927 de
mais 11.088 m2, achando-se dotada desse melhoramento toda a zona do cais, inclusive
as ruas adjacentes. Foram adquiridos da casa francesa Daydé mais cinco guindastes
elétricos que, depois de instalados, elevarão o número desses aparelhos a 27, sendo 5
com a capacidade de 5 toneladas, 15 com a de 2,5 toneladas e 7 com a de 1,5.
A fim de receber as redes distribuidoras de energia elétrica para os
guindastes, concluiu-se a galeria subterrânea ao longo do cais, com a extensão de 1.330
metros.
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A pedra para as obras do porto é extraída de duas pedreiras: a da Serraria e
a do Dionisio. A primeira passou ultimamente ao domínio do Estado, fazendo-se por
empreitada os serviços relativos à extração e ao preparo do material. Na do Dionisio os
trabalhos obedecem ao regime de administração direta, gastando-se na sua exploração,
em 1927, a quantia de 359:719$211, que corresponde à seguinte produção:
pedra para enrocamento ................................... 338m³
pedra britada ......................................................... 4.842m³
saibro ....................................................................... 2.384m ³

A usina elétrica da pedreira do Dionisio, destinada ao serviço de
movimentação de guindastes e perfuração de minas, continuou fornecendo luz no
arrabalde da Tristeza. A despesa registrada foi de 31:170$125 e a receita de 60.032$800.
O movimento de mercadorias saídas do almoxarifado das obras do porto
atingiu a Rs. 1.733:344$010, encerrando-se o balanço, em 31 de dezembro do ano findo,
com o saldo de Rs. 1.728:824$343, correspondente ao valor dos materiais existentes em
depósito.
Despendeu-se em todos os serviços da Comissão das Obras do Porto,
durante o ano passado, a quantia de 4.185:734$528, sendo 2.452:390$508 com o
pessoal e 1.733:344$010 com o material.
Porto e Barra do Rio Grande – Elevou-se a 7.604:625$771 a despesa realizada
em 1927 com os serviços do Porto e Barra do Rio Grande. Essa quantia assim se
subdivide:
construção do porto ............................................................................................ 2.036:993$677
conservação, inclusive dragagem na bacia do porto novo ........................ 1.377:441$760
construção da barra ............................................................................................... 290:153$661
conservação ............................................................................................................. 819:715$912

Com a aquisição do material naval e rodante para o porto, gastou-se a
importância de Rs. 818:188$764, e com os serviços de bondes, energia e luz elétrica da
cidade do Rio Grande, de que o Estado é concessionário, a de 1.567:055$288.
Bacia do porto novo – Constitui sério embaraço para a conservação da
profundidade necessária na bacia do porto novo a invasão periódica de lodo e areia,
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cujo volume, em 1927, foi de 361.697m3. Desse considerável entulho, em virtude de
várias dificuldades, só foi possível retirar-se 222.054m3. Este ano, entretanto, retomouse ativamente o serviço, já estando dragados 179.813m3, isto é, 40.170m3 mais do que o
déficit verificado no exercício anterior.
Banco da barra – A planta do banco da barra, levantada em 10 de janeiro
de 1928, registrou um volume de 8.282,166m3 acima da curva de 10 metros, ou seja 747.634m3
menos do que o volume verificado na planta de janeiro de 1927. Na parte mais alta do
banco acusou a sondagem a profundidade de 5,20m, quando era de 3,10m em 1917. Foi,
portanto, de 1,80 o desgaste produzido durante o decênio.
Molhe do leste – Sofreram grandemente, com as duas tempestades
ocorridas em 1927, as obras de prolongamento desse molhe, cujo fim é forçar o
aprofundamento dos canais da barra. Os trabalhos efetuados restringiram-se quase
exclusivamente ao reparo das avarias, em que foram consumidas 26.412 toneladas de
pedra.
Canais da barra – Segundo a planta levantada em janeiro de 1928, acusava
o canal de leste a profundidade de 8,40m e o de oeste a de 8,90m, isto é, 27 pés naquele
e 28,5 neste. Tais condições são bastante lisonjeiras, pois asseguram, em tempo normal,
a entrada franca aos grandes navios que fazem o serviço de navegação transatlântica. Com
efeito, freqüentaram o Porto do Rio Grande, em 1927,136 navios de mais de 100 metros
de comprimento, inclusive o Cap Norte, com 8.027 toneladas de registro, e o Antonio
Delfino, com 8.018 toneladas.
Dragagem – Dragou-se em 1927 um volume de 424.239m3, sendo 222.054
na bacia do porto novo, 143.074 na do porto velho, 47.946 nos canais de acesso e de
ligação, e 11.165 no cais do mercado. A bacia do Porto Velho foi dragada na largura de
100 metros e na profundidade de 4,20m, em águas mínimas, importou em 2$907, por
metro cúbico, o custo desses serviços, inclusive transporte e recalque.
Viação e iluminação elétricas – Em virtude da ampliação da capacidade
das usinas, efetuada em meados de 1926, o serviço de viação e iluminação elétricas, que
deixava déficits anuais permanentes, passou a apresentar saldos apreciáveis. Assim é que,
já no referido exercício, elevou-se o superávit a 224:643$638, alcançando em 1927 a
importância de 557:181$440.
Em conseqüência do aludido melhoramento, pôde ser reduzido o preço do
Kw/h produzido de $176,76 para $152,7, e o do Kw/h, utilizado de $ 246,15 para $ 203,1.
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Os bondes, que realizaram a receita de 647:360$000, fizeram durante o ano
168.573 viagens, transportando 3.660.731 passageiros.
Pedreiras do Capão do Leão e do Monte Bonito – continuam essas
pedreiras arrendadas à Companhia Americana de Construciones y Pavimientos S/A,
que inverteu ali, até 31 de dezembro de 1927, em construções e melhoramentos da
instalação, a quantia de 687:506$657. Essa empresa forneceu aos serviços do porto e
barra 43.499 toneladas de pedra, no valor de 354:323$170.
Almoxarifado – Durante o exercício de 1927, o almoxarifado atendeu aos
pedidos de material no valor de 2.439:598$690, restando um saldo de 3.767:493$675.
Com a expedição do Decreto nº 4.068, de 30 de maio do corrente ano,
que lhe remodelou os serviços, tornando independentes entre si a parte técnica e a de
exploração industrial do porto, a Direção Geral do Porto e Barra passou a denominarse Diretoria das Obras do Porto e Barra.
Dragagem dos canais interiores – A conservação dos canais que ligam entre
si os portos do Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, bem como o de Pelotas a Jaguarão,
exigiu em 1927 a dragagem de 700.000m3, sendo 502.650 no canal do Sangradouro,
99.620 no da Feitoria e 92.710 no do São Gonçalo. Foi também aberto o Canal da Barra
do Arroio Grande, na Lagoa Mirim, dragando-se aí 77.050m3. Todos esses serviços
importaram em 1.843:187$943, que dá a média de 2$387 por metro cúbico.
A fim de facilitar ainda mais as condições da navegação entre o Porto do
Rio Grande e o desta capital, contratou o Governo do Estado, em outubro de 1927,
com a companhia holandesa Sociedade Anônima Albetam, o aprofundamento até
5,50m de todos os canais existentes nesse longo percurso.
De acordo com o referido contrato, já se acham aprofundados os canais
do Cristal, Belém, Pedras Brancas, Leitão e Itapuã, este último com 5,80m de
profundidade e 100 metros de largura, e os demais com a profundidade de 5,50m e a
largura de 80 metros.
Outros serviços de dragagem – Pela 1ª Seção da Diretoria da Viação
Fluvial, cujo cargo se acha a dragagem do Guaíba e dos rios próximos à capital, bem
como o serviço de abertura de barras para acesso a pequenos portos, foram executados,
em 1927, os seguintes trabalhos:
a) conservação do canal do Itapuã, onde foram dragados l0.400m3;
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b) aterro da Avenida Júlio de Castilhos, com 58.000m3;
c) dragagem do canal de acesso ao “Riacho” (38.000m3);
d) dragagem do canal de acesso ao Porto de Pedras Brancas (3.950m3);
e) abertura da Barra do Arroio “Araçá” (11 .300m3);
f) limpeza da Barra do Arroio “Estância”, no Itapuã, removendo-se
17.025m ;
3

g) limpeza do baixio “D. Antonia”, no Rio Jacuí, removendo-se 23.000m3;
h) aterro de 15.655 m3 na Ilha dos Marinheiros, para a instalação do
Aeroporto da Empresa Viação Aérea Rio-grandense.
O material naval a cargo da seção compõe-se de 6 dragas, 9 rebocadores,
10 lanchas, 13 chatas e 12 batelões lameiros, cuja conservação e reparação exigiu o
dispêndio de 2.017:832$291.
Pelo Decreto nº 4.078, de 20 de junho último, foi reorganizada a diretoria,
cujas atribuições se ampliaram, extinguindo-se ao mesmo tempo, a Comissão das Obras
do Porto de Porto Alegre e a do balizamento. Os serviços respectivos passaram a ser
executados diretamente pela Diretoria da Viação Fluvial.
Balizamento dos canais interiores – Continua a funcionar com absoluta
segurança esse importante serviço, que é rigorosamente mantido e fiscalizado pelo
Governo do Estado. Constitui-se o balizamento dos nossos canais de 54 sinais
luminosos, bóias e faroletes, além de 111 bóias cegas, 56 balizas e 2 marcos em terra. No
balizamento luminoso é empregado o gás acetilene dissolvido, em 14 bóias e 4 faroletes,
e o gás Pintsh, fabricado na usina do Rio Grande, em 12 bóias e 24 faroletes.
O custeio do balizamento importou em Rs. 346:927$568.
Serviços de transportes ferroviários e lacustres entre Palmares e Torres
– A receita desses serviços foi de 253:173$849, elevando-se a despesa de custeio
a 1.149:005$898. Despendeu-se ainda a quantia de 196:763$022, que foi incorporada ao
patrimônio do Estado, por corresponder a novas instalações, construção de edifícios,
aquisição da draga Júlio de Castilhos, etc.
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O movimento geral de mercadorias importadas foi de 2.796 toneladas, e o
das exportadas de 9.902 toneladas, atingindo o número de passageiros transportados
a 4.108.
Atribui-se o déficit permanente desse serviço, em grande parte, ao elevado
preço do combustível adaptado nas embarcações – à gasolina, bem como ao número
excessivo de embarcações impróprias, cujo custeio é por isso mais oneroso. Releva
ainda observar que boa parcela dos gastos é absorvida nos trabalhos de conservação
dos canais e barras.
Já se providenciou no sentido de reduzir algumas despesas, cogitando-se
também de substituir as embarcações a gasolina por rebocadores a vapor.
Essas medidas, e o progressivo desenvolvimento agrícola da região
nordestina, onde está se desenvolvendo a cultura da cana-de-açúcar, autorizam
fundadas esperanças na intensificação dos transportes e conseqüente aumento das
rendas.
Melhoramentos de rios – Pela 1ª Seção da Diretoria da Viação Fluvial
prosseguiram-se ou iniciaram-se vários estudos para o melhoramento dos nossos rios.
No Rio Caí foi feito o serviço de nivelamento e levantamento, entre São João do
Montenegro e São Sebastião do Caí, procedendo-se igualmente a várias sondagens
hidrográficas. Começaram-se os reparos de que necessitava a barragem Rio Branco,
aquém de São Sebastião do Caí, compreendendo a substituição completa das portas da
eclusa. Elaborou-se também um projeto para aumentar até 1,5m o calado da navegação
do Rio Caí, que atualmente se faz com 1 metro de profundidade, além da barragem. A
despesa prevista para a execução desse melhoramento está orçada em 400 contos,
aproximadamente.
No Rio Taquari, Iniciaram-se as sondagens geológicas para a construção
da barragem na cachoeira de Itaipava das Flores, cuja despesa será de 300:000$000,
permitindo a navegação franca até 24 quilômetros além da cidade de Taquari.

Viação Férrea
Compreende a rede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul uma extensão
total de 2.606,275 km, com as seguintes linhas em tráfego:
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Porto Alegre a Uruguaiana – linha tronco ..........................
Santa Maria a Marcelino Ramos – linha para o norte .....
Cacequi ao porto do Rio Grande ...........................................
Ramal de Santana do Livramento .........................................
Ramal de Caxias ..........................................................................
Ramal de Ijuí ................................................................................
e mais 12 ramais .........................................................................

km
762,946
535,234
490,037
158,564
116,592
109,070
433,832

A extensão dos desvios pertencentes à estrada, em 31 de dezembro de 1927,
era de 245,100km, e a dos desvios particulares de 53,363km, o que soma um total
de 298,463km.
Movimento financeiro – No exercício de 1927 a receita da Viação Férrea
atingiu a Rs. 63.560:529$880, assim discriminada:
Nº de
Títulos

toneladas

%
Receita

Do total

Passageiros .............................................

1.814,746

10.807:075$880

17,00

Bagagens ..................................................
Encomendas ..........................................
Mercadorias ............................................
Animais em trens de passageiros ....
Animais em trens de mercadorias ...
Veículos .....................................................
Telegramas .............................................
Armazenagens .......................................
Rendas diversas .....................................

3..5 9,565
23.253,270
920.051,933
2..8 93,000
14.457,900
1.140,296
–
–
–

61:904$710
3.200:324$690
41.272:440$930
313:868$240
829:654$940
144:915$910
129:986$470
119:956$860
6.080:401$250
63.560:529$8 80

1,04
5,04
64,93
0,48
1,31
0,23
0,20
0,19
9,57
100,00

A despesa elevou-se a Rs. 61.925:159$140, distribuída da seguinte forma:

Divisões
Administração Central ......................
Tráfego ...................................................
Locomoção ..........................................
Via permanente e edifícios ..............
Totais ......................................................

Pessoal
1.965:973$300
8.071:625$670
9.138:958$800
10.717:019$430
29.893:577$200

Material
1.794:230$340
1.220:593$860
20.211:008$870
8.805:748$870
32.031:581$940

Total
3.760:203$640
9.292:219$530
29.349:967$670
19.522:768$300
61.925:159$140

Registrou-se, portanto, no exercício financeiro de 1927, o saldo de
1.635:370$740, contra o déficit de 8.778:745$720, verificado em 1926.
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O débito do Governo Federal, proveniente de transportes efetuados
a sua requisição, em 31 de dezembro do ano findo somou Rs. 8.189:042$450, dos
quais 7.245:625$650 correspondentes ao exercício anterior; o total dos pagamentos
realizados em 1927, bem como as glosas e transferências para outras contas, foi de
916:565$820.
O imposto federal de viação, arrecadado pela estrada em 1927,
rendeu 1.741:911$900, e o estadual 1.479:993$350. Pela arrecadação do primeiro
percebe a Viação Férrea a percentagem de 2%, pela do segundo a de 5%.
Almoxarifado – Em setembro do ano findo ocorreu um grande incêndio
no armazém do almoxarifado, em Santa Maria, ficando por isso destruído quase um
terço dos seus estoques. A desorganização proveniente do sinistro foi logo conjurada,
passando os armazéns de Porto Alegre e Rio Grande a atender os pedidos respectivos,
enquanto não se normalizaram os serviços daquele departamento. Foi prontamente
satisfeito pela companhia seguradora, a Royal Insurance, o prejuízo resultante do
incêndio.
Acusavam as existências do almoxarifado, em 31 de dezembro de 1927, o
saldo de Rs. 12.569:298$220, tendo sido fornecidos materiais durante o ano, na
importância de 30.200:589$740.
Tarifas – Continuaram em vigor as tarifas aprovadas em Portarias de 23 de
julho de 1926, do Sr. Ministro da Viação, registrando-se poucas alterações, entre as quais
se salientam as seguintes:
a) restabelecimento, a partir de lº de janeiro de 1927, da aplicação das tarifas
em vigor aos transportes de madeiras, charque e subprodutos das charqueadas, que,
em virtude de reclamação dos interessados, estavam gozando, desde 21 de setembro de
1926, os favores da tarifa antiga;
b) concessão de 25% de abatimento nos fretes dos materiais
destinados à construção de estradas de rodagem, quando requisitada por intendentes
municipais ou associações de estradas de rodagem;
c) concessão de 30% de abatimento sobre a tabela C 13, aos transportes
de subprodutos das charqueadas, exceto canelas, em vagão completo, mesmo quando
carregadas espécies diferentes no mesmo vagão;
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d) concessão, a partir de 15 de novembro, de 20% de abatimento sobre a
tabela ED 4 aos transportes de carneiros, quando destinados a frigoríficos e efetuados
em trens completos, compostos de vagões de um ou dois pavimentos, e de 10%
de abatimento sobre a tabela D 6 aos transportes de bezerros até o peso máximo de 150
quilos por cabeça, quando efetuados em trens completos, compostos de vagões de
um só pavimento.
Tráfego – Para o fim de regularizar os serviços do tráfego, efetuou-se em
1927 a revisão dos horários, que entraram em execução no dia 7 de setembro do mesmo
ano e já produziram ótimos resultados.
Construíram-se durante o exercício findo 191 quilômetros de linhas
telegráficas e reconstruíram-se 725,50km.
Locomoção – Existiam, em 31 de dezembro de 1927, 273 locomotivas dos
seguintes tipos:
Doble Ender...........................................................
American .................................................................
Mogul .......................................................................
Consolidation ........................................................
Ten-Wheel ..............................................................
Mikado .....................................................................
Mallet Compound .................................................
Mallet Simplex ........................................................
Pacific .......................................................................
Mountain .................................................................

12
16
77
51
24
35
17
12
4
25

Estavam em serviço, na mesma data, 238 locomotivas, e nas oficinas e
depósitos, em reparações, 35. Foi de 9.113.219,7km o percurso total das locomotivas
durante o ano, isto é, mais 130.684,7 km do que em 1926.
Vagões e Carros – O número total de vagões, em 31 de dezembro de 1927,
era de 3.117, dos quais 1.263 fechados, 397 gradeados e 1.302 plataformas, existindo na
mesma época 348 carros para passageiros.
Estavam em tráfego 2.844 vagões e 304 carros de passageiros, e em
reparações 44 carros e 33 vagões. As três oficinas da viação Férrea, em Gravataí, Santa
Maria e Rio Grande, funcionando com um total de 1.458 empregados, repararam,
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durante o ano, 1.314 vagões e 149 carros. Foram recebidos e montados 70 vagões
novos, sendo 10 gradeados, para 28 toneladas, e 60 plataformas para 34 toneladas.
Despendeu-se, na reparação e conservação de todo o material rodante, a
quantia de 8.144: 140$670, assim discriminada:
154 locomotivas ................................................................. 3.332:958$940
1.463 vagões e carros ........................................................... 4.811:181$730

Freios a vácuo – Possuem instalações completas de freios a vácuo, pelo
sistema Gresham & Craven, 1.603 carros e vagões, o que equivale a uma proporção de
mais de 50% sobre os veículos existentes.
Combustíveis – Foram adquiridos, durante o exercício de 1927, pelo custo
de 12.149:931–$051, os seguintes combustíveis:
Carvão Cardiff, em briquetes ...................................................
“ forja .......................................................................................
“ coque ......................................................................................
“ nacional .................................................................................
“ Lenha......................................................................................
“ Nós de pinho.......................................................................

20.533
1.176
t
246
t
128.495
t
547.495 m 3
7.376 m 3

Via permanente – Os trabalhos de conservação da via permanente
abrangeram a extensão total da rede, subindo a 519.116 o número de dormentes substituídos,
numa média de 199,20 por quilômetro. Também se substituíram trilhos na extensão de
113.422 quilômetros, ou seja, 56,715 km de linhas.
Executaram-se trabalhos de construção, reparação, reforço e pinturas em
440 obras de arte, repararam-se cercas na extensão de 307,710 km e construíram-se na
de 9,966 km, levantando-se novos edifícios, entre os quais sobrelevam os depósitos de
locomotivas em Couto, Cacequi e Piratini.
Intensificou-se em 1927 o serviço de lastramento da linha com pedra
britada, funcionando 6 britadeiras e estando encomendadas outras três.
Funcionaram 23 giradores e 30 triângulos, tendo sido reparados os giradores de Porto
Alegre, Cachoeira, Bagé, Santa Maria e Marcelino Ramos.
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Caixa de Aposentadoria e Pensões – O patrimônio da Caixa de
Aposentadorias e Pensões dos funcionários da Viação Férrea, que contava em 31 de
dezembro de 1927 o total de 9.854 contribuintes, elevava-se em igual data a
10.255:945$215. A receita foi de 4.208:764$610, e a despesa de 2.144:337$450 réis.
Cooperativa de Consumo – Continua em franco progresso essa associação
dos funcionários da estrada, a qual mantém 10 armazéns em diversas estações, uma
escola de arte e ofícios em Santa Maria, com aulas diurnas e noturnas para ambos os
sexos, e uma escola elementar em Gravataí. As famílias dos associados falecidos durante
o ano pagou a cooperativa 67 pecúlios, na importância total de Rs. 80:397$508. O fundo
de beneficência acha-se elevado a 1.012:568$463 e o patrimônio em bens de raiz a
1.028:196$740.
Estradas de ferro do Rio Grande do Sul – É de 3.089,507 km a extensão total
das estradas de ferro em tráfego no Rio Grande do Sul. As linhas federais e estaduais têm
o desenvolvimento de 3.017.047 km, e as particulares, de 72,460km, além de 19,460 km,
pertencentes à estrada de ferro municipal da Tristeza, nesta capital.
Acham-se em construção 647,535 km, de linhas, e com estudos
aprovados, 836,000 km.

Situação Econômica
Exportação – Foi de 542.703,208t, em 1927, o peso da exportação geral do
Estado, como valor correspondente de 415.915$389.
No ano anterior, o peso dos produtos exportados fora de 447.441,348t, e o
valor oficial de 347.445:137$690.
Estabelecida a comparação, registrou-se em 1927 o apreciável aumento
de 95.261,860t no peso e de 68.470:653$699 no valor da exportação rio-grandense.
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Sobrelevaram os seguintes, entre os artigos exportados:
Banha..................................................................
Charque .............................................................
Arroz .................................................................
Couros vacuns salgados ................................
L ã ........................................................................
Feijão .................................................................
Fumo em folha ...............................................
Vinho .................................................................
Sebo ....................................................................
Farinha de mandioca ....................................
Cebolas ..............................................................
Madeiras ............................................................
Cames congeladas ..........................................

Peso em quilo
48.124.111
61.410.729
92.235.480
21.072.442
6.478.705
32.603.619
9.045.156
19.773.628
13.140.779
27.119.833
22.713.032
54.226.638
6.804.897

Valor
81.979:670$740
73.530:323$460
54.035:845$900
22.255:385$780
17.514:035$650
13.899:393$740
13.415:134$900
12.121:041$775
10.450:646$900
7.570:016$900
7.145:928$800
7.080:067$560
7.018:10l$000

É muito vasto o campo da economia rio-grandense, onde o charque e os
demais derivados da pecuária já não são os exclusivos fatores da nossa riqueza, embora
conservem importância considerável, com tendências nítidas para uma expansão maior.
Assim é que, além das mercadorias especificadas acima, ainda aparecem no quadro da
exportação 24 rubricas, superando cada uma o valor de 1.000 contos de réis.
Dentre os produtos exportados figurou a banha em primeiro lugar, em
segundo, o charque, e em terceiro, o arroz, quanto ao valor oficial.
Relativamente ao peso, obteve predominância o arroz, com 92.235,450t,
contra 60.856,869t em 1926; seguiu-se o charque, com 61.410,729t, isto é, menos
1.075,652t que no ano anterior.
A seguinte estatística mostra o desenvolvimento da nossa exportação, de
1919 a 1927:
Ano

Toneladas

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

328.586
301.473
349.633
342.337
404.669
438.530
402.530
447.441
542.703

Valor oficial
215.572:413$000
197.879:307$000
214.959:313$000
233.071:991$000
311.150:893$000
413.942:718$000
473.997:405$000
347.445:137$690
415.915:791$389
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Como se verifica acima, o regime da policultura, felizmente praticada no
Rio Grande do Sul, tem impedido que a economia geral do Estado se ressinta
excessivamente das crises inevitáveis que a lei da oferta e da procura determina
periodicamente, em relação a certas mercadorias.
Teve o seguinte destino a exportação do ano findo:
para mercados nacionais .................

387,474t221,

no valor de .......................................... 323.745:700$880
para mercados estrangeiros ...........

154.955t987,

no valor de ........................................... 91.699:166$809

A exportação pela barra constou de 433.210t403, no valor oficial de
317.913:247$470, sendo as seguintes as suas procedências:
Peso
Porto Alegre ............ 226.156,606t
Rio Grande ............... 147.407,229t
Pelotas ....................... 59.210,403t

Valor
175.840:795$000
99.921:956$800
42.150:495$670

Pelas fronteiras exportaram-se mercadorias como peso de 109.492t805 e o
valor de 98.002:543$919 réis.
Os principais mercados exteriores do Rio Grande do Sul, em 1927,
foram a Alemanha, a Rússia e a Bélgica, na Europa; o Uruguai e a Argentina, na América.
Para a Alemanha exportaram-se 19.358,927 kg, no valor de 25.870:076$480;
para a Rússia, 3.626.627kg, no valor de 3.720:354$800; para a Bélgica, 2.540.171 kg, no valor
de 3.442:769$042; para o Uruguai, 58.964.939 kg, no valor de Rs. 36.311:962$035 e para a
Argentina, 60.791.357 kg, no valor de 14.043:515$130.
Quanto aos mercados nacionais, continua o Rio de Janeiro, como centro
distribuidor que é, a manter preponderância, tendo nos comprado, em 1927, 221.614.860
kg, de mercadorias, no valor de 160.364:743$120; em segundo lugar figurou a praça de
São Paulo, para onde exportamos 80.381.538 kg, no valor de 74.026:775$485; seguiram-se
a este os mercados de Pernambuco, cuja importação foi de 24.610.657 kg, no valor de
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26.271:657$990, e o da Bahia, que consumiu 20.500.448 kg, de mercadorias riograndenses, no valor de 22.224:246$460.
Custo da subsistência – Foram os seguintes, em média, os preços dos
principais artigos de consumo, durante o ano de 1927:
Arroz agulha

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

1$011

Arroz japonês

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

$864

Açúcar usina

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

1$595

Açucar mascavo

….............................................................................

1$122

Banha

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

2$652

Batata inglesa

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

$510

Café

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

4$885

Carne de vaca

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

$164

Carne porco

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

1$705

Carne ovelha

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

1$556

Farinha de mandioca (especial) .............................................................

$537

Farinha de mandioca (comum) .............................................................

$383

Farinha de trigo ........................................................................................

1$213

Feijão preto ............................................................................................

$541

Feijão de cor .............................................................................................

$601

Milho

$601

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

Pecuária
O censo pecuário de 1927, registrou a existencia de 25.568.840 cabeças de
gado maior e menor, tendo havido um aumento de 169.230 cabeças sobre o ano anterior.
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Também cresceu o valor dos rebanhos, estimados em 1926 em
1.752.089:200$, e em 1927 na de 1.758.437:500$00.
Essa progressão tem sido contínua, nos últimos anos, como se pode
inferir do quadro abaixo:
ANOS
1923
1924
1925
1926
1927

Nº de cabeças
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Valor

21.986.890
22.014.850
24.038.100
25.372.610
25.568.840

1.449.424:780$000
1.547.974:280$000
1.735.009:390$000
1.752.089:200$000
1.758.437:500$000

Em relação a cada espécie, foi a seguinte a existência pecuária recenseada
no ano findo:

Nº de cabeças
Bovinos .............................................................
Ovinos ...............................................................
Suínos .................................................................
Eqüinos ..............................................................
Caprinos ............................................................
Muares ................................................................

10.542.220
6 .954.440
5 .931.810
1 .575.940
144.750
419.680

Valor
1.179.164:970$000
169.164:970$000
222.794:160$000
125.988:430$000
2.051:510$000
58.951:650$000

Gado abatido – Abateram-se no Rio Grande do Sul, em 1927, 1.010.939
cabeças de gado. Desse total 81.664 cabeças destinaram-se ao frigorífico da Companhia
Armour do Brasil S/A, com sede na cidade de Santana do Livramento, e o restante foi
utilizado pelas charqueadas ou para consumo da população.
Por espécie, assim se distribui o gado abatido:
Vacum ............................................................
Suíno .........................................................
Lanígero .......................................................

822.231
118.231
70.311

cabeças
cabeças
cabeças
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Agricultura
Correspondendo à área cultivada de 2.642.910 hectares, elevou-se a
produção agrícola, em 1927, a 4.032.458 toneladas, no valor de 1.075.555:360$000.
Embora com oscilações contra o valor, o que é comum, na ordem dos
fenômenos econômicos, também se manifestou progressão animadora na quantidade da
produção rio-grandense, durante o quatrienio de 1924 a 1927.

O seguinte quadro melhor esclarecerá o acerto:
ANOS

1924 ...................................
1925 ...................................
1926 ...................................
1927 ...................................

Produção
em toneladas

Área em
hectares

Valor médio

2 . 589.010
2 . 636.280
2 . 648.480
2 . 642.910

3.573.130
3.628.690
3.969.890
4.032.458

1.096.549:000$000
980.024:000$000
994.001:400$000
1.075.555:360$000

Destacaram-se, do quadro da nossa produção agrícola, em 1927, quer
quanto à tonelagem, quer quanto aos valores, os seguintes artigos:
Toneladas
Milho ....................................................................
Erva-mate ...........................................................
Arroz .....................................................................
Trigo .....................................................................
Feijão ....................................................................
Mandioca .............................................................
Batata inglesa .....................................................
Cana ......................................................................
Fumo ....................................................................
Alfafa ....................................................................
Cebola ...................................................................
Batata doce .........................................................
Abóbora ...............................................................
Amendoim ..........................................................

1.303.560
165.240
220.240
118.510
170.000
293.350
127.330
49.230
30.195
163.920
49.949
230.000
95.000
18.214

Valor
312.854:400$000
99.180:000$000
77.084:000$000
61.625:200$000
61.200:000$000
52.803:000$000
38.199:000$000
36.467:200$000
33.214:500$000
32.784:000$000
14.984:700$000
13.800:000$000
12.350:000$000
8.014:160$000
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Bancos
É bastante próspera a situação dos estabelecimentos bancários que têm
suas sedes ou caixas filiais no Estado.
Em 1927, expressava-se no total de Rs. 2.202.261:339$558 o ativo e passivo
dos seguintes bancos nacionais: Banco da Província do Rio Grande do Sul, Banco Nacional do
Comércio, Banco Pelotense, Popular do Rio Grande do Sul, Banco Porto Alegrense, Casa Bancária
Jorge Pfeiffer & Cia. Os fundos de reserva atingiam a 69.500:000$000, correspondente
a um capital de 122.000:000$, e os depósitos em conta corrente somavam 638.273:907$642.
Os bancos estrangeiros, Bank of London & South America Limited, Banco
Francês e Italiano para a América do Sul e The British Bank of South America Limited
registraram o ativo e passivo de 196.092:977$510 réis.
O Banco Brasileiro e Alemão e a Banca Populare Italiana, que têm sede nos
outros estados, fecharam os seus balanços com o ativo e passivo de 35.258:206$667 e
movimentaram em conta corrente a importância de l0.089.624$945.
As principais operações de câmbio consistiram nas seguintes:
Compras
Libras ..............................................................
Dólares ..........................................................
Ouro uruguaio ..............................................
Ouro argentino ...........................................
Papel argentino ...........................................
Francos franceses ........................................
Liras
..........................................................
Escudos ..........................................................
Marcos ouro ..................................................

1.674.038,13,00
8.744.156,71
2.896.255,13
441.840,14
2.926.088,03
7.020.801,49
7.891.598,62
1.945.418,83
722.373,57

Vendas
1.661.426,09,11
5.024.990,65
1.798.597,96
66.888,85
3.296.935,95
10.556.791,06
15.065.065,64
3.911.217,17
1.107.559,62

O capital das sociedades anônimas limitadas, inscrito durante o ano,
elevou-se a 53.331.000$000 réis.
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Finanças
Receita – A receita geral do Estado compreende a renda proveniente da
arrecadação de impostos; produto de taxas dos serviços industriais explorados pelo
Estado; produto da venda de terras públicas e a renda extraordinária, resultante de
eventuais, produto de loterias e cobrança da dívida ativa.
A receita arrecadada no exercício de 1927 atingiu a 147.759.319$681 réis,
sendo 64.564:874$759 resultantes da renda dos impostos, inclusive 6.623: 223$084 de taxas
da barra, que a União arrecada e entrega ao Estado, para aplicar na conclusão e
conservação das obras da Barra do Rio Grande, nos termos do contrato em
vigor; 74.646:439$019 das rendas industriais; 596:505$246 das rendas patrimoniais,
e 7.951:500$657 da renda extraordinária.
Tendo sido orçada em 127.774:000$000, registrou-se na arrecadação a
diferença para mais de 19.985:319$681.
Contribuíram para o aumento as seguintes rubricas:
RENDA DOS IMPOSTOS
Imposto de consumo .................................................................... 2.747:814$347
Heranças e legados ............................................................................. 707:324$909
Transmissão de propriedade ........................................................ 1.183:827$983
Gado abatido ......................................................................................... 49:358$400
Indústrias e profissões .................................................................. 1.067:594$307
Imposto do selo ................................................................................. 138:727$373
Taxa judiciária ..................................................................................... 347:802$989
Imposto territorial ....................................................................... 2.304:545$520
Taxa escolar de 10% .......................................................................... 250:848$313
Taxa profissional de 8% ................................................................... 307:908$914
Expediente de 1% .............................................................................. 440:295$141
Taxa de barra ................................................................................... 3.623:223$084
Imposto de viação ............................................................................. 714:661$093

13.883:932$373

RENDAS INDUSTRIAIS
Oficinas da Casa de Correção ......................................................................................... 109:196$344
Porto de Porto Alegre ................................................................................................... 1.020:266$657
Porto do Rio Grande, tramways e
luz elétrica da mesma cidade ............................................................................................ 556:260$011
Viação Férrea do Rio Grande do Sul ........................................................................ 4.443:529$880
Transportes ferroviários e lacustres
entre Palmares e Torres ..................................................................................................... 219:514$263 6.348:767$155
RENDA EXTRAORDINÁRIA
Eventuais ..............................................................................................................................l.666:139$128
Cobrança da dívida ativa .....................................................................................................185:361$529

1.851:500$657
22.084:200$185
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Da importância acima, devem deduzir-se 2.098:880$504, arrecadados para
menos nas seguintes rubricas: produtos exportados, gado de cria exportado, taxa de 3%
sobre a exportação de Porto Alegre e Pelotas, armazenagem e renda de guindastes,
produto da venda de terras.
Comparando-se a receita efetiva de 1926, que atingiu a 132.350.488$325,
com a de 1927, no total já referido de 147.759:319$681 réis, assinala-se igualmente o
apreciável excesso de 15.408:831$357 réis, a favor do último exercício.
Acusaram diminuição apenas as seguintes rubricas: imposto de barra,
renda das oficinas da Casa de Correção, renda do Porto de Porto Alegre, idem dos
serviços do porto, tramways e luz elétrica da cidade do Rio Grande, produto da venda de
terras, produtos de loterias.
Dessas diferenças, a mais considerável é a de 3.473:952$772,
correspondente à taxa de barra. Mas, aí, o decréscimo é mais aparente do que real, e
explica-se por ter sido incorporado à arrecadação de 1926 o produto das taxas relativas
ao exercício de 1925, que, por várias circunstâncias, só naquele ano pôde ser entregue
pela União, ao Governo do Estado.
Inferior também ao exercício de 1926, na importância de 840:928$137, foi
o produto da venda de terras, em virtude de se terem retraído os compradores de lotes
no pagamento das prestações devidas. Essa arrecadação, que se fazia por intermédio da
Secretaria das Obras Públicas, passou para a Fazenda, de conformidade com o
Decreto n° 4.063, de 11 de maio do corrente ano.
A dívida ativa, proveniente da venda de lotes coloniais, eleva-se à soma
de 23.544:000$000. A fim de tornar mais eficiente o serviço da sua arrecadação foram
expedidas novas instruções, que baixaram com o Decreto n° 4.092, de 19 de julho
findo.
Despesa ordinária – Orçada para 1927 em 120.725:833$065, a despesa
ordinária efetuada no mesmo exercício foi de 119.428:765$797, ou sejam 1.297:067$268
réis menos do que a estimativa feita.
Economizaram-se em diversas rubricas 9.232:200$367 réis. Necessidades
dos serviços, porém, determinaram excessos em algumas tabelas, principalmente na da
Viação Férrea, que só por si absorveu 5.001:693$400 mais do que a despesa prevista. O
total desses acréscimos foi de 7.935:133$099, donde a diferença absoluta para menos de
1.297:067$268 réis, já apontada acima.
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Despesa extraordinária – A despesa extraordinária, fixada em
49.215.488$900 réis pela tabela única da Lei nº 426, de 23 de dezembro de 1926, teve o
seu cômputo acrescido de 2.309:392$400, em virtude de créditos suplementares, que
se tornaram indispensáveis ao andamento de diversas obras.
A despesa efetivamente realizada foi de 25.995:728$013, ou menos
25.529:153$287 do que a orçada, inclusive os créditos suplementares.
Receita e despesa – Havendo a receita atingido a l47.759:3l9$68l réis e a
despesa ordinária a 119.428:765$797 réis, assinalou-se o saldo de 28.330:553$884 réis, que
se aplicou ao custeio da despesa extraordinária, na importância de 25.995:728$013 réis,
resultando ainda um superávit de 2.334.825$871.
Dívida passiva – O quadro geral da dívida fundada e flutuante do Estado
sofreu, no exercício de 1927, várias alterações. No anterior, ascendia aquela a
133.073:417$962 esta a 83.063:783$801, num total de 216.137:201$763, enquanto que no
de 1927. O conjunto de tais dívidas consigna a importância de 256.981:005$796 réis.
Em 31 de dezembro do ano findo, elevava-se a dívida fundada a
216.216:34l$962, havendo sido, conseqüentemente, aumentada de 83.142:924$000.
O referido acréscimo provêm das seguintes operações:
Para mais:
no empréstimo externo de 1926. ................................
na emissão “Legalidade” ..................................................
na emissão “Viação Férrea” ............................................

83.000:000$000
400$000
1.043:000$000
84.043:400$000

Para menos:
resgates realizados durante o ano de 1927 .................
Diferença para mais ...........................................................
Os resgates efetuados assim se discriminam:
a) Apólices emitidas em 1919, juro de 6% para
aquisição da viação urbana à luz elétrica da
cidade do Rio Grande .........................................................
b) Idem, emitidas em 1919, juro de 6% para
encampação do Porto do Rio Grande ........................
c) Idem da emissão “Viação Férrea” ...........................
d) Cautelas provisórias “Viação Férrea” .....................
e) Empréstimo externo de 1921 .................................
f) Empréstimo externo de 1926 ..................................

900:476$000
83.142:924$000

2:128$854
25:011$146

27:140$000
278:000$000
65:000$000
115:336$000
415:000$000
900:476$000
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DÍVIDA FUNDADA
A dívida fundada, em 31 de dexembro de 1927,
era assim representada:
EXTERNA – Apólices emitidas em 1919, juros
de 6% para aquisição da viação urbana
e luz elétrica da cidade do Rio Grande .........................
Idem, emitidas em 1919, juro de 6% para
encampação do Porto do Rio Grande e cuja
importância será indenizada pelo Governo
Federal, conforme a cláusula VII do contrato
celebrado em 29 de setembro de 1919,
entre a União, o Estado e a Companhia
Française du Port de Rio Grande do Sul ...................
Empréstimo externo de 1921, juro de 8% contraído
com os banqueiros Ladenburg, Thalmatm & Co.
de New York .....................................................................
Empréstimo externo de 1926, juro de 8%, contraído
com os mesmos banqueiros ...........................................
INTERNA Apólices do cais, juro de 6%,
emissão do 1878. ..................................................................
Idem de cupons, juro de 6%, emissão de 1881 ..............
Idem de conversão de 1885, juro de 6% .........................
Idem de 6% emissões de 1888, 1890 e 1891 ...................
Idem de São Gonçalo, juro de 6% emissão de 1890
Idem de São Gonçalo, juro de 6%, emissão de 1890
Idem da E. de Taquara e Segurança Pública, juro
de 5%, emissão de 1892/1893 ..........................................
Idem de 6%, da conversão de 1893 ..................................
Idem de 6%, emissão de 1905 ...........................................
Idem de 6%, emissão de 1905/1907 ................................
Idem, sem juros, da “emissão especial”
Desapropriação da E. E Novo Hamburgo a
Taquara, 1906/1907 ..........................................................
Idem de 6%, emissão de 1909 ...........................................
Idem do “Empréstimo Viação Férrea”, juros
de 7%, emissão de 1921 ......................................................
Idem do “Empréstimo Legalidade”, juros de 8%,
emissão de 1923 ...................................................................
Idem de 7%, pela encampação da E.F.
Taquara-Canela, emissão de 1921 ...................................
Idem de 8%, emissão “Viação Férrea”, segunda
série, 1925 ............................................................................
Cautelas provisórias, juros de 8% emissão
"Viação Férrea" ...................................................................
Títulos de crédito, sem juros, emissões de
1889 e 1890 ...........................................................................
Recapitulação fundada:
Externa ..................................................................................
Interna ..................................................................................

2.451:299$424

28.797:880$576

31.249:180$000

45.441:61l$962
82.585:000$000
159.275:791$962
346:000$000
3:000$000
532:000$000
61:000$000
130:500$000
30: l00$000
735:500$000
807:000$000
200:000$000
903:000$000

4:000$000
1.915:500$000
15.909:000$000
9.256:300$000
3.329:500$000
22.628:000$000
99:000$000
51:150$000
56.940:550$000
159.275:791$962
56.940:550$000
216.216:341$962
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Com rigorosa pontualidade foram efetuadas, no exercício findo, as
remessas de fundos para o serviço de juros e amortização da dívida externa, a saber:
Companhia Française do Porto de Rio Grande do Sul ...............................
Ladenburg, Thalmann & Co., empréstimo de 1921 ..................................
Ladenburg, Thalmaun & Co., empréstimo de 1926 ..................................

Frs.
US$
US$

4.138.315,99
1.154.160,00
747.697,00

Dívida flutuante – A dívida flutuante, em 31 de dezembro de 1927,
somava 40.764:663$834 réis, ou seja menos 42.299:919$967 réis que a do exercício
anterior.
Diminuíram as parcelas abaixo:

2.087:197$900
7.340:753$300
12.310:940$176
18.050:220$102
2.144:187$200
356:33l$860
812:326$070

Banco Pelotense, c/dólares ....................................
Banco Nacional do Comércio, c/resgate ..............
Depósitos Particulares ............................................
Promissórias
............................................................
Banco da Província, c/devedora ...........................
Banco Francês e Italiano, c/libras ........................
Banco Pelotense, c/Empréstimo Viação Férrea …

43.101:966$6l1

Aumentaram as seguintes:
Contas a pagar .........................................................
Órfãos e interditos ..................................................
Depósitos públicos e judiciais

374:165$045
308:268$319
20:413$280

802:846$64
42.299:119$967

Eis a situação da dívida flutuante, em 31 de dezembro de 1927:
Depósitos particulares ..........................................................................
Órfãos e interditos ................................................................................
Depósitos públicos e judiciais ..............................................................
Banco Pelotense, c/dólares ................................................................
Promissórias ..........................................................................................
Contas a pagar ........................................................................................

27.790:590$523
9.894:022$071
2.549:904$032
20$ 200
55:961$963
474:165$045
40.774:663$834
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Recapitulação geral:
Dívida fundada ......................................................................................
Dívida flutuante ...................................................................................

216.216:341$962
40.764:663$834
256.981:005$796

Passivo de compensação – As contas de ordem do Estado, cujos
valores se correspondem por outros tantos iguais ao ativo de compensação, conjugado
no Balanço do Estado, encerrado em 31 de dezembro de 1927, computaram-se em
224.740:124$200.
Garantias – De conformidade com leis especiais, votadas pela
Assembléia dos Representantes, o Estado é fiador dos seguintes empréstimos,
contraídos pelas municipalidades.
INTENDÊNCIA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo de 600.000 libras
esterlinas, ao juro de 5% ao ano, amortização de 1,1027 por cento,
anualmente, resgate total de 35 anos e tipo 85, conforme contrato de 4 de
junho de 1909, em Amsterdarn, entre a municipalidade de Porto Alegre,
representada por José Gosting, e Frederico J. Benson & Company,
banqueiros ingleses. Esse empréstimo está reduzido a £ 383.800,00 a 5
57/64 ...................................................................................................................................

15.637:050$180

INTENDÊNCIA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo de US$
3.500:000,00, ao juro de 8% prazo de 40 anos, conforme contrato de 9 de
março de 1922 e Lei de 5 de dezembro de 1921, contraído em New York. Esse
empréstimo está reduzido a US$ 3.410.000,00 a 8$360 ......................................

28.507:600$000

INTENDÊNCIA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo de US$ 4.000.000,00, ao
juro de 7,5%, prazo de 40 anos, conforme contrato de 20 de abril de 1926 e Lei de
17 de novembro de 1925, contraído em New York. Esse empréstimo está reduzido
a US$ 3.970.000,00 a 8$360 ......................................................................................................

33.189:200$000

INTENDÊNCIA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo contraído com a
municipalidade de Cachoeira, ao juro de 8%, conforme escritura pública de 8 de
outubro de 1927 e Decreto número 3.916, de 18 de novembro do mesmo ano...

1.7000:000$000

INTENDÊNCIA DE PELOTAS – Empréstimo de 600.000 libras esterlinas, ao
juro de 5%, prazo de 50 anos, tipo 89, amortização anual de 0,47767 por cento, anuidade
de £ 32.866 juros e amortização), conforme contrato lavrado em 7 de dezembro de
1919, entre a municipalidade de Pelotas e os banqueiros ingleses Emilio Erlanger &
Company. Esse empréstimo está reduzido a £ 482.880,00 a 557/64.
..............................................................................................................................................................

19.673:873$390

INTENDÊNCIA DE RIO GRANDE – Empréstimo contraído como Banco
Nacional do Comércio, ao tipo par, juros de 8%, prazo de 50 anos, conforme
contrato de 13 de janeiro de 1927 e Lei n° 208, de 28 de novembro de 1926 ..........

8.473:500$000
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INTENDÊNCIA DE RIO GRANDE – Empréstimo contraído com o Banco
Nacional do Comércio, ao tipo par, juros de 8%, prazo de 50 anos, conforme
contrato de 27 de novembro de 1919 e Lei n° 232, de 23 de novembro de 1917 ......

953:000$000

INTENDÊNCIA DE BAGÉ – Empréstimo contraído com o Banco da Província
do Rio Grande do Sul, ao tipo par, juro de 8%, prazo de 25 anos, conforme
contrato de 10 de maio de 1917 e Lei nº 217, de 1º de dezembro de 1916.................

3.633:891$710

INTENDÊNCIA DE CACHOEIRA – Empréstimo contraído com a Caixa
Cooperativista Santa Cruzense, conforme contrato de 22 de dezembro de 1924 e
Lei nº 329, de 15 do mesmo mês e ano. ..................................................................................

1.700:000$000

INTENDÊNCIA DE CACHOEIRA – Empréstimo contraído como Banco do
Brasil, conforme contrato de 15 de dezembro de 1925 e Lei nº 358, do 11 de
novembro do mesmo ano ............................................................................................................

3.188:636$400

EMPRÉSTIMO MUNICIPAL CONSOLIDADO – Contraído com J. G. White & Co., New York,
conforme contrato celebrado em 9 de junho de 1927, pelas seguintes municipalidades:
Cachoeira ...............................................................................
Pelotas ....................................................................................
Uruguaiana .............................................................................
Livramento ............................................................................
Caxias .....................................................................................
Rio Grande .............................................................................
Bagé .........................................................................................
São Leopoldo .........................................................................

7.980:000$924
6.982:500$672
4.589:500$084
3.988:999$916
2.992:499$748
2.493:749$580
2.493:749$580
1.994:999$496

33.516:000$000

ESCOLA DE ENGENHARIA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo contraído com
o Banco Nacional do Comércio, ao tipo par, juro de 8%, prazo de 50 anos, nos termos
do Decreto Federal nº 3.198, de 30 de novembro de 1916 e Decreto Estadual n° 2.273,
de 30 de maio de 1927 ..........................................................................................................

3.249:500$000

FACULDADE DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE – Empréstimo contrado com
o Banco da Província do Rio Grande do Sul, conforme contrato de 29 de fevereiro de
1924 e Lei nº 310, de 29 de janeiro de 1923. .......................................................................

211:266$240

Porto de Porto Alegre
Desenvolve-se progressivamente o movimento deste porto, que foi o
seguinte no último quinquênio:
1923 ....................................................................................... 657.336 t
1924 ....................................................................................... 748.440 t
1925 ....................................................................................... 702.069 t
1926 ....................................................................................... 846.181 l
1927 ....................................................................................... 902.460 l
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Com as seguintes entradas e saídas de embarcações:

1923 ........................................................................................
1924 ........................................................................................
1925 ........................................................................................
1926 ........................................................................................
1927 ........................................................................................

19.093
18.375
17.961
21.030
20.810

No trecho de cais em tráfego, constante de 1.500 metros lineares, atracaram
no ano findo 8.500 embarcações, que ali carregaram e descarregaram diretamente 462.396
toneladas de mercadorias.
Em franca atividade estiveram 10 armazéns de ossatura metálica e
alvenaria e um depósito provisório, cobrindo uma área total de 17.720 metros
quadrados e bem assim 22 guindastes de pórtico, sendo 4 de 5 toneladas de potência,
16 de 2 1/2 toneladas e 2 de l 1/2.
A receita geral do porto atingiu a 10.165:242$837, compreendidas neste
total:
renda propriamente portuária ..... 4.020:266$657
renda de impostos ............................ 6.145:977$180
Total ................................................. 10.165:242$837

As despesas, por outro lado, com os serviços de custeio e pequena
conservação do porto, não foram além de 2.196:691$370, resultando um saldo de
7.968:551$467.
Desprezada, porém, a receita de impostos, verifica-se que a renda líquida
do porto, isto é, o saldo entre receita e despesa propriamente portuárias, foi
de 1.824:575$287.
Por Decreto nº 4.050, de 17 de abril do corrente ano, foi aprovado o
novo regulamento deste porto, dando-se outra organização aos respectivos serviços,
que ficaram distribuídos por duas seções – a da contabilidade e a do tráfego. Com
isso obteve-se apreciável economia.
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Porto do Rio Grande
Freqüentaram o Porto do Rio Grande, durante o ano findo, 6.343
embarcações, das quais 4.806 operaram junto ao cais, 1.504 ao costado de outras e 33
amarradas às bóias.
Entraram a barra, no mesmo período, 777 embarcações, das quais 486
eram brasileiras, 86 inglesas, 74 alemães, 31 argentinas, 21 holandesas, 16 francesas, 15
norte-americanas, 13 norueguesas, 12 italianas, e as restantes de diversas nacionalidades,
somando 1.575.417 toneladas de registro.
No exercício anterior, o número de navios entrados à barra foi de 707,
com 1.400.743 toneladas de registro. A diferença a favor do ano findo foi, portanto, de
70 embarcações e 174.674 toneladas.
Utilização do Cais – Pelas 4.806 embarcações que atracaram no cais do
porto, foram utilizados 169.080 metros de cais, dos quais 135.810 no porto novo e 33.274
no velho.
Movimento de Mercadorias – Atingiu a 590.812 toneladas o movimento
de mercadorias nos portos novo e velho, assim distribuídas:

Importação
longo curso………………....

135.052 t

Baldeação……………………

142.802 t

Cabotagem …………………

86.126 t

Total………………………...

363.980 t

Exportação
longo curso…………………

55.179 t

baldeação …………………...

11.397 t

Cabotagem …………………

160.256 t

Total………………………...

226.832 t
590.812 t
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Armazéns – Funcionaram, no exercício de 1927, oito armazéns de primeira
linha, alfandegados, três de segunda linha e o de inflamáveis.
Devido ao constante desenvolvimento da navegação, tornou-se
insuficiente a extensão do cais do porto novo, o que deu lugar a várias medidas de
emergência. Entretanto, com a inauguração do porto velho, realizada em 11 de maio
findo, restaurou-se completamente a normalidade do serviço, ficando entregues ao
tráfego de mercadorias mais cinco armazéns.
Para servir no porto velho foram designados vários funcionários da
Direção do Porto do Rio Grande, os quais haviam ficado adidos ao quadro dessa
repartição, em virtude da reorganização dos serviços, efetuados este ano.
Receita – As rendas do porto e as da viação e iluminação elétricas da cidade
do Rio Grande alcançaram, em 1927, a importância de 9.236:983$139 réis, que teve o
seguinte desdobramento:

Receita Portuária
ordinária
extraordinária
eventual

2.998:986$209
989:900$621
17:197$130
4.006:083$96

Viação e iluminação elétricas

2.050:176$051

Impostos

3.180:723$128

Total (réis)

9.236:983$l39

Comparando-se a receita portuária, propriamente dita, arrecadada em
1927, na importância de 4.006:083$960, com a de 1926, na de 4.397:880$391 réis, verificase uma diferença para menos de 391:796$431 réis.
Esse decréscimo provém de isenções concedidas a diversas
municipalidades, para os materiais destinados às obras de saneamento, como também
do abatimento de 50%, nas taxas, de que gozaram as mercadorias depositadas nos
armazéns, e daí retiradas até 31 de dezembro de 1927.

782

Despesa – A despesa com o custeio e a conservação do porto elevouse a 4.080:273$124, tendo ocorrido um déficit, em relação à receita propriamente
portuária, na importância de 74:189$164 réis. Incluindo-se, porém, na receita as diversas
taxas e impostos ali consignados, inclusive o imposto de viação e iluminação elétricas,
que elevam a renda global a 9.236:983$139, e deduzindo-se dessa quantia a despesa
portuária de 4.080:273$124 réis e a do serviço de viação e iluminação elétricas, na
importância de 1.517:581$523 réis, apura-se um superavit de 3.639:128$492 réis.
O Decreto nº 4.051, de 17 de abril último, reorganizou os serviços de
exploração econômica industrial do porto, com economia e sem prejuízo de sua
eficiência.
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Exercício de 1928
Elevou-se a 83.841:836$316 réis a receita verificada até 30 de junho do
corrente ano. Desse total, 38.762:741$404 correspondem à renda dos impostos,
41.344:062$575 às rendas industriais, 331:961$150 às rendas patrimoniais e 3.403:071$187
à renda extraordinária.
A despesa ordinária cifrou-se em 54.823:421$311 réis e a extraordinária
em 10.241:109$042 réis, assim computada:
Obras Públicas – Prosseguimento das obras do palácio e
pintura decorativa ............................................................................... 97:244$210
Obras do Hospital S. Pedro ................................................................................ 1:437$282
Construção e amp1iação de edifícios na capital ............................................399:310$735
Conservação de edifícios diversos ..................................................................224:447$035
Construção e conservação de edifícios escolares ..........................................152:553$671
Construção, macadamização reparação e conservação de
estradas ......................................................................................... 1.158:712$429
Construção e conservação de pontes .............................................................273:959$805
Terras e Colonização .......................................................................................604:945$725
Material para custeio e conservação das obras do porto do
Rio Grande e seus anexos e custeio das obras da barra ................................486:954$055
Idem para as obras novas do porto ....................................................................................
Idem para as obras novas da barra .....................................................................................
Combustível para o Porto do Rio Grande e seus anexos e para a barra .431:781$425
Serviço de transportes ferroviários e lacustre entre Palmares
e Torres .............................................................................................................505:407$534
Melhoramentos da navegação fluvial e lacustre ...............................................76:115$604
Cais de Porto Alegre .................................................................................... 1.795:928$791
Dragagem dos canais interiores .................................................................. 2.839:883$351
Dragagens diversas ...........................................................................................162:958$670
Balizamento dos canais interiores ......................................................................l0l:485$8l4
Manutenção, reparação e aquisição de sobressalentes do
material naval .................................................................................................... 612:990$906
____________
................................................................................................................................................ ............. 10.225:887$042
Auxílios – Ao Instituto Paster ..........................................................................11:250$000
Para auxiliar o aperfeiçoamento da educação artística dos rio-grandeses
que se distinguirem por excepcional merecimento na cultura das belas artes 3:972$000 ................... 15:222$000
10.241:109$042

Deduzida do saldo de 29.418:415$005, entre a receita e a despesa ordinária,
a despesa extraordinária de l0.240:109$042, acima referida, resulta ainda o apreciável
superávit de 18.777:305$963 réis.
Comparando-se a receita do 1º semestre deste ano com a de igual período
de 1927, em que se arrecadaram 69.421:358$825, verifica-se uma diferença de 14.420:777$491
réis, a favor do exercício de 1928.
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Eis, Srs. Representantes, em narração sucinta, as principais realizações que
o governo atual, no período de oito meses, projetou no campo da atividade
administrativa, e o informe das ocorrências mais salientes do ano findo, sob a direção
fecunda, segura e previdente do meu ilustre antecessor.
Tudo submeto às inspirações do vosso patriotismo e ao julgamento de
vossa cultura e experiência da vida pública.
Em mensagens especiais terei ainda a satisfação de me dirigir a essa
operosa Assembléia, sujeitando a sua deliberação outras medidas que o governo achar
necessárias à boa marcha da administração pública.
Saúde e fraternidade.
Getúlio Vargas.
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Discurso pronunciado no I Congresso das
Municipalidades do Rio Grande do Sul
*

Senhores Congressistas.
Instala-se hoje o Primeiro Congresso das Municipalidades do Rio Grande
do Sul.
A necessidade e utilidade desses certames, o resultado altamente
satisfatóriode empreendimentos semelhantes realizados, e o período de laboriosa
atividade, que atravessamos, de sobejo, justificam essa iniciativa.
A observação dos resultados já referidos, mostrou-me a conveniência de
promover este congresso, ainda antes de assumir o governo, quando eleito para a
honrosa investidura, conforme tive ocasião de manifestar em público.
Não pretendia, porém, assediado por outras ocupações, usar da palavra
nesta solenidade. Assistiria apenas à inauguração, delegando ao Sr. Secretário do Interior
a quem incumbi da organização das teses e do programa do congresso, a tarefa do
discurso inaugural. Demoveram-me, porém, dessa atitude não só as amistosas
solicitações dos meus imediatos auxiliares de governo, como o dever de manifestar-vos
diretamente a minha satisfação e de traduzir a consideração que de mim mereceis e a
importância que atribuo à obra que ides realizar.
Eis porque a escassez do tempo, interrompida pelas exigências do serviço
público, apenas me permitiu alinhavar estas palavras. Tenho a honra de dirigir-me, neste
recinto, a todo o Rio Grande do Sul, através de uma população superior a dois milhões
e meio de habitantes, representada pelos delegados do sufrágio eleitoral.
Acorreis de todos os recantos do nosso glorioso Estado.
Acham-se aqui: os representantes da região serrana, expoente de uma
produção agrícola no valor de 1.075.555:300$, onde os colonos laboriosos e simples com
o arado e com a enxada, criam a riqueza da nacionalidade; os representantes da zona
pastoril, a nossa vasta savana verde, possuidora de um rebanho pecuário no valor de
1.758.437:500$; refletem o aspecto tradicional dos fundadores da raça, no gaúcho
*

Discurso pronunciado em 15 de julho de 1928
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modernizado pelos novos métodos de trabalho; os representantes da nossa arenosa
faixa litorânea, que, através do seu único porto, mutua os produtos dum opulento
comércio; e, finalmente, os representantes das cidades laboriosas, onde os nossos
produtos naturais são transformados pela ação das máquinas da indústria.
Reuniões como esta refletem-se sobre a atividade das populações, com
irrecusáveis e vantajosas conseqüências de ordem econômica, social e política.
As condições da vida intelectual, moral e física melhoram sensivelmente,
pelo desenvolvimento da instrução, pela repressão da criminalidade e eficiência das
medidas sanitárias. O preparo técnico, a construção de estradas, a estandartização dos
produtos, a organização do trabalho, a uniformização dos impostos aceleram o ritmo
do nosso progresso material.
A coordenação desses esforços tende ao resultado comum de aumentar a
potencialidade criadora, contribuindo para a formação da riqueza. Daí derivam as
conseqüências econômicas.
O comparecimento a um meio mais culto de homens selecionados pelo
voto de seus concidadãos, para representá-los, o trato direto que se estabelece, o
comércio da amizade que se proporciona, ampliam o círculo da sociabilidade, como
aprimoram e fortificam os vínculos de solidariedade que devem existir entre nós.
Dessa aproximação advém igualmente inegáveis conseqüências políticas,
não no sentido dos padrões partidários a que estejam filiados, mas da política como arte
de governar, pelo exame das teses submetidas a plenário, pelo conhecimento de novos
processos e métodos de administração, pelo reflexo que a experiência proveitosa de
uns possa ter sobre a boa-vontade e o desejo de aprender, manifestados por outros.
O último grande ideal que agitou a nacionalidade brasileira foi a República.
Realizada esta, com a consagração das nossas aspirações democráticas, o dever dos
governantes educados na vigência do sistema político que nos rege não é criar ideologias,
nem debater doutrinas, mas, facilitando o aperfeiçoamento do que existe, cumprir a lei,
garantir o uso das liberdades por elas asseguradas, respeitar todos os direitos
compatíveis com a defesa social, praticar, enfim, um regime de sinceridade, de lealdade e
de franqueza.
A época que atravessamos é de ação construtora, de realizações práticas,
que se nos apresentam como um padrão exemplificador no atual Governo da República.
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Quando se faz o balanço duma administração, não se inquire das boas
intenções do gestor da causa pública, do que ele disse ou do que pensou, mas do
que realizou na ordem prática dos fenômenos. Está nas finalidades deste congresso,
pelo estudo das teses a discutir, dos problemas a examinar, coordenar o dinamismo
dos esforços isolados, para estabelecer um plano de conjunto harmônico e eficiente,
no sentido do aperfeiçoamento moral e material do Rio Grande do Sul.
O município é uma escola de experiência. No limitado círculo da vida
comunal há um contato mais direto, as paixões se exacerbam com mais veemência, as
lutas são mais ásperas, mas apuram-se as qualidades de observação, aprende-se melhor
a conhecer os homens e praticar as coisas. Se nos desgosta a violência das paixões,
explodindo em antagonismos que exasperam, encontram-se também as virtudes da
dedicação e da lealdade, que compensam.

Instrução Pública
A instrução tem sido objeto de especial cuidado do Poder Público.
No ano de 1928, foram criados 5 grupos escolares, 116 escolas isoladas e
nomeados 187 professores.
No 1º semestre do corrente ano foram criados a Escola Normal, cinco
escolas complementares, sete grupos escolares, 123 escolas isoladas e nomeados 318
professores.
A eloqüência desses números é suficiente para atestar o esforço pela
instrução. A Escola Normal instituiu o curso de aperfeiçoamento para a formação de
professores especializados.
As escolas complementares, localizadas em várias regiões do Estado,
permitem o aproveitamento de verdadeiras vocações para o professorado, que antes
não podiam por falta de recursos, transportar-se para a capital.
As despesas realizadas com a Instrução Pública, incluindo os auxílios
concedidos aos estabelecimentos de ensino técnico e profissional e amparo à infância
desvalida, são:
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Governo Estadual ................................................................... 9.025:658$100
Governos municipais ............................................................. 3.001:302$000
Governo Federal ..................................................................... 1.498:574$900
13.525:535$000

Uma das medidas a adotar para o aperfeiçoamento da instrução é o
estabelecimento da unidade fundamental do ensino, didático e material, por parte do
Estado, abrangendo um curso especial, em época oportuna, aos mestres das escolas
municipais, para que estes melhor se habilitem ao exercício do professorado, tratandose também da construção de prédios escolares, obedientes a um determinado tipo.
O que se tem feito em matéria de instrução não é propriamente uma reforma,
mas a continuação do seu aperfeiçoamento, atualizando métodos e processos
aconselhados pela experiência e pelas condições do meio, ativando a formação de
professores e aumentando o número de aulas, para que o ensino ganhe em eficiência.

Saneamento
A salubridade pública deve ser objeto de zelo desvelado e permanente dos
governos.
Aos municípios, como até agora, cumpre manter a competência para os
serviços de urbanismo, de saneamento das cidades, quanto à parte referente à
canalização das águas e às redes de esgotos. Para isso, não lhes tem faltado o auxílio do
Estado, como fiador dos empréstimos necessários ao custeio das obras.
Possuem serviços completos de água e esgotos Porto Alegre, Pelotas, Rio
Grande, Bagé e Cachoeira; somente de águas, São Leopoldo e Caxias; estão executando
os primeiros serviços Uruguaiana, Livramento, Santa Maria, Cruz Alta e Alegrete; os
segundos somente Itaqui e mais nove municípios estão com projetos prontos ou em
elaboração, para dar início a esses trabalhos.
Quanto mais a medicina alarga o campo de seu conhecimento, tanto mais
ela se transforma numa obra de previsão social.
Em vez de nos prepararmos para debelar as enfermidades com a aplicação
da terapêutica costumeira, devemos, principalmente, evitar-lhes o surto, com as medidas
profiláticas aconselháveis.
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Ao Estado, além da centralização geral, devem caber os outros serviços,
especialmente as medidas de higiene preventiva, a educação sanitária, o saneamento dos
focos de infecção, as obras de assistência social, as delegacias de saúde, criadas em várias
zonas e destinadas precipuamente a atender ao tratamento das classes pobres, o
combate às endemias reinantes e a assistência à infância, cuja mortalidade, em alguns
lugares, é superior ao coeficiente normal.
O Estado organizou, recentemente, também o serviço de defesa sanitária
animal e prepara-se para a fabricação de soros e vacinas preventivas e curativas das
moléstias infecciosas, que possam, acaso, atingir o nosso opulento rebanho pecuário.
Como demonstração desse pensamento central que orientou o governo, basta citar as
medidas por ele decretadas de defesa sanitária e de amparo à produção, todas sujeitas
ao “controle” da Diretoria de Higiene:
A regulamentação da exportação de gêneros alimentícios (Decreto 4.085,
de 9 de julho de 1928); a regulamentação do comércio de substâncias tóxicas (Decreto
4.089, de 13 de julho de 1928); a regulamentação da importação de gêneros alimentícios
(Decreto 4.095, de 20 de julho de 1928); a regulamentação da classificação do charque
exportado (Decreto 4.137, de 5 de setembro de 1928); a modificação do regulamento de
higiene, quando há moléstias de notificação compulsória (Decreto 4.138, de 6 de
setembro de 1928); a transferência ao Estado dos serviços de higiene do Município de
Porto Alegre, sob convênio (Decreto 4.254, de 10 de janeiro de 1929); a regulamentação
dos vinhos rio-grandenses (Decreto 4.255, de 17 de janeiro de 1929); regulamentação
dos serviços de higiene dos matadouros (Decreto 4.287, de 28 de março de 1929); e
finalmente, a criação de três delegacias de saúde (Decreto 4.328, de 4 de junho de 1929).

Policiamento
A dualidade tradicional da nossa organização policial – preventiva, a cargo
dos municípios, e sob a direção do Estado – na sua observância prática, ressente-se de
algumas falhas que convém corrigir. Sua atuação é retardada pela falta de unidade de
ação e de preparo técnico: dissocia-se e complica movimentos que devem revestir-se de
harmonia e celeridade, para que tenham eficiência.
Se passar ao Estado, mediante convênio com os municípios, o serviço de
policiamento, haverá recíprocas vantagens. Os municípios, além da economia nos
seus orçamentos, terão, geralmente, para o serviço local, uma força com mais disciplina,
mais bem remunerada e com melhor treinamento militar.
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O Estado uniformizará os serviços, com reais vantagens, para coibir o
abuso de armas proibidas, para reprimir a criminalidade, o uso de tóxicos e
entorpecentes, proporcionar o tratamento apropriado à deliqüência infantil, e
promoverá a criação de uma colônia correcional.

Tr a n s p o r t e
É de toda a conveniência um melhor entendimento no sentido de facilitar
a circulação de nossas riquezas. Tudo o que for referente a transportes tem importância
preponderante no sentido do nosso progresso. Os serviços ferroviários, a navegação
fluvial e o transporte marítimo estão afetos ao Governo Estadual, que não os tem
descurado. Mas onde a colaboração dos municípios se torna útil é na construção
rodoviária.
E essa colaboração é tanto mais preciosa quanto os municípios possuem
um conhecimento mais exato das necessidades e costumes locais, dos recursos inerentes
ao meio e a experiência dos trabalhos realizados.
O Estado construirá as estradas-troncos do seu plano rodoviário, ligará
estas às sedes dos municípios que por sua vez, derivarão para elas os caminhos dos
seus núcleos de produção. Assim, estender-se-á por todo o nosso território um vasto
sistema arterial, facilitando a circulação da riqueza.

Impostos de exportação
O governo atual prosseguirá na orientação da nossa política econômica,
diminuindo progressivamente os impostos de exportação e de transmissão de
propriedade imóvel.
O Dr. Borges de Medeiros, na sua longa e profícua administração,
perseverou nesta tendência. Elevam-se a muitos milhares de contos os impostos de que
o fisco estadual abriu mão, em benefício da exportação rio-grandense.
Como prosseguimento dessa política econômica foi promulgada a L ei nº
369, de 23 de novembro de 1925, que previu, para o ano de 1930, a extinção dos
impostos de exportação cobrados pelos municípios.
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No próximo ano, devem desaparecer dos orçamentos municipais todas as
verbas provenientes da rubrica.
Uma das mais importantes teses a discutir no congresso será quanto aos
substitutivos a que poderão recorrer os municípios, para preencher as deficiências da
sua receita, desfalcada pela extinção dos impostos de exportação.
O governo deseja o cumprimento da lei votada na gestão do seu ilustre
antecessor, para ter eficácia no próximo ano.
A nossa produção precisa ser aliviada dos impostos, de exportação, para
concorrer, com vantagem, nos mercados de consumo.
Só a discussão desta matéria, tal a sua importância, justificaria a convocação
de um congresso das municipalidades.
E estou certo de que a nítida compreensão das nossas necessidades
econômicas e a visão prática dos gestores das administrações municipais saberão
corresponder à expectativa das classes produtoras.

Amparo à produção: os sindicatos
Os nossos principais produtos de exportação, o arroz, a banha, o charque
e o vinho ressentiam-se da falta de organização econômica e da garantia de um produto
puro, sujeito à classificação rigorosa, sob o controle da Diretoria de Higiene.
Os produtores, nas suas urgências de numerário, eram sacrificados pelos
intermediários, que forçavam a baixa e faziam a aquisição de grandes estoques. Com esse
monopólio, impunham alto preço aos consumidores, com sacrifício do produtor.
As alternativas e surpresas dessas manobras acarretavam a desorganização
das indústrias, a falta de confiança e o desânimo, além da adulteração dos produtos e a
sua conseqüente depreciação.
A formação dos sindicatos, com o amparo oficial, criou um órgão central
dirigente, que ampara o produtor.
Uma tabela de preços assegura a este um lucro razoável; o exame do
produto, de acordo com a classificação, garante a excelência do seu preparo, o
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controle da exportação evita a formação de grandes estoques em poder dos
açambarcadores e o afastamento destes propicia ao consumidor um preço cômodo e
estável, libertando-o do arbítrio dos especuladores.
Esse é o papel dos sindicatos, que o Governo do Estado fiscaliza. Com
essa organização ganhamos produtores, pela garantia de um preço remunerador e ganha
o consumidor, pela estabilização dos preços num limite razoável e pela certeza da
aquisição de mercadoria imune de adulterações. Perderão os açambarcadores, que não
nos interessam economicamente. São formas de atividades parasitárias, porque ganham
sem produzir.
Os benefícios colhidos por essas organizações de classes justificam
plenamente a atuação do Poder Público.
Traço-vos, em resenha imperfeita os lineamentos gerais de um quadro,
onde há idéias, métodos e propósitos administrativos aconselhados ou já confirmados
pelos fatos.
Nesse quadro, porém, abre-se grandes claros que devem ser
preenchidos pelo estudo, pela técnica, pela observação e pela experiência.
Muito esperamos da vossa colaboração patriótica, inteligente e cheia de
boa vontade, nesta hora de progresso coletivo.
Se a época que atravessamos é de realizações práticas, para levá-las a
termo precisamos a fé, a flama viva de um ideal, que é a confiança no futuro do Rio
Grande do Sul, a quem falo nesta hora augural, irmanado pelo sentimento de
brasilidade no destino da grande Pátria.
Está inaugurado o Primeiro Congresso das municipalidades do Rio
Grande do Sul.

2.5 Discurso de Oswaldo Aranha
Discurso de Oswaldo Aranha pela morte de
Getúblio Vargas
Entre os oradores que desfilaram à beira do túmulo de Vargas, por ocasião do seu
sepultamento, estava, como não podia faltar, o Sr. Oswaldo Aranha, fiel amigo do Presidente. Num
improviso onde não escondeu suas mais fundas emoções, sua grande tristeza, sua grande mágoa pela
perda do velho companheiro, Aranha pronunciou as seguintes palavras que por certo passarão à
História brasileira.
Getúlio.
Não era possível os teus restos serem recolhidos ao seio maternal da tua
terra, sem que antes, tendo contigo vivido os últimos dias de tua vida, eu procurasse,
ante a eternidade que nos vai separar, conversar contigo, como costumávamos
conversar nos nossos despachos, sobre a vida, as criaturas e os destinos do Brasil. Não
sei se neste instante poderei conversar contigo como outrora conversávamos. Eu
estou, como todos os brasileiros, confrangido, dolorido, ferido na alma, ao ver que te
arrancaram a vida aqueles que te deviam conservar para melhor sorte do povo e do
Brasil. Quero que Deus me dê, neste instante, um pouco da tua tranqüilidade, um
pouco da tua mansidão, um pouco da tua bondade e generosidade, para que nós
possamos suportar neste transe, quando já no horizonte do Brasil, na sorte do povo e
no futuro da nossa Pátria, já se carrega de nuvens negras da insegurança e da violência.
Disseste que “só o amor constrói para a eternidade” e este teu amor será aquele que
vai construir o Brasil. Não há quem tenha forças nem poder para trocar o amor que está
no coração dos brasileiros e não tenha forças e poder para mudar os destinos desta
Pátria contrariamente as suas tradições, pelos golpes da ilegalidade, da traição e das
armas. Neste momento, Getúlio, conversando com aquela intimidade boa e generosa,
com que nos entendíamos, quero te dizer que o povo todo chorou, chora e chorará por
ti, como nunca imaginei pudesse um povo chorar. Se é verdade aquilo que se disse,
quando morreu um grande homem da História que orgulha todos rio-grandenses,
quando morreu Castilhos; se é verdade o que disse Pereira da Cunha, numa hora de
emoção, declarando que se houvesse um processo para a cristalização da lágrima, o
túmulo dele não seria de mármore, eu te diria que se houvesse esse processo para a
cristalização da lágrima, tu não te enterrarias
no fundo da terra de São Borja e do Rio
570
Grande, mas na mais alta montanha da geografia política do Brasil, porque nunca se
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chorou tanto, nunca se sofreu tanto, nunca um povo foi tão dominado pela dor, ao
perder um filho, como neste instante o povo brasileiro diante de tua morte.

AMOR PELOS HUMILDES E INJUSTIÇADOS
Saímos juntos daqui, há vinte e tantos anos; íamos todos levados pelo teu
sonho e teu ideal. A tua filosofia era inspirada nos humildes, nos necessitados, na
assistência de quantos viviam à margem da sociedade brasileira, espalhados por esta
imensidão, por essas terras abandonadas e abandonados eles também em suas terras, os
trabalhadores. Todos tínhamos um sonho só: era integrar o Brasil em si mesmo, era fazer
com que o Brasil não fosse de poucos, mas de todos; era fazer com que o Brasil não
pertencesse às classes dominantes, aos potentados ou poderosos e que entre nós
existisse, pela condição humana de pobres e ricos, maior igualdade e fôssemos todos
igualmente brasileiros. A preocupação dominante da tua vida eu não direi que era
fraternal, direi que era material, porque eu o testemunhei: o teu ideal era dividir
igualmente entre todos os seus filhos o carinho, o amor e a possibilidade de assistência,
de vida e de futuro. O que mais te feria eram as discriminações, as separações, era este
contraste horrível que só não emociona os homens que não têm formação cristã e faz
com que enquanto uns vivam no gozo, no luxo e na grandeza, outros se afundem na
fome, na miséria e no desespero. Conheci o teu íntimo, como talvez poucos homens
puderam conhecer, porque entre os grandes títulos da minha vida, um dos maiores era a
confiança do teu pensamento e dos teus sentimentos, a honra da tua amizade que
acidentes políticos nunca modificaram, antes estreitaram e engrandeceram entre nós.
Saímos daqui, há vinte e poucos anos. Voltamos juntos e tenho consciência de que se tu
voltas, neste momento, para a terra de São Borja, para um túmulo e eu não volto para a
cidade de Alegrete, ainda é por causa do teu amor, da tua generosidade e do teu
desprendimento, porque sei, tenho consciência e devo dizer a todos e a todo o País, que
tu morreste para que nós, os que te assistiam, os teus amigos, não morressem contigo.
Devo declarar que se ainda vivemos é porque tu te antecipaste na morte para nos deixar
na vida. O teu suicídio é o grande suicídio, o suicídio altruístico, aquele que faz a mãe e o
pai pelo filho, e que tu, que foste filho e pai como ninguém, por isso soubeste fazer
pelos teus. Ninguém mais do que eu o pode testemunhar. Todos os meus apelos eram
no sentido de que a tua vida era da maior necessidade para o Brasil. Praticaste não o ato
de renúncia da tua vida, praticaste a grande opção, que só os fortes sabem fazer, a opção
altruística que, entre a vida e os seus prazeres e a morte, decide-se pela última.
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MATOU-SE PARA QUE O BRASIL NÃO SE MATASSE
Se ele tivesse querido, nesta hora, meus Senhores, seria mais forte do que
nunca, em vida; mas não mais forte do que é agora na morte, porque a morte é eterna e a
vida passageira. Ele seria mais forte, porque tinha no seio das forças armadas e no
coração do povo, que é invencível, os elementos para resistir, dominar e vencer. Mas
procurou vencer-se a si mesmo, não derramar o sangue daqueles que sabia, como disse
momentos antes, os melhores, os bons, os amigos. Não foi, como se disse, o suicídio
de um grande homem, tu te mataste para evitar que o novo Brasil se suicidasse e para que,
de ti, da tua morte e do teu sangue, surjam, como numa transfiguração, o futuro e o
destino, e nós, nos contemplando, possamos ter, neste momento, a convicção de que
deste, com o teu sangue, a certeza que o Brasil surgiu de ti, da tua filosofia, que será cada
vez maior. E ai daquele que quiser mudar o curso dos destinos da nossa Pátria! Este
destino surgirá como uma emanação deste túmulo e se espraiará pelo tempo dos tempos
e por todos os horizontes, numa afirmação renovada das tuas idéias e dos teus
sentimentos. Quando se quiser escrever a História do Brasil, queiram ou não tem-se que
molhar a pena no sangue do Rio Grande do Sul, e ainda hoje, quem quiser escrever e
descrever o futuro do Brasil, terá que molhar a pena no sangue do teu coração.

QUANDO JUDAS PREPARAVA UM NOVO CRISTO
Getúlio.
Saímos daqui juntos. Tenho consciência de que não voltamos juntos
porque tu quiseste poupar a minha vida. Naquelas horas trágicas e difíceis, quando
o Judas preparava um novo Cristo na História do Brasil, nós sentíamos que a traição
estava as nossas portas e a negação de apóstolo e do Senhor era feita pelos que mais
juravam a sua fé. Naquela hora, nós tínhamos um pacto, o pacto dos homens desta terra,
o pacto dos homens dignos: que todos poderiam deixar de resistir, segundo a
inspiração de suas vontades porque não querias derramar sangue para te conservares
no poder, mas nós decidimos ficar junto de ti, porque estávamos dispostos a fazer tudo
pelo Brasil, a fazer todos os sacrifícios, menos o de sermos humilhados, porque a
humilhação é incompatível com a dignidade humana. Tu te antecipaste para nos poupar
a vida. Não sei! As tuas decisões sempre foram as melhores, mas não sei se não fora
talvez melhor para nós termos ido juntos, já que juntos vivemos, juntos sonhamos e
eu te acompanhei por toda esta tua longa vida. Quando há vinte e tantos anos, assumiste
o governo deste País, o Brasil era uma terra parada, onde tudo era natural e simples; não
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conhecia nem o progresso nem as leis de solidariedade entre as classes, não conhecia
as grandes iniciativas, não se conhecia o Brasil. Nós o amávamos de uma forma
estranha e genérica, sem consciência da nossa realidade. Tu entreabriste, para o Brasil,
a consciência dos problemas, a perspectiva dos nossos destinos. Ao primeiro relance,
viste que a grande maioria dos brasileiros estava à margem e a outra parte estava a
serviço das explorações estrangeiras.
E, então, este espírito que conhecemos, retemperado no drama da
fronteira, se alarmou nos seus estudos e se multiplicou na generosidade de seus
sentimentos. Trouxeste uma cruzada que não se encerra contigo, mas contigo se
multiplicará: uma cruzada que não está marcada no tempo e não tem horizonte fixado,
que é a reintegração dos brasileiros pelos brasileiros no seu próprio destino. Até então o
Brasil não era nada, esperava por tudo. Não havia consciência do nosso progresso. Tu
ofereceste realidade, penetraste nela, tudo deste pelo novo Brasil que há de surgir, que
há de crescer e se multiplicar e, quando integrado na sua grandeza, entre as maiores
nações do mundo que fatalmente viremos a ser, o teu nome estará, não neste túmulo,
mas no topo de um pedestal, onde a gratidão de todos os brasileiros te elevará como
reconhecimento.

ENTENDIMENTO COM O POVO E NÃO COM OS
TRAIDORES
Getúlio.
Não tenho nem idéia, nem pensamento, nem forças para falar. Estou
vivendo, nesta hora, ao teu lado, o turbilhão das minhas emoções, que se agrupam entre
espasmos de dor e lágrimas, entre conjeturas de dúvidas e olhando para ti sei que
estou olhando para o Brasil e vendo que tu, ao entrares para a eternidade, tornaste
maior o teu nome na História. Começo a pensar o que será de nós, os brasileiros, neste
transe que se abre com a tua morte.
Direi, procurando interpretar as palavras que João Goulart acabou de
proferir em nome de seu partido, que nós os teus amigos continuaremos, depois da tua
morte, mais fiéis do que na vida; nós queremos, o que tu sempre quiseste para este
País. Queremos a ordem, a paz, o amor para os brasileiros.
Neste instante, quando ainda agitados pelo remorso ou atormentados e
com as mãos tintas da traição, ou, receosos diante da afronta que se fez ao povo brasileiro
com o teu afastamento, a maior das afrontas que registra a História do Brasil, porque se
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verificou não uma eleição com a sua morte, mas a consagração definitiva do amor do teu
povo pelo teu amor pelo Brasil; neste instante, diante do teu túmulo, não há lugar para
exaltações, para paixões, que ofenderiam a tua bondade, de que tanto se abusou neste
País. Diante de ti não há lugar para recriminações. Há, sim para afirmar ao Brasil inteiro
a mensagem de um homem que não queria morrer, mas continuar os seus ideais. Nós
queremos, seguindo as tuas lições, um entendimento, mas fique bem claro que os
entendimentos têm que se fazer entre os humildes, entre os trabalhadores, entre o povo
e os homens capazes de assumir responsabilidades, mas, jamais, com os traidores. A
traição não teve guarida no teu coração, não pode ter no nosso. Assim, como
detestamos a traição, perdoaremos os traidores. Sigam o seu destino, perseguidos
como Judas, pelo tempo dos tempos, recebendo o castigo da reprovação. Pela torpeza
que cometeram apesar do dever e dos compromissos de honra assumidos. Nesta hora,
os que já estão adotando providências que indicam para o Brasil os rumos da violência,
da supressão de direitos elementares, da perseguição, responderemos como o povo
brasileiro com o coro de suas lágrimas.
Haveremos juntamente com aqueles que rendem as homenagens ao teu
sentimento, de jurar fidelidade eterna às idéias do teu amor, que desse túmulo emana,
como disseste, do teu próprio sangue, a flâmula da redenção, pela ordem, pela
concórdia, pela paz. Estão eles atemorizados com o que fizeram. Estão atemorizados pelo
remorso. Estamos ameaçados de dias incertos, negros e sangrentos, mas contra
tudo isto, contra este crime que se pressente contra o povo brasileiro, clama a tua vida
de tolerância, de bondade e de generosidade, porque se é verdade que sabias ser bom
com teus amigos, eu que testemunhei a tua vida, posso dizer que não houve no Brasil
homem melhor para os seus inimigos.
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A Face

A Face

801

Getúlio Vargas, aos 13 anos, em 1895
Reprodução Revista Fatos & Fotos. Acervo Memorial do Legislativo

802

Formando do Curso de Direito, em 1907
Reprodução Revista do Globo. Acervo Memorial do Legislativo

A Face

803

Deputado Federal e líder da bancada republicana rio-grandense na Câmara, em 1925
Acervo Museu da Brigada Militar

804

Promotor do 1º Congresso de Municipalidades, no final dos anos 20
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

A Face

805

Presidente do Brasil, nas décadas de 30 e 40
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

806

O senador em 1946
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

A Face

807

Flagrantes de Getúlio no início dos anos 50
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

808

Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

A Face

809

Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

A Família

A Família

811

Getúlio e Darcy Vargas meses após o
casamento. Porto Alegre, junho de 1910
Reprodução Revista do Globo. Acervo Memorial do
Legislativo

Getúlio Vargas com os filhos Lutero e
Manuel Antônio. Porto Alegre, década de 10
Reprodução Revista Fatos & Fotos. Acervo Memorial do
Legislativo

812

Reunião de família por ocasião das bodas de ouro dos pais de Getúlio Vargas, Cândida
Dornelles e Manuel do Nascimento Vargas. San Tomé (Argentina), 1918
Acervo FGV

Darcy Vargas com os filhos Jandira,
Alzira, Lutero, Getúlio e Manuel
Antônio em sua residência na Ladeira do
Ascurra. Rio de Janeiro, 1926
Acervo FGV

A Família

813

Darcy Vargas, Primeira-Dama do Estado. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

814

Visita Presidencial à Granja Carola. Sentados: General Firmino Paim Filho, Getúlio vargas, Cândida Paim Filho, Darcy Vargas, Sra. Tancredo
Tostes. Em pé: Cacildo Krebs, Tancredo Tostes, Maria Cardoso, Sra. Cacildo Krebs, Maurício Cardoso e Carmem Garcia Ramirez. Arredores de
Porto Alegre, 1929.

Acervo Museu da Brigada Militar

A Família

815

Getúlio Vargas com seu filho, Getúlio Vargas Filho, por ocasião do batizado de seu neto,
Getúlio Vargas da Costa Gama, no Palácio Rio Negro. Petrópolis (RJ), 1941
Reprodução Revista Fatos & Fotos. Acervo Memorial do Legislativo

816

Alzira Vargas, oficial de Gabinete da Presidência, acompanhada de seu pai, é entrevistada por revista
norte-americana. Rio de Janeiro, 1936(?)
Reprodução Revista Fatos & Fotos. Acervo Memorial do Legislativo

Alzira Vargas do Amaral Peixoto com seu pai e Ademar de Barros, durante o segundo
governo no Palácio do Catete. Rio de Janeiro
Acervo FGV

A Família

817

Getúlio Vargas e seu pai, Manuel do Nascimento Vargas, na Fazenda de Santos
dos Reis. São Borja, 1934
Acervo FGV

Getúlio Vargas e seu pai
Acervo FGV

818

Protásio Alves, em sua Fazenda de Santos Reis, com Getúlio. São Borja, 1943

Acervo FGV

A Família

819

Aniversário de Getúlio Vargas na Fazenda de Paulo Fernandes. O bolo representou A nova política
do Brasil. Barra do Piraí (SP), 19 de abril de 1952(?).
Acervo FGV

820

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

821

Getúlio Vargas, aos 29 anos, quando exercia a advocacia em São Borja, 1911
Acervo Museu da Brigada Militar

822

Formandos da “Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre”. Getúlio Vargas, Appolinário
Borba, João Alves Nogueira, Inocêncio Borges da Rosa, Carlos Lisboa Ribeiro, Alziro Marinho,
Amantino Fagundes, Antônio Moraes Fernandes, Henrique Rupp Jr., Oswaldo Vergara, Firmino
Paim Filho, Manoel Luiz Pizarro, Francisco Rodolf Simch, Francisco de Leonardo Truda,
Alvaro Sérgio Masera, Cláudio Ferrando, Manoel Romero e Henrique Alves de Araujo. Porto
Alegre, 1907.
Acervo Museu da Brigada Militar

Acervo Museu da Brigada Militar

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

Comemoração do vigésimo aniversário da turma da Faculdade de Direito de 1907. Porto Alegre, 1927
823

824

O Presidente no “Baile dos Estados”, promovido pela Sociedade de Philosophia. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

O Presidente do Estado no lançamento da pedra fundamental do novo edifício do Grêmio Gaúcho.
Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

O Presidente Getúlio Vargas em Antônio Prado, em 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

Getúlio, na linha Guerra, conversando com um colono
Acervo Museu da Brigada Militar

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

825

826

Getúlio discursando no 3º Congresso Rural do Rio Grande do Sul, em 24 de maio de 1929, na
cidade de Porto Alegre
Acervo Museu da Brigada Militar

O Presidente do Estado pronunciando o discurso inaugural do I Congresso das Municipalidades, em
14 de julho de 1929, na cidade de Porto Alegre
Acervo Museu da Brigada Militar

O Presidente do Estado Getúlio Vargas e seus imediatos auxiliares de governo: Paim Filho e Oswaldo
Aranha, em banquete oferecido no Congresso dos Municípios, Chácara das Bananeiras
Acervo Museu da Brigada Militar

Congressistas municipais e Vargas em torneio hípico na Chácara das Bananeiras
Acervo Museu da Brigada Militar

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

827

828

Getúlio em São Borja, em 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

O Presidente do Estado nas obras da construção da Catedral Metropolitana de Porto Alegre,
1929. Na frente: D. João Becker, Getúlio vargas, Paim Filho, Alberto Bins, Monsenhor João
Maria Barlem, Otávio Pirez, Monsenhor Antônio Chaves Barcellos Fº, Oscar Leyrand, Dom
Vicente Scherer e Alfredo Rodrigues de Carvalho
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Sentados, da esq. para
dir.: Mansueto Bernardi
(diretor da revista “O
Globo”), Oswaldo
Aranha (Secretário do
Interior), Dom João
Becker (Arcebispo),
Getúlio Vargas
(Presidente do Estado),
Fernando Caldas
(diretor do “Correio do
Povo”), Oswaldo
Rentzch e José Bertaso
(proprietário da
“Livraria do Globo”).
Em pé: João Pinto da
Silva, Pedro Vergara, Paulo Hasslocher, Andrade Queiroz, Moysés Velinho, Walter Sarmanho, Sotéro
Cósme, Athos Damasceno Ferreira, De Souza Júnior, Francisco de Paula Job, João Fahrion e Ângelo
Guido. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar
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Sociedade de Medicina homenageia o candidato liberal, no Theatro São Pedro. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

Vargas recebe a Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

Os diretores dos estabelecimentos bancários levam solidariedade à candidatura de Getúlio à Presidência
da República. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

Após a instalação solene dos trabalhos da legislatura, as bancadas republicana e libertadora, com
assento na Assembléia de Representantes, fizeram uma visita ao Presidente do Estado. Porto Alegre,
1929
Acervo Museu da Brigada Militar
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A mesma visita dos parlamentares gaúchos, situação e oposição, se repetiu após a sessão de encerramento da legislatura. Porto Alegre, 1929

Acervo Museu da Brigada Militar

Grande manifestação popular de apoio ao Presidente do Estado. Porto Alegre, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

No detalhe da foto, o Presidente do Estado, Getúlio Vargas, ao lado do
Secretário de Obras Públicas, João Fernandes Moreira e do Deputado
Lindolfo Collor, no balcão do Palácio do Governo. Porto Alegre, 1929
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Candidatos da Aliança Liberal no Rio de Janeiro: Getúlio Vargas e João Pessoa, no Hall do Hotel
Glória, enquanto a população se aglomerava nas ruas para saudá-los. Rio de Janeiro, 1929
Acervo Museu da Brigada Militar

No detalhe da foto, a recepção oferecida aos candidatos da Aliança Liberal, no Hotel Glória. Ao centro,
Getúlio Vargas e João Pessoa ao lado do Senador Afonso Viseu. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1929
Acervo FGV

Getúlio e o candidato à Vice-presidência, João Pessoa no Rio de Janeiro, em 1930
Acervo FGV

Manifestação popular, na Esplanada do Morro do Castello, em 1º de janeiro de 1930, aguardando a
leitura da plataforma da Aliança Liberal, pelo candidato Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro
Acervo Museu da Brigada Militar
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O Presidente do Estado Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Secretário do Interior e
João Fernandes Moreira, Secretário de Obras Públicas, entre os manifestantes, na
chegada do Rio de Janeiro. Porto Alegre, 1930
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Discurso do brilhante
orador, Maurício
Cardoso, na manifestação
pública, quando da
chegada do Presidente de
Estado, Getúlio Vargas.
Porto Alegre, 1930
Acervo Museu da Brigada Militar
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A manifestação de 20.000 pessoas, em frente ao Palácio do Governo, que esperava pelo candidato liberal,
contou com a presença da guarda de honra do Presidente, e com a palavra do intérprete da multidão,
Eduardo Mesquita da Costa. Porto Alegre, 1930
Acervo Museu da Brigada Militar

838

Getúlio Vargas deixa Porto Alegre de trem para assumir, no Paraná, o comando das
forças revolucionárias em marcha para a Capital Federal. Identificados, na plataforma
do vagão, da direita para esquerda: Oswaldo Aranham Getúlio Vargas, Darcy
Vargas (meio encoberta) e, de frente, Moisés Velinho e Francisco de Paula Job. Porto
Alegre, 11 de outubro de 1930
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Passagem do comboio que conduziu Getúlio Vargas para o Paraná, tendo ao seu lado Flores
da Cunha e João Neves da Fontoura. RS, 12 de novembro de 1930
Acervo FGV

Ao centro, o legendário General João Francisco Pereira de Souza, tendo a
sua direita, Coronel Joaquim Torres, comandante da praça do Herval. RS,
1930
Acervo Museu da Brigada Militar

Getúlio Vargas chega a Ponta Grossa e é recepcionado na estação por populares e bandeiras vermelhas.
Ponta Grossa (PR), 17 de outubro de 1930
Acervo FGV
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840

Entrada de Getúlio Vargas em Ponta Grossa, tendo a sua direita o Tenente-Coronel Galdino Luís
Esteves e, à esquerda, Aristides Krauser do Canto. Ponta Grossa (PR), 17 de outubro de 1930
Acervo FGV

Em Curitiba, Getúlio Vargas posa para foto acompanhado de sua Casa
Civil e Militar. À direita do Presidente, Coronel Galdino Esteves; à
esquerda, Tenente-Coronel Krauser do Canto; de pé, da esquerda para
direita, Capitão Louzada, Luiz Vergara, Sarmanho, Vargas Neto e o
Tenente Ismar Góes Monteiro
Acervo Museu da Brigada Militar
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Getúlio Vargas, sentado entre os Deputados Antunes Maciel e
Maurício Cardoso. Em pé, outros componentes de seu Estado Maior
Civil e Militar
Acervo Museu da Brigada Militar

Getúlio Vargas cercado peço General Miguel Costa e Francisco Morato, prócer
democrático em São Paulo. Em pé: o Coronel Góes Monteiro
Acervo Museu da Brigada Militar

842

O Estado Maior do Exército Revolucionário do Rio Grande do Sul: Chefe do Estado-Maior, Tenente-Coronel Pedro Aurélio Góes Monteiro; subchefe,
Capitão Frederico de Araújo Corrêa Lima; chefe de gabinete, Capitão Armanado Dubois Ferreira; 1ª seção, Capitão Osório Tuyuty de Oliveira
Freitas; 2ª seção, Capitão Alcindo Nunes Pereira; 3ª seção, 1º Tenente Afonso Henrique Miranda Corrêa; 4ª seção, Capitão Manoel Gomes Parriera;
seção cifras, Capitão-Tenente Arnaldo Pinheiro de Andrade; subchefe do SS, 1º Tenente Armando Vianna; ajudantes de ordens, Tenentes Armando
Vianna e Luiz Fontoura; adjunto SS, Aspirante Ney Marques de Souza Zielinsky
Acervo Museu da Brigada Militar

Chegada de Getúlio Vargas em Itararé, São Paulo, em 28 de outubro de 1930
Acervo FGV

O Chefe da Recolução, no trem que o levava para o Rio de Janeiro
Acervo FGV
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Em companhia de Oswaldo Aranha, Getúlio saúda, da sacada do Palácio, a
multidão reunida em sua homenagem. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1930
Acervo FGV

Getúlio Vargas e a Junta Governativa da revolução: José Isaias Noronha, João de Deus
Menna Barreto, Galdino Luiz Esteves, Tasso Fragoso, Felinto Müller, Pedro Ernesto, João
Carlos Barreto. Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1930
Acervo FGV
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A massa popular que aguardou e aclamou Getúlio Vargas como o Chefe Civil da Revolução Brasileira, na sua chegada ao Rio de Janeiro, 1º de
novembro de 1930
845
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Os rapazes gaúchos que, por desporte, realizaram a bravata infundadamente atribuída ao General
Flores da Cunha
Acervo Museu da Brigada Militar

No famoso obelisco da Avenida Rio Branco, os gaúchos amarraram seus cavalos, na manhã de 1º de
novembro de 1930
Acervo Museu da Brigada Militar

No Palácio do Catete, da esquerda para a direita: General Juarez Tavora, Oswaldo
Aranha, Almirante Isaías de Noronha, Presidente Getúlio Vargas, General Leite de
Castro e Afrânio de Melo Franco
Acervo Museu da Brigada Militar

Getúlio Vargas ladeado por membros do Ministério do Governo Provisório. Da esquerda
para a direita: Isaías de Noronha, José Américo, Afrânio de Melo Franco, Getúlio
Vargas, Assis Brasil, Francisco Campos, Lindolfo Collor e José Fernandes Leite de
Castro. Rio de Janeiro, novembro de 1930
Acervo FGV
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Primeiro encontro de Getúlio Vargas, como chefe de Governo, com o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, no
Palácio do Catete. À esquerda, sentado, Afrânio de Melo Franco. Rio de Janeiro, novembro de 1930

Acervo FGV

Acervo FGV

A Década de 20 e o Início dos Anos 30

Emposssado na chefia do Governo provisório, Getúlio Vargas assina seu primeiro Decreto que é o ato de nomeação de seus ministros.
Identificados, em pé, no primeiro plano: Flores da Cunha (o primeiro da esquerda para direita), Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso
(a sua esquerda) e Lindolfo Collor (de óculos). Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1930

849

O Presidente Getúlio Vargas

O Presidente Getúlio Vargas
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Final da década de 30: “O Presidente entre a gente simples”
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

852

Getúlio Vargas vota na Escola Rodrigues Alves para a Câmara Federal e dos Vereadores nas
eleições de 14 de outubro de 1934
Acervo FGV

Acervo NUPERGS

O Presidente Getúlio Vargas

Encontro entre Getúlio Vargas, Presidente do Brasil e José Antônio Flores da Cunha, Governador do Rio Grande do Sul, acompanhados de
Valder Sarmanho (d) e Comitiva, em Porto Alegre, 1935

853
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O Presidente recebe os chefes integralistas no Palácio do Catete, pouco antes do golpe de 1937
Acervo FGV

Getúlio Vargas comunica ao país a instauração do Estado Novo, no Rio de Janeiro, em 10 de novembro
de 1937
Acervo FGV

O Presidente Getúlio Vargas
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Óleo do pintor Cândido Portinari. Início dos anos 40
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

856

Getúlio Vargas, com seus ministros, assiste à parada militar comemorativa da Proclamação da república. Da
esq. para dir.: Chefe da Missão Militar da Colômbia, Ademar de Barros, Getúlio Vargas, Chefe da Missão
Militar do Chile, Eurico Gaspar Dutra, Souza Costa, Francisco Campos e Gustavo Capanema
Acervo FGV

Guilherme Guinle e Edmundo Macedo Soares de partida para os Estados Unidos a fim de
negociar os empréstimos para a Cia. Siderúrgica de Volta Redonda
Acervo FGV

O Presidente Getúlio Vargas

O Presidente Getúlio Vargas quando pronunciava seu discurso na Reunião dos Chanceleres realizada no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1942

Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

857

858

Flagrante da histórica reunião ministerial presidida por Getúlio Vargas, em agosto de 1942. Na foto Oswaldo Aranha (1), Souza Costa (2), Getúlio Vargas (ao
centro), Gaspar Dutra (5), Gustavo Capanema (6) e Apolônio Salles (7)
Acervo Memorial do legislativo/ALRS
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O Presidente Getúlio Vargas e o Ministro de Relações
Exteriores Oswaldo Aranha, no Rio de Janeiro, em 1942
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Encontro entre o Presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, acompanhado de seu assessor Harry
Hopkins (e), e o Presidente Getúlio Vargas, na base militar de Natal (RN), em janeiro de 1943
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

860

Vargas em entrevista coletiva à imprensa, no Palácio Rio Negro, anuncia a realização
de eleições. Petrópolis (RJ), em 2 de março de 1945
Acervo FGV

Diploma do Partido Trabalhista (PTB), fundado por Getúlio Vargas, em 15 de maio de
1945; e posteriormente extinto em outubro de 1965, pelo AI-2
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

O Presidente Getúlio Vargas
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Getúlio Vargas participa do desfile de regresso do 1º Escalão da FEB, no Rio de Janeiro, em 18 de
julho de 1945
Acervo FGV

Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e Góes Monteiro, principais responsáveis pela
instauração do Estado Novo, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em 9 de agosto de 1945
Acervo FGV

862

Getúlio Vargas acompanhado por Alzira, João Alberto e Arnâni do Amaral Peixoto, deixa o
Palácio do Catete após sua deposição. Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1945
Acervo FGV

Estudantes rasgam retrato de Getúlio Vargas após notícia de sua deposição, em São Paulo, no mês de
outubro de 1945
Acervo FGV

Senador Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1946
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O Exílio

O Exílio
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Getúlio Vargas na solidão da fazenda de Itu, RS
Acervo FGV
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Getúlio Vargas na fazenda de Itu, RS
Acervo Fotógrafo Pedro Flores
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O exílio do Presidente em Itu
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Getúlio reflexivo em seu retiro
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

O Exílio
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Getúlio Vargas tomando chimarrão
Acervo Fotógrafo Pedro Flores

870

Presidente Vargas com o Marechal Dennis, em 1949
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

O Exílio

871

Getúlio em conversa com Daniel Ribeiro, Leonel Brizola, Antônio Brochado da Rocha e Mariano Beck
em Itu, 1949
Acervo Fotógrafo Pedro Flores

872

Ademar de Barros e Getúlio na Fazenda de Santos dos Reis, em São Borja, dezembro de 1949
Acervo FGV

Getúlio Vargas com Samuel Weiner, jornalista dos Diários Associados, que faria a cobertira de
sua campanha presidencial, em São Borja, abril de 1950
Acervo FGV
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Getúlio entre os seus peões em São Borja
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Getúlio e Batista Luzardo a cavalo, na Estância de São Pedro, Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Luzardo, Getúlio e Jango, na Estância de São Pedro, Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Getúlio Vargas conversando com Batista Luzardo e Pasqualini na Estância de São
Pedrom Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Getúlio rodeado por Batista Luzardo e Samuel Weiner na Estância de São Pedro,
Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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877

Getúlio e correligionários aguardando a decisão do pleito da eleição na Estância de São
Pedro, Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

O Presidente Getúlio Vargas com familiares, amigos, políticos e colaboradores na
Estância de São Pedro, Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

878

Getúlio Vargas e Batista Luzardo ouvindo o resultado das eleições presidenciais na Estância de São
Pedro, Uruguaiana (RS), em outubro de 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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881

Passeata pela candidatura de Getúlio Vargas à Presidência, 1950
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Comício em Porto Alegre, durante campanha presidencial. Getúlio ao lado de Ernesto Dornelles, Jango
(abaixado) e Leonel Brizola
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

882

Getúlio Vargas, João Goulart e Gregório Fortunato durante a campanha, em 10 de agosto de 1950, em
Porto Alegre
Acervo FGV

Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

Ademar de Barros, Getúlio e Jango, durante a campanha de 1950, em Porto Alegre
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Vargas após comício, saindo pela porta lateral do Grande Hotel, que dava acesso à Rua Gen.
Câmara, em Porto Alegre
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS
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Posse do Presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete, no Rio de
Janeiro, em 31 de janeiro de 1951
Acervo FGV

Góes Monteiro assume a chefia do Estado Maior das Forças Armadas, no Rio de Janeiro, em
16 de fevereiro de 1951
Acervo FGV

886

Discurso de Estillac Leal, Ministro da Guerra, no Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 1952
Acervo FGV

Afonso Arinos de Melo Franco, líder da UDN, na Câmara dos Deputados,
cumprimenta Getúlio Vargas durante a primeira reunião interpartidária, no Rio
de Janeiro, em 20 de dezembro de 1952
Acervo Museu da Brigada Militar

Getúlio Vargas e Gregório Fortunato durante viagem a São Paulo, em 14 de outubro de 1952
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O Presidente Getúlio Vargas cumprimenta o repórter Aldo Magalhães do Correio do Povo, e, 1952
Acervo Fotógrafo Pedro Flores
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O Retorno e o Fim

O Presidente Getúlio Vargas, o ex-prefeito de Porto Alegre, Alberto Bins, o Ministro do Trabalho, João Goulart e o Deputado
Federal, Francisco Brochado da Rocha (PSD), em 1953
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O Presidente Getúlio Vargas cumprimenta peões em São Borja, 1953
Acervo Fotógrafo Pedro Flores

Getúlio na fazenda do irmão Protásio Vargas
Acervo Fotógrafo Pedro Flores
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891

Getúlio com Ernesto Dornelles (e) e Maneco Vargas (d), em 1954
Acervo Fotógrafo Pedro Flores

Discurso do Presidente Vargas em Caxias do Sul, em 1954
Acervo Fotógrafo Pedro Flores

892

Velório de Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, em 24 e 25 de agosto de 1954
Acervo FGV
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O Ministro do Trabalho, João Goulart, Ministro da Justiça, Tancredo Neves e o Governador de
Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, no enterro do Presidente Getúlio Vargas, em São Borja, no dia
26 de agosto de 1954
Acervo Memorial do Legislativo/ALRS

894

Enterro de Getúlio Vargas em São Borja, no dia 26 de agosto de 1954. Da esquerda para direita:
Jango, Tancredo Neves, Maneco Vargas, Darcy Vargas, Alzira Vargas, Oswaldo Aranha, Lutero
Vargas, Leonel Brizola. Na segunda fila: Ernani do Amaral Peixoto, Benjamin Vargas e Spartacus
Vargas
Acervo FGV
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Oswaldo Aranha, companheiro e amigo de Getúlio por mais de trinta anos, discursa emocionado
diante do túmulo, em São Borja, no dia 26 de agosto de 1954
Acervo FGV
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