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I

niciado em março de 1996, o Projeto Memória do Parlamento encontra-se no seu
quarto ano de execução. Através de iniciativa pioneira do então Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado José Otávio Germano, e
dos deputados da Mesa Diretora, que o acompanhavam em sua gestão, foram implantadas as
medidas necessárias para o começo dos trabalhos. Neste mesmo ano, após a organização e
catalogação do acervo, que se encontra sob a guarda da Diretoria de Atividades Culturais,
realizamos uma intensa pesquisa sistematizada, no interior da própria Assembléia Legislativa,
e que nos oportunizou o lançamento da primeira obra deste Projeto intitulada Parlamentares Gaúchos. Das Cortes de Lisboa aos Nossos Dias: 1821-1996.
Em 1997, sob a Presidência do Deputado João Luiz Vargas e dos demais membros
que compunham a Mesa da Assembléia Legislativa, intensificaram-se os esforços e efetivou-se o início da série Perfis Parlamentares, com o lançamento do primeiro título da coleção, que trazia o nome do Tribuno das Oposições, o Deputado João Neves da Fontoura. No
mesmo ano, alcançamos ainda o êxito de lançar o segundo volume, recaindo a escolha sobre
a figura política de Getúlio Dornelles Vargas.
Em 1998, o Presidente da Casa, Deputado José Ivo Sartori, bem como os deputados
que o acompanharam junto à Mesa Diretora, reconhecendo a importância da reconstituição
da memória política rio-grandense, passaram a dedicar uma especial atenção aos projetos da
Diretoria de Atividades Culturais, permitindo à equipe de pesquisadores objetivar uma maior
possibilidade de ação para a conclusão destes primeiros anos de trabalho. A importante decisão
da Presidência e de todos os deputados que compõem a Mesa Diretora para a efetivação do
Projeto Memória do Parlamento, foi fundamental para viabilizar o lançamento dos dois
volumes da Coletânea de Discursos Parlamentares da Assembléia Legislativa da Província
de São Pedro do Rio Grande do Sul: 1835-1889, que tratam-se de detalhado estudo sobre a
política no Império, organizados pela Professora Helga Piccolo. Posteriormente, a Assembléia Legislativa, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul,
editou a primeira obra de uma série sobre Os Despachos dos Cônsules Norte-Americanos no
Rio Grande do Sul (1829-1841), organizada pelo Dr. Sérgio da Costa Franco.
Já a série Perfis Parlamentares, a exemplo do trabalho realizado na Câmara Federal
e no Senado, foi traçada para, no decorrer da 50ª Legislatura, introduzir e tornar acessível o
pensamento dos principais vultos que participaram do processo político de construção das
bases do Estado Contemporâneo. Portanto, optou-se por marcar o princípio desta coleção
com os quatro nomes que começaram suas trajetórias públicas pela Assembléia Legislativa,
e que ingressaram, a partir de 1930, no cenário político nacional, como os idealizadores do
novo projeto de governo liberal. Visto que a iniciação política destes jovens bacharéis se deu
durante os primeiros anos do novo século, percorrendo a década de 20, até o início dos anos
de 1930, e que este é exatamente o período menos conhecido da vida pública destes personagens, decidimos trabalhar a coletânea dos documentos que trazem suas falas e discursos ao
longo dos desdobramentos de suas atividades políticas no decorrer destas três décadas.
A escolha para o primeiro volume recaiu sobre o intelectual político da geração dos
republicanos históricos, João Neves da Fontoura. Discursos (1921-1928), que foi seguido
por aquele que lançou os pilares do “novo regime”, Getúlio Vargas. Discursos (1903-1929),
e que prossegue o bloco dos jovens castilhistas inaugurais do Estado Rio-grandense, com
aquele que fundamentou as bases administrativas do Executivo estadual, José Antônio Flores da Cunha. Discursos (1909-1930).
A importância de publicar, através da iniciativa do então Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado José Ivo Sartori, neste terceiro volume, a coletânea de documentos

sobre a atividade política do republicano José Antônio Flores da Cunha, reside, certamente
em vislumbrar a perspectiva de trazer novos elementos para clarear a discussão sobre as
relações entre o republicanismo rio-grandense, durante o período do governo de Antônio
Augusto Borges de Medeiros, e os processos revolucionários, acionados pelas dissidências
republicanas e pela oposição federalista.
O livro é constituído de uma primeira parte, que apresenta uma pequena introdução
biográfica do personagem, dando maior ênfase ao período trabalhado (1880-1930), seguindo-se de uma sucinta cronologia política sobre os fatos mais importantes de sua vida pública
(1880-1959), e encerrando-se com alguns depoimentos relevantes sobre a importância da
figura de José Antônio Flores da Cunha para a história política do Rio Grande do Sul.
A obra em si, que compõe a segunda parte do trabalho, reúne uma coletânea de falas
e discursos proferidos no decorrer da sua iniciação política. O texto começa com a defesa de
uma causa, pelo jovem bacharel, a favor do Coronel João Francisco Pereira de Souza (abril/
1909), segue com o seu principal discurso durante a breve passagem (1909-1912) pela Assembléia de Representantes do Estado do Rio Grande do Sul (novembro/1909). Depois aparece a publicação das suas disputas políticas com o Coronel João Francisco Pereira de Souza
(1910), bem como a participação de José Antônio Flores da Cunha no processo de acusação
do assassinato do Senador Pinheiro Machado (1917). Os discursos mais extensos e as impressões mais importantes localizam-se nas memórias da Campanha de 1923 (publicadas
originalmente em 1943), que são seguidas pela fala de agradecimento a sua terra natal, quando do recebimento do generalato (1926). A obra é finalizada com o discurso de posse na
Interventoria Federal do Estado do Rio Grande do Sul (novembro/1930). Acrescentamos
ainda a esta série documental, o discurso do Deputado Estadual Poty de Medeiros, proferido
em novembro de 1959, quando da morte do General Flores da Cunha, e buscamos também,
para o fechamento do trabalho, a última correspondência trocada entre Oswaldo Aranha e
Flores da Cunha (fevereiro/1959).
O corte cronológico adotado na seleção dos textos que trazem os discursos de José
Antônio Flores da Cunha (1909-1930) segue a orientação de sua iniciação política anterior à
atividade executiva estadual. Desconsideramos os seus discursos na atividade política parlamentar, quando Deputado Federal na Câmara (1912-1928 e 1945-1959) e como Senador
(1928-1930), pois este material já foi alvo de publicação por aquela instituição. As fontes
utilizadas, transcritas sempre de edições originais, sofreram atualização da correção ortográfica seguindo os critérios da língua portuguesa e os protocolos dos discursos e das falas,
seguindo o padrão dos Anais da Assembléia Legislativa.
O material iconográfico que ilustra o livro, compondo a terceira parte da obra, está
dividido em quatro cadernos, que contemplam momentos diferenciados por temas específicos, e que tentam trazer a reconstituição parcial das imagens que registram os fatos políticos
da história rio-grandense e brasileira, durante o final do século XIX e a primeira metade do
século XX.
E neste ano de 1999, o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Paulo Odone,
assim como os deputados que integram a Mesa Diretora, optaram por efetuar uma nova
edição, revisada e ampliada, dos três primeiros volumes da série Perfis Parlamentares, da
mesma forma que decidiram finalizar o quarto volume deste bloco dos “homens de 1930”,
com a feliz escolha daquele que foi o articulador da Aliança Liberal, Oswaldo Aranha.
A pesquisa decorrente dos quatro anos de atividade do Projeto Memória do Parlamento adotou, como eixo central das publicações, a documentação existente sobre a memória política do Estado, que encontra-se no acervo da Assembléia Legislativa, sob a guarda da
Diretoria de Atividades Culturais (DAC). Mas a riqueza e a complexidade deste material
movimentou, necessariamente, a equipe de historiadores para as bases político-geográficas
da representação destes parlamentares. Palco das Revoluções de 1835, 1893, 1923, 1924,

1925 e 1926, a região centro oeste do Estado do Rio Grande do Sul concentra ainda, embora,
muitas vezes, sob forma dispersa, mal-acondicionada, em condições de conservação precária, resguardados por historiadores locais abnegados ou mesmo abandonados à própria sorte,
os acervos mais significativos para pesquisadores e interessados efetuarem um estudo
aprofundado e relevante sobre a história política do Império e da República Velha no Estado.
Portanto, fomos conduzidos a penetrar nas instituições municipais e nos acervos privados
das cidades rio-grandenses, onde efetivamente se desenrolaram os acontecimentos políticos
localistas. Esta experiência aproximou a Instituição Assembléia Legislativa da memória política do interior do Estado e, por conseguinte, permitiu ao Projeto Memória do Parlamento
iniciar um mapeamento necessário de fontes e informações referentes à história política do
Rio Grande.
Muitos destes contatos, que autorizaram ao Projeto parcerias bem sucedidas no trabalho realizado pela equipe de pesquisadores contratados pela Assembléia Legislativa, contaram com a participação de um grande número de pessoas e instituições, sem as quais, a
realização desta obra, bem como de todas as outras até aqui levadas a efeito, não teriam sido
possíveis. Dividimos com todos estes as conquistas do Projeto Memória do Parlamento.
Inicialmente, agradecemos ao apoio dos parlamentares que muito fizeram para a permanência e os resultados satisfatórios dos quatro anos de atividades que completa o Projeto
Memória do Parlamento.
Aos Deputados José Otávio Germano e João Luiz Vargas, pioneiros iniciadores desta
obra.
Ao Deputado Quintiliano Machado Vieira, cuja ajuda, dedicação e apoio constante
em todos os momentos, foram fatores determinantes para a adoção de uma política cultural,
por parte da Assembléia Legislativa do Estado.
Ao Deputado Caio Repiso Riela, que contribuiu largamente para que a realização das
pesquisas do Projeto alcançassem o interior do Estado.
Ao Deputado José Ivo Sartori, que estimulou o aprofundamento deste Projeto e, mais
que isso, registrou um envolvimento notável com o compromisso institucional de valorização da memória política rio-grandense, alimentando a vocação do Parlamento em manter-se
como a legítima tribuna da qual verte o debate das idéias de todas as cores partidárias.
Ao atual Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Paulo Odone,
pelo reconhecimento institucional do Projeto Memória do Parlamento, demonstrado
através de um largo empenho em divulgar e ampliar as atividades culturais como um
todo.
O agradecimento se estende ao Diretor-Geral da Assembléia Legislativa, Dr. Antônio
Dorneu Maciel, pelo seu esforço e empenho na viabilização política e administrativa do
Projeto Memória do Parlamento, bem como ao seu assessor Maurício Silveira de Oliveira.
Reconhecemos a importante participação do Supervisor Legislativo, Dr. Jorge Grecellé
junto às atividades desenvolvidas pelo nosso trabalho. Agradecemos ainda o constante empenho do Procurador-Geral da Assembléia Legislativa, Dr. Régis Ferretti, e dos demais procuradores em auxiliarem na solução das questões jurídicas relativas ao Projeto Memória do
Parlamento. Da mesma forma, à ex-Diretora-Geral Regina Barnasque, que vem sempre contribuindo na execução deste Projeto.
Registramos também o nosso especial agradecimento aos presidentes das entidades
sindicais da Casa, Dr. Flávio Dal’Agnol (SINFEEAL), Dr. Trajano Gusmão e Sr. Nelson
Florisbal (CEFAL), bem como o Sr. Alaor de Córdova (AFIAL) pelo permanente apoio e
profunda compreensão do que representa este Projeto para a Instituição e para a historiografia
rio-grandense.
Contamos também com a inestimável colaboração do assessor parlamentar Arno de
Oliveira Disconzi, cujo auxílio foi fundamental para identificar fontes em acervos públicos

municipais e acervos privados familiares, bem como para localizar parentes e pessoas próximas de parlamentares e políticos gaúchos.
Trazemos o nosso agradecimento a todos colegas da Assembléia Legislativa que de
alguma forma colaboraram na viabilização do Projeto Memória do Parlamento.
Reconhecemos a atenção e o empenho dos Professores Nelson Boeira e João Carlos
Brum Torres, que acrescentaram razões suficientes de motivação presente para o estudo
futuro da memória política do Estado rio-grandense.
Tributamos à ajuda de algumas pessoas um caráter essencial para a configuração dos
moldes que o Projeto Memória do Parlamento assumiu no decorrer do seu percurso: à Professora Helga Piccolo e ao Dr. Sérgio da Costa Franco, junto aos quais encontramos sempre
mais do que aquilo que buscamos; ao Dr. Fernando M. O’Donnell, que empenhadamente
tem confiado ao Projeto o seu ilustrado conhecimento e a sua generosidade intelectual; ao
Dr. Luiz Ignácio de Medeiros, que em momentos difíceis, nunca exitou em oferecer o seu
pródigo esclarecimento; e ao Jornalista Ivo Caggiani, que no outro extremo do Rio Grande,
tem contribuído de forma grandiosa na preservação dos documentos que resgatam a memória política do Estado.
Agradecemos ainda a participação prestimosa do ex-Ministro, Dr. Paulo Brossard de
Souza Pinto, e dos Professores Eduardo Corsetti e José Giusti Tavares, nas atividades desenvolvidas pelo Projeto Memória do Parlamento.
Na parte da pesquisa deste livro, referente aos acervos privados familiares e às pessoas entrevistadas, agradecemos a colaboração do Dr. Thomaz Francisco Flores da Cunha e
reconhecemos, principalmente, a importância fundamental do trabalho despendido e da atitude gentilmente pacienciosa do Dr. José Luiz Flores da Cunha, que sempre atendeu rigorosamente a todos os nossos apelos, intercedendo junto aos familiares para disponibilizar todo
e qualquer acesso à documentação sobre o General José Antônio Flores da Cunha. Agradecemos ainda a atitude generosa de Silvio Carlos Cunha, que permitiu o uso e a reprodução
das imagens e documentos pertencentes ao seu avô, Miguel Luis Fernandes da Cunha Sobrinho (Sinhô Cunha), na realização desta obra.
Cumpre ressaltar o depoimento prestado à esta pesquisa pelo Dr. Rubens Maciel,
médico cardiologista que atendeu aos últimos anos do General Flores da Cunha, como seu
paciente, e agradecer especialmente o privilégio que significou para a Diretoria de Atividades Culturais da Assembléia Legislativa, a sua elevada colaboração neste trabalho.
Em São Paulo, agradecemos a atenção e a acolhida do Dr. Flávio Flores da Cunha
Bierrenbach, que não mediu esforços em ceder documentos e imagens sobre o seu avô, o
General Flores da Cunha, da mesma maneira que contribuiu para viabilizar novos caminhos
para o bom andamento deste trabalho. Bem como o Dr. Carlos Alberto Martins Bastos, que
contribuiu para auxiliar na importante indicação de fontes sobre a história política do Rio
Grande do Sul, referentes ao Município de Uruguaiana, e permitiu a reprodução do acervo
iconográfico da família Martins Bastos.
Em Santana do Livramento, agradecemos a obsequiosa participação de Lina Leite da
Cunha, que acrescentou importantes informações sobre a vida política da família Flores da
Cunha na região, assim como forneceu substancial acervo documental e iconográfico para
esta obra. Da mesma forma, reconhecemos a atitude pródiga do Dr. Luis Carlos Flores da
Cunha Matos, que prontamente nos deu acesso a informações, documentos e imagens relativas à vida de seu avô, o Coronel Chico Flores, permitindo uma melhor interpretação das
disputas regionais pelo poder político na fronteira oeste, entre Quarai e Santana do Livramento. Agradecemos também ao Museu Municipal David Canabarro, de Santana do Livramento, que através da Diretora Angela Gomes Tavares, forneceu parte das imagens que
ilustram o livro. Registramos ainda o apoio de Maria Júlia Aragones, Marília da Cunha
Aragonês e Virgínia Aragonês Almeida, que auxiliaram na execução desta pesquisa na região da fronteira.
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“(...) É apenas então que se verá o que podem a virtude,
a ciência e a autoridade animadas de uma nobre emulação e
trabalhando de acordo com a felicidade do gênero humano.
Mas, enquanto o poder estiver sozinho de um lado, as luzes e a
sabedoria sozinhas de um outro, os sábios raramente pensarão
grandes coisas, os príncipes mais raramente as farão belas, e os
povos continuarão a ser vis, corrompidos e infelizes.”

Jean-Jacques Rousseau
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APRESENTAÇÃO
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 inteiramente 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 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 Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul (1999).
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PREFÁCIO
Com a publicação do terceiro volume da Série Perfis Parlamentares, dedicado a
José Antônio Flores da Cunha, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
coroa o terceiro ano de execução do Projeto Memória do Parlamento, registrando o destaque que a política cultural recebeu durante a 49ª Legislatura.
A escolha do General Flores da Cunha não poderia ter sido mais feliz, pois ele é um
símbolo das mais profundas tradições rio-grandenses. Formado pela Escola de Direito de São
Paulo, tornou-se desde logo célebre orador, tingindo sua fala com as expressões dos homens da
fronteira. Gaúcho-doutor, lançava-se aos campos de batalha com a mesma argúcia e coragem
com que esgrimia as palavras. Sua intrepidez celebrizou-se no lendário combate da ponte do
Ibirapuitã. Flores da Cunha transpôs suas virtudes de estrategista dos tribunais e dos campos de
batalha para o mundo político. Ao lado de Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura e Getúlio
Vargas, foi importante articulador e ideólogo da Revolução de 1930.
Jurista, soldado e parlamentar; em todos esses papéis Flores da Cunha foi sempre um
modelo. Mas foi como administrador público que alçou-se definitivamente para a História. Ao
assumir o Governo do Rio Grande do Sul em 1930, precisou restabelecer as finanças, corroídas
pelo esforço revolucionário e pela crise de 1929. A economia e a administração estavam desorganizadas. Flores restringiu despesas, apoiou os produtores e reformou a estrutura administrativa.
Sua popularidade podia ser testada nas caminhadas vespertinas que fazia pela antiga Rua da
Praia, quando, sem escolta, misturava-se aos transeuntes e aos freqüentadores da Confeitaria
Colombo. Uma vez por semana, Flores da Cunha recebia o povo no palácio. Formavam-se longas filas para que o General, em pé, ouvisse as solicitações de cada cidadão.
Enquanto Interventor, Flores enfrentou a Revolução de 1932, deu garantias à Constituinte de 1935 e combateu a oposição getulista num processo de impeachment contra ele
movido, sempre respeitando as instituições representativas. Em 1935, o Estado superava a
crise econômica e financeira, entrando em um período de otimismo. No Parque da Redenção, teve lugar uma grande exposição comemorativa aos cem anos da Revolução Farroupilha,
onde o Rio Grande do Sul mostrava-se confiante ao mundo e trazia o mundo para cá.
As obras de Flores continuam a assinalar a herança legada ao povo do Rio Grande.
Entre as mais significativas estão a criação da Bolsa de Valores de Porto Alegre e o IPE. Foi
Flores da Cunha quem criou a Secretaria de Indústria e Comércio, através da qual amparou
a produção regional, e o DAER, que pontilhou o Estado de estradas de rodagem. Criou ainda
a Secretaria de Educação e Saúde; fundou a Faculdade de Letras e Ciências Sociais e o
Instituto de Educação. Todas essas realizações fazem hoje, e farão sempre, parte da vida
cotidiana de cada cidadão do nosso Estado.
Gaúcho-doutor, político-soldado, campeiro, urbano, caudilho-administrador: Flores da
Cunha é um espelho dos contrastes da alma rio-grandense, que serviu de referência para a nossa
História contemporânea. Através desta publicação, a Assembléia Legislativa contribui para o
resgate da dívida de civismo que todos temos com esse cidadão insigne. Os discursos aqui
compilados retratam a trajetória inaugural de Flores da Cunha, grafada nas tribunas do antigo
casarão da Rua Duque de Caxias, antiga sede deste Parlamento. Portanto, é com grande orgulho
que a Mesa Diretora da Casa do Povo oferece aos gaúchos esta obra para estudos dos pesquisadores de nosso percurso político e exemplo para as nossas gerações futuras.
Dezembro de 1998
José Ivo Sartori,
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul
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INTRODUÇÃO

“Por mais que a história ande,
Não haverá outro Rio Grande,
Nem outro Flores da Cunha.”
Jayme Caetano Braum

Com este volume, a Assembléia Legislativa completa a trilogia de seus grandes expoentes parlamentares: João Neves da Fontoura, Getúlio Vargas e José Antônio Flores da
Cunha. Por sem dúvida, com a publicação da série dos Perfis Parlamentares, o Legislativo
Rio-grandense presta a mais significativa contribuição à história política não só do nosso
Estado, mas, também, do Brasil. Realmente, a participação dos gaúchos na política brasileira tem sido das mais expressivas, porque o Rio Grande produziu, através dos tempos, figuras
do mais alto valor, que se impuseram no cenário nacional, pois como disse Pandiá Calógeras
“ao Rio Grande foi reservada a função histórica que faria dele, nesta fronteira de afirmação
e de lutas, a própria marca do Brasil”.
Por uma coincidência interessante, os três primeiros “perfis”, que vêm a lume, são de
políticos nascidos no interior do Estado. Aliás, se perlustrarmos a história política do Rio
Grande teremos a oportunidade de verificar que a grande maioria dos governadores e dos
integrantes da nossa Assembléia Legislativa, através dos tempos, são oriundos do interior. E
isso não são fatos isolados pois é no interior que está a verdadeira história rio-grandense, e é
no interior que as maiores e mais autênticas lideranças têm sido formadas e alicerçadas, para
depois empreenderem a caminhada que as leva a brilhar em outras esferas.
É ainda no interior que estão as nossas raízes, que, lamentavelmente, são muitas e
muitas vezes esquecidas e abandonadas. Importantes acervos que precisam e devem ser preservados, pois se constituem em testemunho do que foi o Rio Grande no passado, estão
correndo perigo, pois não recebem qualquer atenção das autoridades e são, não raro, até
desconhecidos por historiadores e pesquisadores.
Praticamente, todos os conflitos em que nos envolvemos, tiveram por teatro o interior
e, principalmente, as fronteiras. E dessas lutas ficaram importantes informações e preciosos
documentos que nunca foram recolhidos aos arquivos da capital.
A luta pelas Missões e a disputa com os espanhóis para a delimitação e posse do
nosso território ao sul, são as páginas mais expressivas e belas do nosso passado. A Revolução Farroupilha desenrolou-se, praticamente, no interior, e a reação rio-grandense, opondose à invasão paraguaia que talou nossos campos, teve por cenário a zona fronteiriça. Da
mesma forma, as lutas fratricidas de 1893, 1923, 1924, 1925 e 1926, foram movimentos
interioranos, que envolveram de forma especial as fronteiras, por onde ingressavam as forças que combatiam o governo.
Tudo isso, todos esses pedaços de nossa História, na sua maior parte, estão espalhados em pequenos museus, que são verdadeiros relicários, ou em mãos de pesquisadores e
estudiosos provincianos que são os heróicos guardiães de nossa memória. E esses acervos
preciosos, só são conservados, por amor e por patriotismo, as mais das vezes com recursos
próprios que geralmente representam sacrifícios, porque as prefeituras ou não estão interessadas ou não têm recursos para esse fim.
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Agora mesmo, para a elaboração deste trabalho, como o foi com os anteriores, a
equipe de pesquisadores da Diretoria de Atividades Culturais precisou percorrer o interior
na busca de informações e de material para ilustrá-lo.
Pesquisador provinciano, durante mais de quarenta longos anos recolho, pacientemente, informações a respeito de Flores da Cunha, e não foi sem ingentes dificuldades, que
consegui traçar-lhe um modesto estudo biográfico, pela falta absoluta de fontes e de um
centro com todos os recursos da tecnologia moderna, um verdadeiro banco de dados, que
concentre a memória política do Rio Grande que, sem dúvida, é rica e brilhante.
E tenho realizado essa tarefa porque José Antônio Flores da Cunha, assim como Getúlio Vargas, é um produto da fronteira, da chamada zona da campanha, que pela trajetória
desenvolvida no cenário social-político-administrativo, constituiu-se em síntese de uma época
e que, pela sua vida, marcada por um conjunto admirável de atributos, tornou-se um verdadeiro e autêntico “SÍMBOLO DO RIO GRANDE”.
Analisado sob qualquer uma das inúmeras e contrastantes facetas de sua personalidade, Flores da Cunha sempre apresenta aspectos novos e verdadeiramente emocionantes.
Mas a mais fascinante delas, foi a sua vida parlamentar que se prolongou por meio
século. Atuou na Assembléia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, sendo o Parlamento, inegavelmente, o seu grande campo de ação. Fez incursões pela tribuna forense, pelo
jornalismo, pela administração municipal, pelo Governo do Rio Grande, e pelos campos de
batalha, mas continuou sempre, e acima de tudo, parlamentar.
Como homem, reunia na sua figura, muitas das virtudes e inúmeros dos defeitos do
gaúcho fronteiriço. Altaneiro mas ao mesmo tempo simples. Valente e arrebatado, mas ao
mesmo tempo generoso. Violento e agressivo, mas ao mesmo tempo conciliador.
Jornalista, dono de um estilo primoroso era, porém, implacável com os adversários.
Manteve acesas polêmicas, a maioria das quais não chegaram até nós pela destruição ou
desaparecimento das coleções dos órgãos de imprensa nos quais militou.
Advogado, sempre agiu com o mesmo espírito público que caracterizou a sua movimentada vida pública. Cobrava de quem pudesse pagar e defendia, gratuitamente, aos correligionários, amigos e pessoas sem recursos. Tinha profundo respeito pela justiça e deixou
nome aureolado em toda a fronteira do Rio Grande, onde atuou em júris famosos, sempre de
forma combativa e vigorosa.
Administrador da Prefeitura de Uruguaiana, foi uma verdadeira revelação. Saneou as
finanças e assinalou sua passagem com uma série de realizações que lhe valeram o reconhecimento de seus munícipes. À frente dos destinos do Estado, deixou em todos os quadrantes
do Rio Grande, um marco indestrutível de sua obra magnífica.
Orador, dono de uma cultura invulgar, sua palavra ora tinha o ímpeto e a fúria de um
vendaval, ora era suave e comovente que levava às lágrimas. O general francês Lavalade,
herói da II Guerra Mundial, disse que ele era um autêntico comandante de cavalaria, pois sua
eloqüência tinha o ímpeto de uma carga. E a revista americana Time, apontou-o como o mais
famoso orador do Brasil.
Parlamentar, agigantou os plenários da Assembléia Legislativa, do Senado e da Câmara dos Deputados. Político hábil, sempre resultava vitorioso na grande maioria de seus
embates. Usava um vocabulário pitoresco, de quem nasceu e viveu na campanha, ao qual
aliava oportunas citações em espanhol e francês, línguas que dominava amplamente. Nas
casas legislativas, por onde passou, sempre desconheceu a penumbra das situações dúbias,
pois em qualquer situação obedecia apenas ao influxo de seus sentimentos e aos ditames de
sua consciência.
Guerreiro, em lances épicos jogava a vida para defender suas convicções. Enfrentou
sempre as agruras da guerra, debatendo-se em pelejas empolgantes, onde sua bravura espartana
despertava verdadeiro assombro.
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Ao longo de sua existência, viveu momentos de glória e conheceu, também, momentos de ostracismo e de enormes dificuldades. Deposto do governo, processado, condenado,
exilado e depois preso, despojado do título e das honras militares de general, que ganhou
peleando nas coxilhas, ressurgiu das cinzas e reconquistou plenamente a sua liderança e o
seu lugar privilegiado no cenário nacional.
Flores da Cunha se impôs ao juízo sereno da História, pelas qualidades extraordinárias, pelo talento, pela nobreza de sentimentos, pela cultura, pela generosidade sem limites,
pela invulgar capacidade, pela grande visão de estadista e até pelos defeitos.
Personalidade insinuante, cuja vida se confunde com a própria história do Rio Grande, com quase oitenta anos, alquebrado e doente, retornou aos pagos, pois já dissera na
Câmara: “Quero morrer no Rio Grande, beijando as coxilhas.” E a 4 de novembro de 1959,
faleceu na capital do Estado.
Por ocasião de seu sepultamento, em nome do Governo do Estado, a cuja frente estava o Engenheiro Leonel Brizola, falou o Prof. Francisco Brochado da Rocha, pronunciando
as seguintes palavras:
“Há um costume multissecular, segundo o qual a última homenagem do povo
e do governo, aos grandes cabos de guerra e dos heróis da Pátria, deve ser significada
através de um gesto, das mãos ou da palavra – sempre através do afeto – de um
daqueles, dentre os mais humildes, que participaram dos memoráveis feitos da vida
que acaba de extinguir-se. Esta é a razão, este é o motivo de ser eu o intérprete, neste
momento, do adeus do povo e do governo à José Antônio Flores da Cunha. Aqui
estou como simples soldado do bravo General, para trazer-lhe à beira do túmulo, as
derradeiras palavras dos rio-grandenses e dos brasileiros, que sentem a sua morte, e,
na sua morte, percebem o desaparecimento de todo um ciclo da História do nosso País.
General, símbolo de uma época, representante de nossa fase heróica, José Antônio Flores da Cunha, peculiaríssimo no caráter e na figura, baixa à sepultura e penetra na eternidade, com as formas esculturais dos heróis primitivos.
Toda a sua vida, é uma epopéia que retrata com exemplar nitidez e exatidão as
feições morais do nosso povo. Jornalista, advogado, literato, tribuno, parlamentar,
político, governante, caudilho, José Antônio foi a derradeira expressão do Rio Grande que se apaga, para renovar-se nas incertezas ou nos esplendores do futuro.
Quase oitenta anos medeiam entre o nascimento e morte do herói, cujo corpo
agora devolvemos ao seio da terra. Neste largo período, Flores da Cunha compartilhou da vida da Pátria, medindo o ritmo de suas pulsações pelos episódios de alegria
ou de dor, de esperanças ou de desenganos, que nossa História registra.
Nascido neste abençoado pedaço de solo que marca um dos lindes das fronteiras do Brasil, o ilustre rio-grandense dedicou as suas energias e todos os seus pensamentos ao serviço da Pátria.
General: Esta despedida não é uma separação. Recolhemos os exemplos de
tua vida e os depositamos no templo de nossas glórias.”
José Antônio Flores da Cunha, que saiu do interior, de junto do fogo dos galpões da
campanha, para escrever páginas guerreiras e para brilhar nos parlamentos do Brasil, completou um verdadeiro ciclo e voltou para repousar junto das coxilhas. É que aqui estão as
suas raízes. É que no interior está a história do Rio Grande do Sul, a espera de ser resgatada...
Ivo Caggiani
Santana do Livramento, inverno de 1998.
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I. 1. A origem

José Antônio Flores da Cunha nasceu na Estância São Miguel, região de Vista Alegre, Município de Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul, em 5 de março
de 1880. Naquela imensidão esquecida das terras da fronteira oeste, onde o pampa e a coxilha
fazem divisa com os países do Prata, o menino cresceu. Sua descendência açoriana remonta
à tradição guerreira do povoamento do Rio Grande do Sul1, mas mesmo uma origem aristocrática não o privou do trato diário com a rudeza do labor campeiro, vivida pela sua gente.
Ao universo mítico, povoado de ancestrais heróicos e figuras legendárias, somava-se, desde
muito cedo, sua convivência com homens que compartilhavam a dignidade do perigo, para
os quais a dura vida impôs a obrigação de serem valentes. Sua pobreza lhes assegurava um
único luxo: a coragem.

1. Natural da freguesia de Lages, na Ilha Terceira, nos Açores, Manoel Gonçalves Mancebo casou com Agueda
Maria Simões, natural da mesma freguesia. Veio para o Brasil, por volta do ano de 1750, estabelecendo-se em
Santa Catarina com sua família. Dos cinco filhos do casal, nascidos nos Açores, porém radicados no Rio
Grande do Sul, a jovem Catarina Inácia Gonçalves Borges casou, em Santa Catarina, com Mateus Simões Pires,
tronco da família deste apelido no Rio Grande do Sul e um dos primeiros povoadores de Rio Pardo. Oriundo de
São Miguel, nos Açores, deve ter vindo para o Brasil, mais ou menos em 1763. Um dos filhos deste casal,
Antônio Simões Pires casou com Maria do Carmo Violante de Queiroz e Vasconcelos, que era neta materna do
Coronel Francisco Barreto Pereira Pinto, fundador de Rio Pardo. Umas das filhas do casal, Rosa Violante de
Vasconcelos, veio a casar com o Coronel José Antônio Martins, militar que combateu nas campanhas do Prata
e na Revolução Farroupilha (1835-45), sendo agraciado pelo Imperador Pedro I com a doação da sesmaria de
Boa Vista, da qual fazia parte a Estância São Miguel. O casal teve oito filhos: Ursula, Lucrecia Altina, Maria do
Carmo, Gemina Flora, Ubaldina, Antônio Tomás, Gaspar Martins e José Antônio. Sua filha Ursula Martins,
Dama Honorária de S. M. A IMPERATRIZ, casou-se com Miguel Luís da Cunha, que era filho de Joaquim Luís
da Cunha, natural do Porto, e de Ana Maria de Jesus, natural de Viamão. O Coronel Miguel Luís recebeu três
léguas de campo em São Diogo e légua e meia em Boa Vista. Do casal nasceram os seguintes filhos: José
Horácio, Miguel Luís, Josefina, Ubaldina, Guilhermina, Candida, Gemina, Maria do Carmo, Rosa e Lucrécia.
Os filhos homens geraram as duas ramificações da família Cunha: José Horácio Martins da Cunha casou com
Valentina Fernandes, filha do Marechal Izidoro Fernandes e de D. Josefina Fernandes, e teve os seguintes
filhos: Josefina Fernandes da Cunha, Miguel Luís Fernandes da Cunha, José Horácio Fernandes da Cunha,
Gaspar Fernandes da Cunha, Izidoro Fernandes da Cunha, Eleufrida Fernandes da Cunha, Valentim Fernandes
da Cunha, Clementino Fernandes da Cunha e Mário Fernandes da Cunha; Miguel Luís da Cunha casou com
Evarista Flores, filha de Francisco Flores de Oliveira, natural do Rio dos Sinos, e de Anacleta Corrêa, que era
filha de Bento Corrêa de Melo Filho e de Maria Leonarda Gomes. O casal teve os seguintes filhos: Francisco
Flores da Cunha, Miguel Flores da Cunha, José Antônio Flores da Cunha, João Flores da Cunha, Angelo
Flores da Cunha, Manoel Flores da Cunha, Ursula Flores da Cunha, Guilherme Flores da Cunha, Judith Flores
da Cunha e Ana Luísa Flores da Cunha.
José Antônio Flores da Cunha casou-se no começo de 1905, com Irene Guerra, filha de Antônio Guerra e
Graciana Guerra, descendentes de tradicional família republicana. Tiveram cinco filhos: Antônio Guerra Flores
da Cunha, Luís Guerra Flores da Cunha, José Bonifácio Guerra Flores da Cunha, Marco Aurélio Guerra Flores
da Cunha e Maria Guerra Flores da Cunha. Fonte: CARVALHO, Mário Teixeira de. Nobiliário Sul-Riograndense.
Porto Alegre: Of. Graf. da Liv. do Globo, 1937; PORTO, Aurelio. Os Flores da Cunha (notas genealógicas).
(para o DIÁRIO DE NOTÍCIAS), s.d.
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Como definiu Borges:
“Ser gaúcho era um destino. Aprendeu a arte do deserto e seus rigores; seus
inimigos foram o inesperado ataque dos indígenas que espreitavam por detrás do
horizonte fortuito, a sede, as feras, a seca, os campos incendiados. Depois vieram as
campanhas da liberdade e da anarquia. Não foi, como seu distante irmão do faroeste,
um aventureiro, um explorador de imensas terras virgens ou de filões de ouro; as
guerras o levaram muito longe e ele deu estoicamente a sua vida, em estranhas regiões do continente, por abstrações que talvez não tenha podido entender – a liberdade,
a pátria – por uma divisa ou um chefe. Nas tréguas do risco alimentava o ócio; suas
preferências eram a guitarra que temperava com lentidão, o estilo menos cantado do
que falado, a taba, as cavalhadas, a roda de mate junto ao fogo de lenha e as trapaças
feitas de tempo, não de cobiça.
(...) criou ou herdou – dessas coisas César já sabia – a arte da arma curta; o
braço esquerdo envolto num poncho à guisa de escudo, o punhal pronto para a estocada de baixo para cima, lutava em duelo singular com o homem (...) exerceu uma
atividade desinteressada (...).”2

2. BORGES, J. L. O Gaúcho. in: Prólogos: com um Prólogo dos Prólogos. Rio de Janeiro: Rocco, 1985,
págs. 72 a 76.
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I. 2. O Jovem Estudante

Permanecendo a infância em sua terra natal, lá fez seus primeiros estudos, partindo
para São Paulo no ano de 1895, onde realizou o curso secundário. De volta ao seu Estado em
1897, freqüentou por um ano a récem-fundada Escola de Engenharia de Porto Alegre, quando experimentou o conhecimento em diversas áreas preparatórias. Acabou pois, terminando
pela opção que mais o atraía, e trocou a Província de São Pedro pela efervescência política
e cultural da metrópole emergente. Retornou à cidade de São Paulo em 1898, matriculandose na Academia de Direito do Largo do São Francisco:
“Eu era aqui estudante da Escola de Engenharia no ano da fundação da escola,
(...) 97, aqui.
Já tinha os meus preparatórios tirados em São Paulo, no curso anexo à Faculdade de Direito de São Paulo, mas aqui cursando a Escola de Engenharia, eu passei
um ano quase que só estudando mineralogia, com aquele sábio jesuíta (...) Padre
Schultz.
(...) E eu tirei, sem o meu pai saber, Física, Química e História Natural aqui na
instrução pública. Naquele tempo se tiravam os preparatórios esparsamente, e eu tirei. Quando fui para a fronteira disse ao meu pai:
“Posso estudar direito, medicina, o que eu quiser.”
E daí ele veio certificar-se, e foi e disse:
“Bom, se queres estudar direito então volta para São Paulo.”
E foi por isso que eu me formei em direito. ”3
Nesta tradicional academia conheceu o universo da ilustração, e este lhe forçou à
altura das reflexões políticas e filosóficas correntes ao pensamento novecentista do velho
mundo. Como discípulo aplicado, por vezes intransigente, e em outros momentos disciplinado, freqüentou os estudos e as reflexões intelectuais mais aprofundados da vida acadêmica
brasileira. Compartilhou a classe pela qual haviam passado Gaspar da Silveira Martins, José
Gomes Pinheiro Machado, Joaquim Francisco de Assis Brasil, Júlio de Castilhos, Antônio
Augusto Borges de Medeiros e tantos outros homens ilustres que fundamentaram as bases da
representação política rio-grandense. Encontrou nos seus mestres juristas, em figuras como
João Mendes, João Monteiro, Brazílio Machado e Esveraldino Bandeira, subsídios para polêmicas constantes e profícuas, que se agregaram a sua formação humanística como parte
constitutiva da natureza de um processo de amadurecimento intelectual. Na Faculdade de
Direito do Largo do São Francisco, o jovem estudante aprofundou o contato com a ideologia
do seu líder político, Júlio de Castilhos, passando a melhor conhecer o pensamento da
modernidade republicana, que se movimentava entre as obras clássicas do ideário liberal
europeu e a rigidez científica dos positivistas franceses.
Pelo fato da economia familiar dos Flores da Cunha ter sofrido significativa baixa
durante a guerra civil de 1893/95, pois grande parte dos rebanhos haviam sido dizimados, e
mais com o agravante de que mudando-se para São Paulo, o jovem perdera o primeiro ano da

3. Entrevista do General José Antônio Flores da Cunha ao Professor Nilo Ruschel, para a Rádio Difusão da
Universidade do Rio Grande do Sul, em 26 de maio de 1959, na residência de seu filho, em Porto Alegre.
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Faculdade de Direito, seu pai suspendeu-lhe a mesada provendo-lhe apenas com as suas
despesas de moradia e alimentação. Para completar então o seu sustento, começou a trabalhar como repórter num jornal da propriedade de Pedro de Toledo e Herculano de Freitas. À
esta época residiu numa república de estudantes, quando compartilhou os aposentos com
dois sobrinhos do Senador Leopoldo de Bulhões, de quem, através de fraterna convivência,
se tornou amigo.
Já inserido no foco das discussões políticas nacionais e, por conseguinte, executando
sua vocação jornalística, assim como arriscando os primeiros ensaios no dom da oratória,
passou a participar ativamente dos movimentos políticos da juventude acadêmica, ligada ao
Partido Republicano Paulista (PRP), de cujo líder, Herculano de Freitas, fez-se amigo. Seu
temperamento impulsivo, criativo e inconformado propiciou-lhe um currículo de participação destacada nas lutas estudantis, demonstrando sempre uma diferenciada capacidade de
liderança.
Mas, ao mesmo tempo, esta sua autonomia vibrante provocava contratempos nem
sempre toleráveis naquele universo acadêmico conservador. E desta feita, quase ao final do
curso, no ano de 1902, ocorreu um incidente provocado por um desentendimento entre Flores e o Diretor da Academia de Direito do Largo do São Francisco, impedindo-o de receber
o diploma por aquela instituição. Foi quando transferiu-se para o Rio de Janeiro, então Distrito Federal, vindo a bacharelar-se em 31 de dezembro em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Faculdade de Direito dessa cidade, tendo como seu paraninfo o professor de finanças, General Cerzedeno Corrêa, homem público notável, que exerceu as atividades parlamentares de
Deputado e Senador pelo estado do Pará, durante muitas legislaturas.
Um mês depois de formado, o jovem advogado foi indicado para assumir um posto de
delegado de polícia na cidade do Rio de Janeiro. A sua nomeação se deu por intercessão de
Leopoldo de Bulhões, na ocasião Ministro da Fazenda do Presidente Rodrigues Alves (19021906). Flores da Cunha havia conquistado sua confiança:
“(...) a minha nomeação não a devi aos políticos e às recomendações dos riograndenses.
Quando fazia o meu curso até o quarto ano em São Paulo, a minha república
de estudante era com os goianos, na Rua da Vitória. E o Senador Leopoldo de Bulhões,
grande talento, grande financista e grande patriota, quando ía passar as férias parlamentares em São Paulo, parava na nossa república, onde estudavam dois sobrinhos
seus, órfãos e brilhantes talentos.
Eu dava-lhe a minha cama para que ele dormisse e eu dormia no chão, no
colchão.
Eu era grande fumador de cigarro crioulo, de fumo goiano, perfumado e delicioso. E ficávamos conversando até altas horas da noite, e ele notou alguma qualidade em mim. Tanto que depois de eu me formar e tendo ele sido nomeado Ministro da
Fazenda do governo de Rodrigues Alves, que se iniciara a dois meses antes, me disse:
“Não vá para o Rio Grande. Fique aqui que eu vou aproveitá-lo no lugar de
delegado de polícia e vou recomendá-lo.”
Devo a minha primeira nomeação a ele, a Leopoldo de Bulhões. Muita gente
acreditava que eu a devesse aos homens do Rio Grande, entre os quais tinha grandes
amigos e era um castilhista extremado. Entretanto, fôra a Leopoldo de Bulhões que
devi o meu ingresso na vida pública.”4

4. Idem
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Durante quase um ano exerceu este cargo. Tratava-se de uma delegacia situada em
local pouco privilegiado, conhecido como um bairro carioca de nome Saúde, com sérios
problemas estruturais urbanos e que concentrava, portanto, um grande contingente de população pobre e marginalizada. Imprimindo um caráter severo e autoritário, no melhor estilo
de delegado gaúcho à moda antiga, Flores dedicou-se com afinco, vivendo a função que lhe
foi confiada, pois chegava mesmo a dormir na delegacia, em uma rede. Na expressão da
época, limpou a região de tal forma que recebeu o apelido de Ferrabrás. Este desafio inicial
marcou o seu ingresso na administração pública, e como autoridade constituída, saneou a
tarefa com sucesso. Ao mesmo tempo, esta experiência vislumbrou ao jovem a possibilidade
de experimentação de um padrão que bem caracterizava a especificidade da rigidez
governativa do executivo republicano rio-grandense.
Mas apesar do reconhecido êxito, novamente submergiu o seu temperamento
intempestivo, provocando um incidente violento, na Rua do Ouvidor, entre ele e um jornalista carioca. Mesmo sendo aconselhado a permanecer na função pelo chefe de polícia do Rio
de Janeiro, Antônio Augusto Cardoso, Flores pediu a sua demissão de modo irrevogável.
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I. 3. O Bacharel

Neste ano de 1904, retornou ao Rio Grande do Sul, instalando-se em Santana do
Livramento, sua terra natal. Lá iniciou os trabalhos, montando seu escritório de advocacia
que logo se tornou movimentado e próspero. Advogou por vários anos na região da fronteira, deslocando-se “em lombo de burro, pois que ainda não haviam estradas de ferro”. Atuou
largamente em casos do seu município e mesmo nas comarcas circunvizinhas, espalhando
sua fama em toda a região, visto que, afora a ilustração prodigiosa, os conhecimentos jurídicos, singularizava-se ainda mais pela eloqüência e clareza de um discurso arrojado, combativo
e, as vezes, mesmo marcadamente passional, ao qual associava-se a ação precisa e determinada. Defendeu casos memoráveis, que alcançaram as localidades de Quaraí, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana, Rosário, Bagé e Dom Pedrito. Dedicado ao foro criminal, produzia um desempenho que atraía verdadeiras multidões:
“As dependências dos tribunais tornavam-se pequenas para receber todos aqueles que desejavam ter o privilégio de ouvir sua palavra, que ora tinha o ímpeto e a
fúria de um vendaval, ora era suave, como que bordada de líricas imagens ou comovente
que provocava lágrimas.
Dos duelos verbais que mantinha e nos quais usava todos os artifícios do seu
verbo poderoso, ainda perduram na lembrança dos mais antigos frases que resistem
ao tempo, repetidas de boca em boca.
Durante o período em que advogou destacou-se não só pelo seu irreprimível
sense of humour, como pelas suas boutades que ficaram famosas, mas também pelo
profundo humanismo de suas orações e pela retórica tão ao gosto daquela época.
Não costumava ler os autos dos processos criminais louvando-se apenas no
relatório do juiz, na acusação do promotor e nos debates que se seguiam, embora
fosse capaz de falar durante várias horas sobre o assunto que conhecia apenas de
oitiva. Costumava se dirigir mais ao coração que à razão. Chorava e fazia chorar, não
por seu recurso ou artifício teatral, como se poderia pensar, mas sincera e
sentidamente.”5
A esta época tomou parte em um júri famoso em Bagé, como revelou mais tarde,
quase ao final de sua vida, em narrativa autobiográfica:
“(...) fui acusar os três irmãos Madureira, os barbeiros, que mataram uma noite
em Bagé um moço, Marcílio Alano da Silva, que era um partidário do Dr. Fernando
Abbott. Os chefes republicanos de Bagé, daquele tempo, José Octávio e Nabuco de Gouveia
e outros mais, pediram a mim para ir lá fazer a acusação dos assassinos desse moço
Marcílio Alano. E eu fui. Era juiz de comarca de Bagé o depois desembargador e meu
grande amigo, Dr. Armando Azambuja. Foi um júri sensacional, em que eu não obtive
ganho de causa, pois que havia uma grande preparação sentimental e política, ao mesmo
tempo, para libertar os acusados, que foram absolvidos. Eram protegidos pelo chefe do

5. CAGGIANI, Ivo. Flores da Cunha. Porto Alegre: Martins Livreiro Editor, 1996, págs. 33 e 34.
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federalismo, ali, o Dr. Penha e o Dr. Médicis e também o Dr. Augusto Vinhas. Mas o júri
me deu algum renome na tribuna criminal, e eu, depois dali, fui chamado para tomar parte
noutros processos de relativa importância.
Os irmãos Madureira, que presumo ainda vivem, foram absolvidos porque o processo tinha sido muito mal feito. Eu compareci apenas para o julgamento final. A prova
era muito fraca, a prova indiciária era apreciável, ainda que não fosse uma prova uniforme, cabal, mas os acusava. E eu, como o júri tenha demorado muitos dias a se reunir, pelo
temor do julgamento se recusavam os jurados, eu pude fazer um levantamento, durante os
dias que antecederam ao júri, do local onde caiu morto o moço (...), perto do hospital de
caridade de Bagé, e eu reconstituí o caminho por ele percorrido desde a esquina do teatro
em Bagé, até os barrancos (...) onde o mataram a bala (...) e ele só foi achado na manhã
seguinte com a metade da faca puxada da cava do colete.
Se sabia que eles eram os autores, mas a prova dos autos não era completa, de
maneira que eu não tenho porque dizer que a absolvição tenha sido injusta, porque no
caso de condenação eles teriam sido condenados mais pelo que se sabia do que a
prova colhida.”6
Permaneceu na atividade forense até o final da primeira década do novo século, acumulando a experiência pública que lhe propiciou suficientes rendimentos. Por ter uma origem oligárquica abastada, tratava-se de um homem de desprendimento que merece ressalva,
pois cobrava muito de quem pudesse pagar, da mesma forma que nada pedia aos correligionários, amigos, parentes e, principalmente, àqueles que eram desprovidos de sorte e recursos. Como ele próprio fez saber, posteriormente, relembrando saudosamente o realismo
mágico do fenômeno localista, com seus personagens singulares amalgamados à vida provinciana, de lugarejos perdidos ao Sul do continente:
“Bem, aí na fronteira eu tive outros júris sensacionais, mas sobretudo quero
referir um que, naquela ocasião e àquele tempo, foi a defesa mais bem paga dos anais
forenses do Rio Grande.
Logo depois da Revolução de 93, numas carrilhas em cancha reta, em Rosário,
um antigo chefe federalista de Rosário, Coronel Patrício (não sei de que mais, agora
não me lembro) matou um indivíduo numa altercação na cancha de corridas. Homem
rico, passou pelo Uruguai, onde viveu dezesseis para dezoito anos homiziado. O processo lá ficou. Foi decretada a prisão preventiva dele e foi lançada a hipoteca legal
contra os seus bens.
Logo que eu comecei a advogar em Livramento, ele que vivia no Departamento de Rivera, limítrofe com Livramento, mandou me chamar e me perguntou se
eu me animava a ir defendê-lo em Rosário. Eu pedi um prazo para conhecer o processo. Fui a Rosário, conheci o processo e resolvi aceitar a defesa dele. Rosário, naquele
tempo, era termo da comarca de São Gabriel, portanto não tinha juiz de comarca,
como se chamavam naquele tempo os hoje juízes de direito. E teve que vir presidir o
júri em Rosário, desse meu (...) e de outros cujos processos estavam prontos, o juiz de
São Gabriel, Dr. ..., que depois foi Deputado aqui, Pelágio de Almeida, irmão do Dr.
Nonoai, filho do Barão de Nonoai. Esse foi o juiz. Mas o que tem de original... o
processo em si mesmo tinha alguma originalidade, porque era um processo feito

6. Op. cit., entrevista Prof. Nilo Ruschel.

33

dezesseis ou dezoito anos antes... mas o que teve de original foi o seguinte: Rosário
naquela época era um vilarejo e a gente quase que ... tinha um hotel só... e a gente
quase que... visitava Rosário... quase que tinha que dormir ali na praça, debaixo das
árvores... ouviu? E a intendência lá defronta [sic]. Eu levei o homem de Rivera e
apresentei-o à justiça...dias antes do julgamento tinha que se recolher preso. Mas
levei comigo e a minha custa, alguns homens armados. Acontece o seguinte, na mesma ocasião em que eu chego a Rosário para defender esse Coronel Patrício, chegava
o Dr. Carlos Maximiliano, esse grande comentarista da Constituição da República e
grande jurista, e naquele tempo, famoso advogado no Estado, com sede em Santa
Maria, para defender o outro. Aí é que está o caso interessante, ele era maragato. Foi
diretor de jornal aqui em Porto Alegre, A Reforma, escritor, federalista, e eu castilhista
de nascença. Pois bem, lá no hotelzinho onde nos hospedávamos os dois, ele recebeu
uma manifestação dos federalistas... com xerga e tal... e depois os republicanos trouxeram a mim, no mesmo local, noutro dia, ali no mesmo local. Mas nisto é que reside
a originalidade do caso, dois ou três anos depois, o Dr. Carlos Maximiliano era eleito
Deputado Federal pelo meu partido, antes de mim, ouviu?... Bem, o homem foi ao
júri, foi absolvido. Fiz um pouco de demagogia na tribuna, um pouco de política e tal,
foi absolvido. E eu levei-o comigo para o Uruguai de volta, mas com isso levantou a
hipoteca que recaía sobre todos os seus bens e eu ganhei cento e oitenta contos...naquele
tempo era uma fortuna fabulosa, que deu para pagar os meus honorários e a despesa
com a gente que eu levei comigo.
Bem, ao mesmo tempo que defendi, ganhando talvez os mais altos honorários
que por aquele tempo se pagaram aqui no Rio Grande, defendi três ou quatro réus de
graça. E um caso também de uma imensa originalidade. Foi sujeito a julgamento um
indivíduo morador na Fazenda Nacional de Saicã, que se chamava Claro Nunes. Este
indivíduo foi absolvido, defendido por mim... aliás todos que eu defendi foram absolvidos... e nunca mais o vi. Não lhe cobrei nada, tava bem pago, o outro pagou por
todos, ouviu?
Bem, no ano de 23... quantos anos depois heim! ... isso deveria ser 1905... seis
por aí... seis talvez ou sete, não me lembro agora... bem, em 23, na Revolução...não,
em 25, quando eu prendi o Honório Lemes. Na véspera eu estava acampando, quando
veio a notícia de que, ali, entre Rosário e Alegrete, no divisor de águas... veio a
notícia da vanguarda, que me mandou o Neco, do Capitão Antoninho Pacheco, que o
Honório Lemes matou naquela tarde, ali na costa do Vacaqüá, divisa de Livramento
com Rosário, de que o Honório estava na estação do Guará, aquela primeira estação
depois que sai do Rosário o trem prá Santana. E eu mandei... estávamos acampando...
mandei encilhar de novo, encilha, encilha, encilha... e o Oswaldo estava aí comigo...
no dia seguinte eu prendi o Honório... o Oswaldo era Intendente em Alegrete...mas
aí, nesse momento, que eu quando estava me vestindo, porque eu tinha tirado as botas
prá tomar um banho... Mário da Matta... aqueles tavam ali e o pai do Rui Ramos,
Major Laurindo, ...e nisto eu vejo um homem no costado do aramado da estância dos
Vasconcelos, que vinha até ali o lugar aonde nós íamos ... nós íamos dormir aquela
noite bem nas nascentes de uma sanga ali do Vacaqüá. E quando eu vejo um homem
lá, ele se chegou ao acampamento. Quem havia de ser o homem? Aquele Claro Nunes,
que eu tinha defendido anos antes no júri de Rosário. Eu então disse-lhe:
“Oh! Você, o Claro Nunes. Pois você hoje vai pagar o que me deve. Você vai
me servir de vaqueano agora para eu varar aí nas nascentes do Vacaqüá, prá o lado
do Município de Santana.”
E ele me disse:
“O senhor me dá licença, eu vou pegar um cavalo da tropa.”
34

E me serviu de vaqueano esta noite. Esse homem que eu defendi no júri (...) e
de fato, naquela noite, prendi o Honório, em 25, depois do Guaçu Boi.
(...) Eu ganhei a dianteira dele. Perseguimos eles umas duas léguas e ele encontrou o Rio Ibicuizinho da Conceição. Fazenda do meu sogro, o velho Antônio
Guerra, sabe? No Santa Rita. Encontrou-o cheio e varou o banhado das Marrecas, de
Santa Rita prá um outro campo lá, dos Escosteguy, de Santana. E eu, eu vim pela
estrada (...) e ataquei pela frente. Ele pensou que era outra gente e levantou bandeira
branca. Se entregaram. Esse é um momento trágico.
(...) A prisão dele é um momento brutal. Eles estavam esperando faca. Eu
abracei-o, [ele] arrancou do revolver, me entregou, e eu disse:
“Guarde o seu revólver.”” 7

7. Idem.
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I. 4. O Início da Vida Parlamentar na Assembléia dos Representantes

Em 1909, já filiado ao Partido Republicano Rio-grandense (PRR), elegeu-se Deputado Estadual no Rio Grande do Sul. Sua trajetória política iniciou-se vinculada à reverência
do jovem bacharel aos representantes da primeira geração republicana:
“Do meu ponto de vista regional, o ídolo da minha geração foi o Dr. Júlio de
Castilhos, que da minha geração e até da atual foi o maior na República. Foi quem
encontrou o Rio Grande do Sul como um caos e reestruturou o Rio Grande que até
hoje dura aí. Júlio de Castilhos do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista estadista pra mim ele foi o maior, da minha geração e da atual. (...)
Eu o conheci, mas nunca fui íntimo dele, nunca. (...) pois o tempo em que ele
agiu, eu era um menino, compreende? (...)
Morreu aos quarenta e dois anos e já tinha organizado o Rio Grande, que pegou numa verdadeira anarquia, mal terminada aquela revolução de 92, 93. (...)
Ainda perdura a estrutura que ele deixou. Ele foi o maior de todos.
Agora, do ponto de vista prático, do ponto de vista patriótico, do ponto de
vista da visão política, o outro foi o Senador José Gomes Pinheiro Machado, do Rio
Grande do Sul, grande brasileiro. (...)
Ele era um homem de uma grande inteligência e de uma cultura relativa. Tinha
sido um bom aluno de direito, mas era preciso não esquecer que ele menino de 15
anos, ele desertou do lar para ir servir no Paraguai, ouviu? De maneira que ele não
teve tempo de aprimorar os seus estudos. Ele era uma grande inteligência, latinista,
mas não era uma cultura universalizada, compreende? Homem de grande acuidade,
grande psicólogo, grande conhecedor dos homens. (...) Ele que saíra aqui da Revolução de 93, em que comandou forças e foi até feito general honorário (como eu depois
também). Ele foi para o Senado, já era Senador, e lá adquiriu um ascendente enorme.
Acredito que pelas suas qualidades morais, pela sua bravura, pelo seu vulto aquilino
e dominador, um olhar de águia, ele tenha em todo, e sobretudo, pela sua afabilidade,
era um homem de fundo de coração admirável e homem de valor pessoal. O que
justificou a carreira ascensional dele foram essas qualidades, grandes qualidades de
mando e de chefia. Era um aliciador e bom amigo, que é uma qualidade indispensável
ao homem público que se presume chefe: ser bom amigo. (...)
Ele formou muitos inimigos porque contrariou também muita gente, e sobretudo contrariou muitos interesses. Era um grande patriota, foi injustamente caluniado. Prá mim foi um grande cidadão. O Brasil e a República devem-lhe muito (...)
Pinheiro Machado... (...)
Vivi muitos anos junto dele. Depois do meu pai, foi meu maior amigo. Ele
dominou a política brasileira por largo tempo. Toda. E nunca ouvi este homem dar um
conselho imoral ou impatriótico a um político. Grande amor à República, grande
amor ao Rio Grande do Sul, que era o pequeno canto da terra que lhe sorria mais.
Foi morto por um outro miserável (...) uma punhalada pelas costas .”8

8. Idem
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No exercício do seu mandato, defendeu na Assembléia dos Representantes o
equacionamento de problemas relativos à qualificação da atividade jurídica, como o
aumento de vencimento dos magistrados, da mesma forma que abordou problemas estaduais considerados urgentes e que atingiam, fundamentalmente, as zonas da fronteira.
Reivindicava a execução de projetos que promovessem a realização de obras infra-estruturais, como a organização da viação pública, a necessidade de uma nova legislação
rural, a higiene pública dos municípios e o policiamento rural. Preocupava-se ainda com
a criação de escolas primárias, principalmente na região da fronteira com o Uruguai,
onde os filhos de brasileiros viam-se obrigados a freqüentar os estabelecimentos de ensino daquele País.
E, justamente, entre todas estas preocupações, havia o elo comum que permeava a
sua ação. Tratava-se de procedimentos técnicos e políticos que identificavam suas práticas e
construíam o seu discurso, através da crença no conhecimento. Esta matriz intelectual, proveniente de uma identificação com um projeto ilustrado, tornou-se, desde o início, parte
substantiva de seu compromisso com a causa pública. Tal característica incorporou-se a seu
cotidiano político e acompanhou-o, como uma constante, durante todo o decorrer da sua
trajetória. Para esta forma de exercício da política, compartilhada pelos personagens históricos gaúchos, titulares dos partidos políticos rio-grandenses, o historiador Carlos Reverbel
criou a terminologia de caudilhos doutores:
“Relendo Planalto, terceiro volume das memórias de Afonso Arinos de Melo
Franco, sublinhei a página em que o pensador mineiro destaca os contrastes que, no
seu entender, diferenciam o gaúcho platino do gaúcho rio-grandense, dando ênfase ao
tema do caudilhismo, tal como se manifesta nas respectivas áreas.
A propósito, afirma o memorialista:
“Quanto à personalidade lusa do gaúcho típico, em face dos seus
irmãos espanhóis – tese dos estudos de tantos escritores rio-grandenses
– ela me parece indiscutível. Basta lembrarmos a diferença essencial
que separa o caudilhismo político platino do gaúcho. No Brasil o caudilho dominador foi predominantemente civil e, mais que isso, orientando algumas vezes por uma linha intelectual definitiva, a orientação
positivista de que quase todos participavam.”
A seguir, Afonso Arinos alinha a “lista dos doutores”: Castilhos, Silveira
Martins, Assis Brasil, Borges de Medeiros, Pinheiro Machado, Getúlio Vargas. E, na
geração mais nova, Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, João Neves, Lindolfo Collor,
Maurício Cardoso, Raul Pilla, vieram aumentar esta lista.
Como bem acentuou o memorialista, diversos escritores rio-grandenses tem
estudado os contrastes entre o nosso Estado e o Prata, donde se originaram os dois
tipos de gaúcho. Essas idéias tiveram até um paladino, na pessoa do saudoso escritor
Moysés Vellinho, cuja argumentação, por veemente que fosse, jamais perdia a elegância, como era de seu feitio no estilo e na vida.
Nas nossas revoluções, a começar pela de 93, de que chegou a participar, com
valentia e grandeza, um notável caudilho platino - Aparício Saraiva - os chefes supremos eram “doutores”: Silveira Martins de um lado e Júlio de Castilhos de outro. E a
luta foi travada em torno de princípios político-partidários bem definidos, entrando
nos entreveros inclusive a filosofia positiva do francês Augusto Comte ...
Aliás, o ideário político, no sentido nitidamente partidário, não só separava as
facções em conflito, cada qual dentro de respectivo partido, como houve casos em
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que chegou a separar correligionários históricos por causa de divergências internas,
no terreno dos princípios, como se deu entre Júlio de Castilhos e Assis Brasil.
O mesmo Assis Brasil (presidencialista) e seu correligionário Raul Pilla (parlamentarista) chegaram a separar-se em razão dessa diferença, mas não se pode deixar de reconhecer que o pequeno, valente e glorioso Partido Libertador, de que Assis
e Pilla foram chefes sucessivamente, tenha primado pela coerência em matéria de
regime de governo. Não lhe faltavam princípios, mas um dos chefes foi presidencialista
convicto, se não ortodoxo, e o outro foi parlamentarista igualmente convicto, se não
fanático...
Depois de reproduzir o famoso diálogo travado entre Flores da Cunha e Honório
Lemes, quando da rendição deste, Afonso Arinos assim encerra as suas considerações sobre o tema:
“Gaúchos de guerra como Honório Lemes e tantos mais, lutavam afinal, pelo domínio de idéias que não chegavam a entender. Eram,
de fato, instrumentos dos caudilhos civis, os doutores. Não existe nada
disso na tradição caudilha argentina ou uruguaia. É a diferença fundamental.”
Entretanto, como ensina Moysés Vellinho,
“pontos de parecença entre os tipos sociais do gaúcho rio-grandense e
do gaúcho platino existem, sem dúvida, mas se restringem às peculiaridades decorrentes do mesmo sistema básico de atividade – o pastoreio
– desenvolvido num cenário físico semelhante, e parcialmente fundado, em ambos os lados, na experiência e nas práticas do campeador
nativo”.”9

9. REVERBEL, Carlos. Caudilhos e Doutores. in: Nós, os Gaúchos. Coord. Sergius Gonzaga, Luís Augusto
Fischer. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1992, págs. 100 e 101.
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I. 5. As Disputas Políticas na Fronteira

Este perfil político alimentou as acirradas disputas pelo poder local, ora entre correligionários, ora entre adversários, ao longo de toda a faixa geográfica da fronteira oeste.
Neste contexto, o interior do Rio Grande, e principalmente a zona limítrofe com a Argentina
e o Uruguai, foram as partes mais sacrificadas pelo flagelo da guerra civil de 1893. As
fronteiras eram invadidas por bandidos foragidos que se homiziavam nos campos e alastravam o pavor e a insegurança. A vida em campanha era então dominada por ladrões de gado
e contrabandistas que constantemente provocavam conflitos com as autoridades alfandegárias. Esta terra de ninguém, passou, a partir de 1895, sob os auspícios de Júlio de Castilhos,
a ser energicamente dominada pelo arbítrio do Coronel João Francisco Pereira de Souza, a
título de manter a ordem na parte sul do Estado:
“Palácio do Governo em Porto Alegre, 8 de dezembro de 1895. – Amigo Tenente Coronel João Francisco. Confirmo meus telegramas de 5 e de hoje. Logo que
eu tiver aviso de estar efetuado o pagamento do corpo de vosso comando pelos cofres
da União, expedirei ordem oficial para que o referido corpo passe a fazer parte da
Brigada Militar como regimento de reserva, incumbido de vigiar a zona compreendida entre Livramento, Quaraí e Alegrete. Mandarei então daqui oficial da mesma Brigada com a tabela de vencimentos e instruções para adaptar a força do Estado. Pelo
amigo Moisés Vianna já vos enviei algumas recomendações, que agora são completadas pelos nossos amigos: bravo General Hipólito Ribeiro e Dartagnam. Eles vos orientarão sobre a atualidade política.
Escuso dizer-vos que inspirais inteira confiança ao meu governo, já como republicano dedicado, já como guerrilheiro que faz honra às tradições do nosso Rio
Grande.
Abraço-vos vosso amigo e correligionário. – Júlio de Castilhos.”10
Ao final do mesmo ano, era criado o 2.º Regimento de Cavalaria Provisório, adido à
Brigada Militar, com o efetivo do 2.º Corpo de Cavalaria Civil, antigo Corpo Explorador, ao
qual foi confiado a [sic] manutenção do comando do Tenente-Coronel João Francisco Pereira de Souza. O regimento estacionou no Arroio Cati, local estratégico entre os Municípios de
Santana do Livramento e Quaraí. Inicialmente acampados em barracas, mas tão logo geraram-se recursos próprios, foi levantado o primeiro quartel do Rio Grande do Sul. Com uma
engenharia modelar, a fortaleza media oitenta metros de frente por cinqüenta de fundos. Ao
seu redor, localizavam-se as residências dos oficiais e dos soldados, oficinas, pequenas indústrias e um núcleo colonial que provia a tropa e seus familiares.
As atividades militares concentravam-se na instrução militar a seus comandados, no
exercício de uma bem montada cavalaria, na vigilância das fronteiras e na manutenção da

10. CAGGIANI, Ivo. João Francisco. A Hiena do Cati. Porto Alegre: Martins Livreiro Editor, 2ª edição,
1997, págs. 51 e 52.
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ordem na vasta área de jurisdição e de repressão ao contrabando. O regimento construiu
ainda uma rede telefônica entre Santana do Livramento e Quaraí, com estações no Cati,
Sarandi e Cantagalo, assim como importou da Bélgica e Inglaterra pombos-correio, para
enviar mensagens aos destacamentos espalhados em diversos municípios. Os soldados, além
da rigorosa disciplina militar, recebiam aulas de instrução e dispunham de um professor de
esgrima e outro de francês. O Cati, e mais precisamente a autoridade de João Francisco,
constituíram-se, até 1903, quando da morte prematura de Júlio de Castilhos, no exercício do
controle de todo e qualquer movimento humano que atravessasse a região da fronteira oeste
do Rio Grande. O historiador uruguaianense Raul Pont registrou este depoimento:
“Uma antiga revista de publicação argentina, CARAS & CARETAS, que se
editava em Buenos Aires, entrevistou o temível caudilho em seu reduto do Cati. Às
perguntas do repórter, respondeu o Cel. João Francisco:
“Dizem que fui degolador e outras coisas mais. Estórias. Apenas o povo repetia, manifestando sua simpatia: “Se Deus quiser, João
Francisco e sua mulher!”... Na minha estância, no Cati, mantive 500
homens dos mais valentes desta fronteira, entre castelhanos e brasileiros. Eu mandava que só encilhassem cavalos tordilhos. Tudo era branco! Até a banda de música, que alegrava os dois pelotões... É verdade
que eu tinha, na Estância, um calabouço, com 10 metros de profundidade, onde mandava deixar os mais atrevidos e indisciplinados. Mas lá
ficavam só por 15 ou 20 dias. Até, de vez em quando, lhes mandava um
naco de carne, na ponta de um sovéu. Sempre era preferível isto, do que
“dormir” duas ou três noites nas “estacas”... O Júlio de Castilhos me
dava toda a autoridade, por isso eu, com minha gente, “limpei esta fronteira de maragatos ventenas, bochincheiros e arruaceiros”... Degola
sempre existiu, mas era só quando a justiça exigia, para “limpar” um
pouco este oeste, de bandidos e ladrões de gados...””11
A ascensão de Antônio Augusto Borges de Medeiros ao governo (1898-1908) foi de
encontro a este legado castilhista e, por conseguinte, à autoridade legitimamente conferida
ao Coronel João Francisco e seus subordinados. O novo Presidente do Estado, habilmente
percebeu a ameaça que a autonomia espartana destes militares constituía à penetração e ao
controle do seu poder. Sem criar hostilidades explícitas, o que não era do seu feitio, o líder
republicano lançou ao sucessor temporário no governo, Carlos Barbosa Gonçalves, a tarefa
de extinguir o 2.º Corpo Provisório de Cavalaria, o que ocorreu em 31 de dezembro de 1908.
A partir daí, João Francisco passou a exercer o cargo de chefe de polícia da região, bem
como a chefia local do Partido Republicano. Não era mais a instituição do domínio invencível,
mas ainda mantinha parte de sua força e muito poder, o que lhe assegurava o comando dos
rumos da política municipal.

11. PONT, Raul. Campos Realengos. Formação da Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre: Renascença, 1986. 2ª edição. Volume II, págs. 547 e 548.
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A esta época, Francisco Flores da Cunha12 elegeu-se Intendente de Quaraí (19001904) apoiado por Borges de Medeiros, através da sustentação política de João Francisco.
Ao findar o seu mandato, tentou novamente a reeleição, como candidato de Borges, mas
agora sem o consentimento do chefe do partido em Santana do Livramento. Considerandose traído, João Francisco vetou o nome do jovem político e prestigiou outro candidato que
venceu o pleito. Esta atitude em muito desgostou Borges de Medeiros, que sentiu-se
desautorizado. Começava, lentamente, a travar-se uma disputa política que nunca conheceu
trégua. Francisco Flores da Cunha, tornou notória a sua hostilidade ao homem mais poderoso da região da fronteira. Para esta batalha interminável, trouxe a simpatia de seus irmãos, os
Flores da Cunha e de seus primos, os Fernandes da Cunha. Valendo-se da amizade com
Borges de Medeiros e, somando-se a isso, a forte influência que exercia sobre a família
Cunha, Francisco Flores da Cunha deflagrou uma verdadeira campanha pública contra a
figura de João Francisco.

12. Francisco Flores da Cunha, também conhecido como Chico Flores, nasceu em Santana do Livramento, no dia
23 de maio de 1875. Filho de Miguel Luís da Cunha e de Evarista Flores da Cunha, era o irmão mais velho de
José Antônio Flores da Cunha.
Fez o curso primário, de 1886 a 1889, em sua cidade natal e o secundário, de 1890 a 1892, em Ouro Preto
(MG), quando começou a conviver e fez amizade com os irmãos Dornelles Vargas. Ingressou a seguir na
Escola de Farmácia dessa última cidade, pela qual se diplomou em 1895. Ainda estudante, alistou-se em 1893
no Batalhão Benjamin Constant, que combateu a Revolta da Armada (1893-1894), movimento de oposição ao
governo de Floriano Peixoto que envolveu a esquadra fundeada na Baía da Guanabara. Membro do Partido
Republicano Rio-grandense (PRR), juntou-se também às forças legalistas que combateram no Sul a Revolução Federalista (1893-1895).
Depois de ter ocupado a Intendência de Quaraí (RS) de 1900 a 1904, elegeu-se Deputado Estadual no pleito
de 1906, renovando o mandato até 1924. Tornou-se então Intendente de Santana do Livramento e, no pleito de
março de 1930, elegeu-se Deputado Federal. Exerceu o mandato até a revolução de outubro desse ano, da qual
participou ao lado de José Antônio Flores da Cunha, tendo sido baleado em combate.
Filiando-se ao Partido Republicano Liberal, criado em novembro de 1932 por seu irmão - então Interventor
Federal no Estado do Rio Grande do Sul –, integrou a primeira comissão diretora da agremiação. Durante os
trabalhos da Assembléia Constituinte gaúcha em 1935, enquanto o seu irmão era eleito governador, obteve o
mandato, por via indireta, de Senador por seu Estado. Assumindo esta função política, ainda em 1935, começou a assistir ao crescente afastamento entre o Presidente Getúlio Vargas e José Antônio Flores da Cunha.
Estes desentendimentos resultaram na destituição do Interventor, em outubro de 1937, pouco antes da decretação do novo regime, que em 10 de novembro do mesmo ano instaurava o Estado Novo. Nesse momento,
com a supressão dos órgãos legislativos do País, Chico Flores teve o seu mandato de Senador interrompido.
Pouco depois do golpe, foi preso sob a acusação de cumplicidade no assassinato do jornalista Valdemar Rippoll,
ocorrido quatro anos antes. Esse episódio teve duas versões: segundo uma delas, Rippoll fora assassinado pelo
uruguaio Pedro Borges, e a guarida a ele oferecida na casa de Chico Flores não constituiria prova da participação deste e de seu irmão José Antônio no crime; a outra versão dizia que o assassino seria um oficial brasileiro
que, coincidentemente, era capataz na fazenda de Chico Flores. O processo, porém, não chegou a nenhuma
conclusão clara sobre o caso, e os acusados foram, em 1939, impronunciados pela ausência de provas contundentes que os incriminassem.
Co-proprietário da Fazenda São Miguel, Chico Flores foi um dos maiores criadores de gado do Rio Grande do
Sul. Fazia, também, parte da firma Flores da Cunha Irmãos, possuindo ainda fazendas nas quais se praticava
a agricultura.
Pertenceu ao Instituto Genealógico Brasileiro de São Paulo e ao Instituto de Estudos Genealógicos do Rio
Grande do Sul.
Casou-se com Francisca Chaves Flores da Cunha, filha do Senador Antônio Gonçalves Chaves (1894-1903),
que era também industrial e estancieiro em Minas Gerais. Desse matrimônio nasceram quatro filhos: Celina
Flores da Cunha; Aglay Flores da Cunha; Miguel Flores da Cunha; e Marina Flores da Cunha, que casou com
Erh Matos. Fontes: ALVES de ABREU, Alzira & BELOCH, Israel. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (1930-1983). Rio de Janeiro: Forense/FGV/CPDOC; CARVALHO, Mário Teixeira de. Nobiliário SulRiograndense. Porto Alegre: Of. Graf. da Liv. do Globo, 1937; CAGGIANI, Ivo. Flores da Cunha. Porto
Alegre: Martins Livreiro Editor, 1996.
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Reconhecendo a larga influência de Pinheiro Machado na política nacional e ciente
dos estreitos laços entre este e João Francisco, em abril 1909, o advogado José Antônio
Flores da Cunha emprestaria seus serviços ao Coronel republicano, com o propósito de
defendê-lo em uma questão aduaneira, relativa à apreensão de tropas de gado de sua propriedade. Um mês antes, José Antônio Flores da Cunha havia intentado uma aproximação amigável com o Senador. Isto se deu em março, quando Pinheiro Machado passava pelo Rio
Grande, retirando-se, no período de recesso parlamentar, para descansar em suas terras, na
Fazenda do Biguá, em São Luiz Gonzaga. Ao retornar para a Capital Federal, o Senador o
fez por Montevidéu, lá permanecendo alguns dias, para depois embarcar no navio que o
levaria até o Rio de Janeiro. O percurso até a capital uruguaia foi realizado pela fronteira
(Alegrete, Quaraí, Santana do Livramento e Rivera) e passando pelo Cati, encontrou-se com
o amigo João Francisco. Flores da Cunha, que neste momento era candidato pela chapa
republicana a Deputado Estadual, juntou-se a este grupo:
“Eu o acompanhei do Cati a Santana do Livramento. Era uma grande caravana, organizada pelo então Coronel João Francisco e por mim. Pinheiro Machado não
quis viajar em caleça – naquele tempo, não havia automóvel – fez todo o percurso a
cavalo. Tivemos a alegria de poder servir-lhe champanha em guampas, que os gaúchos usam na cabeceira do lombilho.
Dali, de Livramento, eu o acompanhei até Montevidéu por solicitação sua.
Passados dias de repouso em Montevidéu, ele embarcou, para o Rio de Janeiro, num
transatlântico. Fui levá-lo até a beira do cais, até a beira do Molhe Maciel, ou Trapiche
Maciel, pois, àquele tempo, Montevidéu não tinha ainda cais construído; os grandes
navios ficavam ao largo, e em lancha se tomavam os paquebots. Antes de despedirme dele, no cais de Montevidéu, interpelei-o afetuosamente, como de costume: “Digame, meu compadre, você vai defender a candidatura David Campista, que parece o
candidato do peito do Conselheiro Afonso Pena?” Pinheiro Machado respondeu, textualmente: “Meu filho, não sei ainda o que vou fazer, porque me sinto como que
comprometido com o Rui.” Isto foi textual e dou a Deus por testemunha.”13
A amizade entre Pinheiro Machado e João Francisco era intensa, pois havia um subserviente respeito do militar pela autoridade política do Senador. Este comprometimento
entre os dois líderes assegurava a Pinheiro Machado influência na região, da mesma forma
que a João Francisco permitia a permanência no controle político municipal. A aliança entre
ambos abalou o Senador a exercer forte influência sobre Borges de Medeiros, no sentido de
assegurar a necessidade da manutenção do poder político do chefe republicano castilhista.
Para isto, conduziu uma insistente campanha em que associava a permanência de João Francisco nos quadros do republicanismo localista à necessária manutenção da ordem para o
êxito do controle do Governador do Estado.

13. Discurso na Câmara Federal, em Sessão de 08/05/1951, in: Flores da Cunha, Discursos Parlamentares.
Brasília: Câmara dos Deputados, 1982, págs. 350 e 351.
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Os telegramas demonstram a persistência instigante do Senador:
“De Rio – 09/04/1910
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Telegramas imprensa informa entregaste direção política de Livramento Flores da Cunha, embora não acredite, pois Moisés tem predicados que lhe dão preferência àquele amigo para chefia. Lembro Flores impulsivo, irrequieto, baldo critério
diretor.
Abraços
Pinheiro Machado.”14
Alguns meses depois, Pinheiro segue na tentativa de difamar a imagem de Francisco
Flores da Cunha, o que faz com que Borges avance sua estratégia:
“De Rio – 10/08/1910
Confidencial
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Nomeação Flores subchefe de polícia parece produzirá funestas dissenções
fronteira, devido incompatibilidades pessoas gradas em lutas passadas e ao seu temperamento violento, turrão. Aquele ponto é um dos poucos em nosso Estado onde
temos adversários audazes, irrequietos que se aproveitarão divergências nosso partido para perturbações ordem. Penso seria mais acertado fosse ocupado aquele cargo
por pessoa daí estranha competições locais. Assim me expressando é por prever graves inconveniências em tal nomeação, não só em Quaraí como em Livramento onde
família e amigos João Francisco se harmonizaram jamais com Flores. Tais embaraços poderiam ser removidos agora, depois seria difícil; entretanto, melhor que eu,
aquilatareis se são ou não procedentes meus receios.
Abraços
Pinheiro Machado.”15

14. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.
15. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.

43

Borges de Medeiros, bastante perspicaz, ao mesmo tempo que mais próximo das
discórdias políticas da fronteira, percebeu que a aquiescência aos conselhos do Senador
implicava em concessão de autoridade sobre o Rio Grande. Não havia espaço para dois
senhores. O Presidente do Estado entendeu ainda que existia na ascensão pública da família
Flores da Cunha, na região entre Santana do Livramento e Quaraí, a possibilidade de não
apenas afastar João Francisco das relações de poder, visto que não era homem de sua confiança, mas mais que isso, estender o aumento de seu domínio, desarticulando ao menos parte
da poderosa influência de Pinheiro Machado no seu governo. Assim ele silenciosamente
atuou:
“De Rio – 14/09/1910
Dr. Borges de Medeiros
Liquidei venda minha fazenda ao João Francisco. Se precisardes podeis dispor trinta ou quarenta contos dos quais não necessito.
Saudades
Pinheiro Machado.”16
Após o conflito do Clube Pinheiro Machado, em 29 de setembro de 1910, no qual
foram assassinados os seus irmãos Pedro e Bernardino Pereira de Souza, João Francisco
responsabilizou o clã dos Flores da Cunha pela autoria intelectual da chacina, o que só veio
a acirrar os ânimos inconformados. E mais uma vez, Borges aguardava o desenrolar dos
acontecimentos, enquanto Pinheiro partia ostensivamente em defesa de seus interesses:
“De Rio – 30/09/1910
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Ao regressar ontem, aqui encontrei telegrama transmitindo notícia assassinato
Bernardino Pereira e ferimentos irmão Pedro, em Livramento. Realizam-se assim,
mais cedo que eu esperava, desgraças previstas quando eu há dois meses ponderava
inconveniência nomeação subchefia aquela região Francisco Flores. Indivíduo rancoroso que há muito mantém querelas e rivalidades João Francisco, sua família e
outros prestimosos amigos nossos. Também naquela época emiti juízo sobre Flores
da Cunha, trêfego, ambicioso. Se não são autores infelizes sucessos ensangüentaram
ontem aquela cidade, são estes reflexos ação tais indivíduos. Infelizmente estamos
em frente fato irreparável que produzirá maiores desgraças produzidas revindita dos
ora feridos seus afetos. Me parece que nesta lamentável conjuntura não deve haver
vacilações em punir criminosos e ao mesmo tempo arredar elementos geradores males ali ocorridos. Impõe-se substituição subchefe que [sic] pessoa de grande firmeza
e circunspecção. Lembro Tenente-Coronel Manoel ou outra possa circunscrever incêndio. Medidas devem ser rápidas. Mostrai este Carlos.
Abraços
Pinheiro Machado.”

16. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.
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“De Rio – 1º/10/1910
Borges de Medeiros – Porto Alegre
Recebi telegrama João Francisco de Uruguaiana em marcha para Livramento.
Prevendo novas desgraças telegrafei-lhe nos termos seguintes:
“Bem deve calcular quanto nos punge trágicos sucessos aí se
deram. Embora alanceado sofrimento, mantenha calma se espírito varonil, não promova represálias, aguarde ação governo que será enérgico, inflexível, imparcial punição criminosos. Pese suas responsabilidades perante Rio Grande República de modo não agravar essa infortunada
situação. Não sei porém se esse recado chegará a tempo impedir conflagração fronteira que reputo iminente. Convém medidas sejam prontas, severas, a fim de que a justiça seja completa.”
Abraços
Pinheiro Machado.”
“De Rio – 02/10/1910
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Eis resposta João Francisco acaba dar ao telegrama passei-lhe aconselhando
calma e segurança nas medidas castigo criminosos. Pelos termos contestação vejo
que ele atende meus conselhos. É preciso, porém, Dr. Chico Flores seja arredado
direção polícia, mesmo porque se lhe atribui coparticipação ainda que indireta nas
graves ocorrências ensangüentaram Livramento; tal é também minha convicção. Se
for, entretanto, errônea, ainda assim não é admissível que presida inquérito indivíduo
que tem amigos e inimigos envolvidos nos acontecimentos. Deliberareis, estou certo,
como sempre, com a elevação e critério habituais.
Abraços
Pinheiro Machado.”

“De Rio – 02/10/1910
Urgente – Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Eis telegrama acabo receber João Francisco:
“Ciente seu telegrama que agradeço. Situação gravíssima, prenhe de conseqüências funestas. Assassinato meus irmãos premeditado
irmãos Flores dia minha chegada aqui foi adiado porque meus amigos
me esperaram incorporados e me cercaram constantemente até que parti
nova viagem. José Antônio que dia 14 agrediu tiros meu amigo futuro
cunhado Clavario Alves a 15 partiu Porto Alegre deixando grupo capangas assalariados preparados provocar conflito e assassinar-nos. Dia
29 Flores publicou boletim artigo da Federação agressivo a mim com
comentários infamantes. Meu irmão Pedro, encontrando-se com Maciel,
diretor jornal Flores, tem altercação forte. Então Maciel com novo delegado polícia também florista prepararam emboscada Club com capangas armados fuzis e mandou recado provocando Pedro, que furiosos insultos dirigiu-se para o Club onde estava emboscada acompanhado amigo Bicca. Ambos recebidos descargas. Morto Bicca, Pedro
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mortalmente ferido. Bernardino andava rua correu rápido e ao chegar
porta Club recebeu descarga prostrou-o morto. Correram ali outros
amigos e bandidos fugiram Rivera, inclusive delegado e juiz comarca.
Dali um dos capangas Flores seguiu com correspondência encontrar-se
sub-chefe Flores que ocultou-o estância seu pai. Plenamente provada a
responsabilidade irmão Flores. Governo escarnecendo minha dor indignação geral nossos amigos consentiu-se que subchefe Flores viesse
aqui enfrentar Justiça! Ontem 11 horas noite ao chegar eu aqui, encontrei meus amigos elevado número prontos atacar subchefe em desafronta tamanha tão covarde agressão. Cheguei tempo sobrestar ataque.
Urge você telegrafe governo retirar daqui autoridade assassina, contrário se realizará justa revanche. Meus amigos toda parte correm meu
encontro e se oferecem vingança. Eu ainda não perdi calma, porém
continuando aqui Flores tudo se perderá. Saudações João Francisco.”
Abraços
Pinheiro Machado.”
“De Rio – 03/10/1910
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Encarando com calma sucessos Livramento, devo ponderar-vos que suas origens provêm nomeação Chico Flores cargo policial. Tal ato animou adversários João
Francisco que, crescendo em audácia, resolveram aproveitar momento para fazerem
vingar seus ódios e dar pasto a suas ambições. Com esse intuito procuraram incompatibilidades entre nós e João Francisco. Para Livramento levaram Salustiano Maciel,
corsário que não tem podido parar em terra alguma, colocaram-no à frente de um
jornal e conseguiram nomeação Amynthas delegado. A mina estava pronta, aguardavam ocasião fazê-la explodir. No dia 14 Flores Cunha agride futuro cunhado João
Francisco, no dia 15 raspa-se para essa capital. No dia 20, João Francisco chegando
Livramento faz um discurso aconselhando, em substância, concórdia, referindo-se,
entretanto, aos desgostos que pungia seu espírito e de seus partidários. Os conspiradores telegrafaram-me e para vós afirmando João Francisco vos agredira grosseira e
violentamente ao vosso governo e ao chefe partido. Apesar tais informações, Federação, estranhando conduta João Francisco, fê-lo em termos comedidos, criteriosos.
Entretanto, daí se telegrafa para Livramento que órgão partido proferira grito guerra
contra aquele nosso companheiro. Jornal Fronteira escreve artigo insultando João
Francisco no intuito visível abrir vala entre ele e nosso partido. Dá-se em seguida
provocação Pedro Pereira; posteriormente o atraem para cilada preparada clube onde
é fuzilado pelos sicários aí postados, que vitimam em seguida com uma descarga seu
irmão Bernardino que atraído conflito vinha inquirir das ocorrências. Os ferimentos
das vítimas indicam de modo iniludível que houve descarga. Informações delegado,
um dos autores hecatombe, suspeitas. Das autoridades orientais Rivera vieram informações via Montevidéu que confirmam exposição que deixo esplanada. Vinda subchefe
Flores Livramento mais ascendeu paixão dos parentes amigos vítimas. Esse sujeito
precisa ser exonerado de modo que opinião pública tenha certeza ação autoridade
será feita inteira, completa. Recebi recado Moisés, Ataliba e outros pedindo para eu
solicitar providências imediatas, o que, aliás, tenho reiteradamente feito.
Abraços
Pinheiro Machado.”17

17. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.
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Neste momento tumultuado, em fins de 1910, José Antônio Flores da Cunha aquiesceu ao convite de Pinheiro Machado e retornou à Capital do País para exercer novamente as
atividades de delegado auxiliar de polícia do Rio de Janeiro, tendo para isso renunciado ao
seu mandato na Assembléia gaúcha. Na mesma proporção que constrangia Borges a adotar
medidas punitivas contra o subchefe de polícia, Chico Flores, o Senador tentava, provavelmente, afastar os irmãos Flores da Cunha, evitando o fortalecimento político da família na
região da fronteira, no intuito de amenizar as diferenças entre estes e João Francisco. Investia assim na manutenção da autoridade do segundo:
“De Rio – 05/10/1910
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Estão felizmente produzindo salutares efeitos medidas tomadas sobre sangrentos fatos Livramento. Exulto isenção ânimo todos, bem como Carlos revelado nesta
penosa emergência, o que aliás sempre esperei. Estranho Bernardino Pereira, homem
franco, delicado, de raras e cavalheirescas qualidades, atassalhasse reputação Mello
Guimarães, a quem, no próprio discurso increpado, João Francisco procurava defender contra prevenção dos amigos. Em toda essa tragédia tem [sic] querido amigo, a
intriga fomentada por ambições incontinentes, representou saliente papel. Lembraivos que Flores Cunha em Alegrete e outros pontos fronteira, há dois anos, em discursos, vos fazia desairosas referências. Aparecendo em São Luiz, amistosa mas rudemente, aconselhei-o a arrepiar carreira. Posteriormente, por ocasião posse Carlos,
vosso manso e bondoso coração perdoou-lhe aqueles excessos, naturalmente por julgálos como eu, oriundos sua mocidade fogosa, e o incluíste chapa estadual por solicitação minha. Já então me perseguia com frementes pedidos para ser Deputado Federal.
Pertence à classe dos arrivistas, tentam subir rapidamente seja por que meio for. Seu
irmão, de aparência como ele simpática, possui um caráter sombrio, pretensioso, mau.
Bem sabeis que este meu juízo é antigo. João Francisco, que andava, sem razão,
amuado, jamais articulou aqui uma queixa contra vós, ao contrário revelou sempre
propósito cumprir seus deveres de partidário leal e disciplinado.
Abraços
Pinheiro Machado.”18
José Antônio Flores da Cunha atendia agora a uma situação bastante adversa, na qual era
constantemente convocado a demonstrar desenvoltura política. Sem nunca decepcionar, repetiu
o sucesso administrativo no exercício do cargo e foi considerado, mais tarde, um dos melhores
auxiliares de Belisário Távora, chefe de polícia da sede do Governo Federal, na gestão do Prefeito General Bento Ribeiro. Ele estava em pleno exercício da função, quando tomou conhecimento
dos fatos violentos que haviam transcorrido em Santana do Livramento. Foi neste momento que
João Francisco concedeu polêmica entrevista a um jornal do Rio da Prata:

18. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.
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“Estes acontecimentos disse o ilustre entrevistado tem origem longa. Quando
terminou a revolução rio-grandense, em 1895, fiquei eu ocupando as funções de chefe militar e político na fronteira; nada, nada absolutamente, se praticava sem que eu
fosse consultado ou ouvido pelo Dr. Castilhos, como o atesta a enorme correspondência em meu poder.
Tendo falecido, mais tarde, o Intendente de Quaraí, Sr. Dartagnan Tubino, e
assumido esse cargo o Sr. Miguel Corrêa, Vice-Intendente designado por mim, ao
terminar o seu mandato, eu, consultado, consenti em fazer eleger o jovem Francisco
Flores da Cunha, que prometia proceder bem. Logo um ano após, começou a trair-me
e levou sua vaidade ao ponto de querer fazer-se reeleger quando se aproximou o fim
do seu governo, no que não consenti. Prestigiei, então, aos meus amigos Coronel
Olavo Saldanha e irmãos Santos e estes, em pleito eleitoral anularam completamente
Flores e Miguel Corrêa, que, por tal motivo, se tornaram meus inimigos irreconciliáveis. Chegou depois, ao Livramento, formado em Direito, José Antônio, que por motivo
de minha inimizade com os seus, manifestou-se logo meu inimigo. No entanto, houve
alguns tempos em que ele procurou-me e eu o acolhi, porque é meu hábito em política
ser condescendente sempre que é possível e conservou a divisa “agremiar, não dispersar”.
Ultimamente, José Antônio pretendeu que eu interviesse a favor de um moedeiro
falso, seu cliente, como eu neguei-me, declarou-se de novo meu inimigo.
De então para cá, José Antônio Flores da Cunha, a quem o Dr. Borges de
Medeiros, em carta de 31 de janeiro de 1907, classificava de “detraqué atacado do
vírus da maledicência”, encetou uma campanha de intrigas e infâmias contra mim e
meus irmãos e foi arquitetando um plano de assassinato contra nós, até, que sendo seu
irmão Francisco nomeado, contra minha vontade, para o lugar de subchefe de polícia
nesta região, achou azado o momento. Chegando eu aqui, do Rio, a 14 de setembro,
fui avisado de tal plano, porém não dei importância.
Nesse dia Flores havia, traiçoeiramente, desfechado um tiro contra um amigo
meu, a poucos passos do irmão subchefe de polícia, que, nem por decoro ou respeito
à sociedade procedeu as diligências que lhe cumpria como autoridade. O advogado
Flores, nesse momento, esbravejou e disse publicamente que “havia de acabar com
os bandidos de João Francisco,” etc. etc.
Um dia depois, foi para Porto Alegre e deixou seus comparsas, Amyntha Maciel,
novo delegado de polícia, Salustiano Maciel, redator de seu jornal A Fronteira e
Mello Guimarães, o protótipo da traição e da felonia, que até a última hora sempre
havia hipotecado a sua amizade e que, até era meu compadre.
Estes comparsas se incumbiram de dirigir a emboscada em que devíamos eu e
os meus amigos, cair, na noite de 20 do mês findo, por ocasião da manifestação que o
meu partido me levou, a minha casa, o que não aconteceu por circunstância casual,
que, em breve, se vai verificar.
Continuaram então a urdir a trama infernal, que deu como resultado a tragédia
de 29, onde a covardia e a traição, executadas pelo braço de mercenário e guiados
pelos covardes, cobriu de luto e de consternação toda a Nação brasileira. Fato doloroso não só pelas existências preciosas que nos arrebatou como pela vergonha que causou ao nosso povo.
Sim, fatos monstruosos como este, só são praticados por degenerados e dificilmente, se pode conceder como os irmãos Flores, tivessem encontrado nos Mello e
Maciéis tão dignos êmulos.”19
19. Entrevista transcrita e publicada no jornal Gazeta Sant’Anense, em sua edição de 7 de outubro de 1910. In:
CAGGIANI, Ivo. Op. cit., págs. 115 e 116.
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Bastante impressionado com as atitudes que João Francisco tomara contra a família
Flores da Cunha, José Antônio passou a escrever nas colunas do jornal gaúcho Correio do
Povo, de Porto Alegre, uma longa série de artigos que se traduziam em uma resposta às
acusações do Coronel castilhista. Um ano depois, a tipografia do Jornal do Comércio, do
Rio de Janeiro, publicou um folheto que compilava estes artigos, intitulado Perfídias de um
Bandido.
Após o assassinato de seus irmãos, o ex-Líder militar do Cati deixaria as funções de
chefe de polícia, despedindo-se de Santana do Livramento. Abandonava a atividade política
municipal, passando a dedicar-se à vida de empresário rural, montando o Saladeiro Alto
Uruguai, na região de São Borja.
Derrotado pelo braço de Borges de Medeiros, o herói da Revolução de 1893 e homem
de ferro do patriarca republicano chegava ao fim de seu tempo. Partia com o decoro de um
guerreiro vencido. João Francisco Pereira de Souza legava seu domínio à era Flores da Cunha.
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I. 6. O Ingresso na Câmara Federal e a Amizade com Pinheiro Machado

O grande desafio que vislumbrava a carreira do jovem político, naquele momento,
era demonstrar ao Senador José Gomes Pinheiro Machado, o que Borges de Medeiros já
havia astuciosamente percebido. Cumpria a José Antônio Flores da Cunha não apenas reverter as impressões desfavoráveis que o Senador colhera de sua imagem, ao longo do processo
de queda do Coronel republicano João Francisco Pereira de Souza, senão provar ao árbitro
da política nacional a sua diferenciada capacidade em responder, conduzir e mesmo atuar
como autoridade necessária no jogo estabelecido pelas novas relações de poder.
Com este intento, Flores da Cunha passa a assumir uma posição de discípulo político
do Senador, conferindo ao mestre republicano uma reverência filial e dispensando-lhe, de
outra parte, uma fidelidade incondicional. O jovem empenhou-se em acompanhar o Senador
nas campanhas de Marechal Hermes da Fonseca (1910) e de Wenceslau Escobar (1914),
tornando-se cada vez mais próximo de sua confiança.
Seguindo a carreira parlamentar, Flores cogita em candidatar-se a Deputado Federal
pelo Rio Grande do Sul para a legislatura de 1912-1914. Como organizador da chapa gaúcha, José Gomes Pinheiro Machado veta o seu nome. Sob o pretexto da prudência, visto a
repercussão das agitações políticas na fronteira, o Senador conduz com agilidade de interesse o afastamento de Flores da Cunha da representação republicana gaúcha na Câmara,
inviabilizando a sua candidatura pelo Estado do Rio Grande do Sul.
A esta determinação José Antônio reagiu com desgosto e contrariedade, da mesma
forma que seu primo, Rivadávia da Cunha Corrêa, então Ministro da Justiça. A solução deste
impasse partiu novamente da sagacidade dos arranjos políticos arquitetados pelo Senador,
pois ele incluiu o nome de Flores da Cunha na chapa de deputados federais pelo Ceará.
Protestando de início contra essa perspectiva consoladora, Flores da Cunha, por disciplina
partidária, acabou por acatá-la.
A esta época houve uma agitação revolucionária no Estado, fruto de uma disputa
política entre dois candidatos ao Governo do Ceará. Um destes candidatos era patrocinado
pelo Padre Cícero, que pediu o auxílio do Senador Pinheiro Machado para procurar uma
solução em meio à discórdia. Foi quando o Presidente Hermes da Fonseca, no intuito de
aparar pretensões federativas, realizou uma intervenção federal no Estado. Esta “salvação”
do governo central possibilitou a José Antônio Flores da Cunha eleger-se, pela primeira vez,
Deputado Federal, através do colégio eleitoral do Município de Juazeiro do Norte, reduto
político do Padre Cícero.
Sem nunca ter conhecido o Nordeste, iniciou seu mandato em maio de 1912, passando a fazer parte da Comissão de Diplomacia e Tratados da Câmara dos Deputados. Novamente Flores da Cunha havia consentido em reconhecer na argúcia política do Senador Pinheiro Machado, a forma mais adequada de superar os embaraços e as contrariedades inerentes à carreira pública.
E, aos poucos, nesta convivência cosmopolita no Rio de Janeiro, tornou-se assíduo
freqüentador da casa de Pinheiro, no Morro da Graça, por onde passavam diariamente todos
os tipos de representantes ilustres da política nacional. Circulavam naquelas salas ministros,
senadores, deputados, intelectuais e amigos, com quem o jovem bacharel trocava idéias,
desfrutando dos bastidores que guardavam a grandeza do poder, bem como as suas maledicências e frivolidades. Estes momentos de observância rigorosa nas práticas da vida pública,
proporcionados pela relação de lealdade e constância estabelecida entre o jovem político e o
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Senador, permitiram a Flores da Cunha vislumbrar uma confiança íntima nas suas próprias
qualidades de líder político.
E foi, certamente, este sentimento construído em torno de uma profunda admiração
mútua, que fez com que o advogado José Antônio Flores da Cunha, egresso da mesma Academia de Direito do Largo do São Francisco, pela qual passara anos antes o Senador, atendesse ao pedido da família Pinheiro Machado e participasse como auxiliar do 6º promotor
público da Capital Federal, em 1917, no processo de julgamento do principal acusado, pelo
assassinato do ilustre republicano rio-grandense.
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I. 7. A Intendência de Uruguaiana

Após a trágica morte do Senador, Flores da Cunha permaneceu no Rio de Janeiro por
mais um ano, terminando o seu mandato parlamentar pelo Estado do Ceará. Mas como necessitava retomar contatos políticos no Estado, pois ainda mantinha o desejo de ser representante do Rio Grande na Câmara Federal, recorreu ao seu primo, o Senador Rivadávia da
Cunha Corrêa, para este intermediar junto ao chefe do governo o retorno a sua terra:
“De Rio – 10/11/1916
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Meu primo José Antônio Flores da Cunha em péssimas condições de fortuna.
Mas com serviços de valor a República e a nossa política, precisando voltar e localizar-se Rio Grande, necessita que meu querido chefe e amigo o ampare neste momento difícil na sua vida, estendendo até ele sua valiosa boa vontade a fim de conseguir
colocação compatível com seus reais vencimentos. Ficarei imensamente agradecido
se tomar a si amparar a quem tanto precisa e tanto merece.
Abraços muito afetuosos
Rivadávia Corrêa.”
“De Borges de Medeiros
ao Senador Rivadávia Corrêa
Senador Rivadávia Corrêa – Rio
Consultai Flores da Cunha se aceita nomeação Intendente Provisório
Uruguaiana, acumulando também delegacia de polícia. Perceberá um conto de réis
mais ou menos, o que lhe garantirá côngrua subsistência. Essa comissão política sobreleva a de subchefe de polícia. Saudações afetuosas
Porto Alegre, 4 de dezembro 1916
(Minuta).”
“De Rio – 20/12/1916
Dr. Borges de Medeiros – Porto Alegre
Embarco amanhã Itaúba. Pessoalmente vos manifestarei toda minha gratidão,
prometendo desde já indefectível lealdade todo devotamento. Saudações
Flores da Cunha.”20
O Município de Uruguaiana, terra próxima dos campos de Santana do Livramento,
foi escolhido por José Antônio Flores da Cunha, para ser a sua segunda cidade:
“Descendo as savanas, para o sul e o oeste, debruçando-nos nas barrancas
lendárias do rio dos pássaros, buscando 29 graus de latitude sul e aos 57 graus de
longitude oeste; vendo as águas correrem para o Prata e como ainda além o pampa
segue...

20. Arquivo Borges de Medeiros, IHGRGS.
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E nessa verde imensidão de campos, que foram realengos noutras eras; o gaúcho estendeu sobre as coxilhas – que é o de que mais gosta; uma bandeira verdeamarela – que é o que mais ama; como um marco geográfico de brasilidade que se
levanta no vértice de duas pátrias vizinhas e amigas.
E nos contrafortes da Serra de Santana, – que na planura pampeana é apenas
uma coxilha mais alta – misturam-se as águas do Uruguai, que ainda carrega as legendas missioneiras com as do Quaraí, lhe oferecendo os mananciais amenos e perfumados de garupás agrestes, que são as essências pampeanas que se evolam como
incensos à paz americana: aí está URUGUAIANA.”21
Contudo, esta bela terra guardava grandes desafios ao jovem bacharel. Quando lá
chegou, Flores da Cunha encontrou um embaraçoso quadro político local, de acirrada disputa entre duas facções de correligionários republicanos.22 Sérgio Ulrich de Oliveira, líder do
Partido Republicano no Município e Deputado Estadual, havia estabelecido uma violenta
contenda com Antônio Carneiro Monteiro, pela liderança política na região. Esta situação de
exasperamento dividiu o Partido Republicano entre sergistas e monteiristas, provocando
uma série de altercações e tumultuados embates políticos, que conheceram seu momento
agudo na eleição de 28 de agosto de 1916, realizada para efetuar a escolha do Intendente
Municipal e dos conselheiros. Colocado o impasse pela falta de candidatos, coube a Borges
de Medeiros indicar uma solução para o caso.
Não tendo sido resolvido satisfatoriamente o problema, o quadriênio 1916-1920 foi
de completa anarquia administrativa, pois passaram pelo executivo municipal, nesse período, seis intendentes provisórios. Os dois primeiros foram Cândido Gentil do Prado e José
Cândido Alvim, seguidos por José Antônio Flores da Cunha, que, em janeiro de 1917, foi
nomeado pelo General Salvador Ayres Pinheiro Machado (irmão do Senador), que estava
substituindo Borges de Medeiros na Presidência do Estado, afastado por motivo de doença.
Flores acumulou também a função de subchefe de polícia e ainda atuou, ao lado de Oswaldo
Aranha, como advogado no município. Trouxe ao município expectativas de ordem e autoridade e, em meio ao conflito das duas facções republicanas, José Antônio Flores da Cunha
foi recebido com entusiasmo:
“Chegou sexta-feira à esta cidade, conforme adiantamos, o ilustre Senhor Dr.
José Antônio Flores da Cunha, delegado de polícia e Intendente Provisório deste
município. O distinto patrício foi recebido na gare da estação ferroviária por grande
número de pessoas gradas. (...)

21. PONT, Raul. Op. cit. Volume I, págs 91 e 92.
22. Em 28 de agosto de 1908 realizava-se a eleição para Intendente e conselheiros que deviam servir no quatriênio
de 1908-1912, sendo reconhecidos eleitos para o cargo de Intendente João Câmara Vasques. Em 20 de janeiro
de 1909, por Ato n.º 8, foi o Dr. Sérgio Ulrich de Oliveira nomeado para o cargo de Vice-Intendente do
Município. Em 17 de janeiro de 1912 renunciaram ao mandato o Intendente João Câmara Vasques e o ViceIntendente Sérgio Ulrich de Oliveira. Em 8 de fevereiro foi nomeado para o cargo de Intendente Martimiano
Pinto Cezimbra. Em 28 de agosto de 1912 realizava-se a eleição para Intendente e conselheiros que deviam
servir no quatriênio 1912-1916, sendo reconhecido eleito para o cargo de Intendente Antônio Carneiro Monteiro.
Em 31 de maio de 1913 era nomeado Vice-Intendente o Coronel Ciciliano Faria Corrêa. Em 8 de maio de
1916 o Coronel Ciciliano renunciava ao cargo de Vice-Intendente. Fonte: Município de Uruguaiana. Estado
do Rio Grande do Sul. Relatório de Estatística apresentado ao Coronel João Batista Arreguy, Intendente Municipal, em 25 de julho de 1926, por Amilcar Cunha de Albuquerque, Chefe da Estatística Municipal de
Cachoeira, em comissão neste município. Acervo Centro Cultural Pedro Marini.

53

Sábado às treze horas, na Intendência Municipal, o ilustre edil provisório assumiu o exercício de seu cargo. No gabinete intendencial, perante regular número de
cavalheiros, o Dr. Flores da Cunha fez uso da palavra, dizendo que segundo doutrinara o pensador francês tratando de verdades positivas, não podia falar muito, prometer
nada, enquanto não estivesse de posse de dados que lhe instruíssem sobre as finanças
municipais. Que tinha aceitado o honroso convite do Governo do Estado e que tudo
envidaria para salvar o município e conseguir harmonizar a família republicana. Faria um governo que garantindo a liberdade do cidadão, assegurasse o bem estar da
coletividade. Terminou dizendo que amanhã raiaria para Uruguaiana um novo sol,
prometedor de todas as garantias.
O ilustrado Dr. Sérgio de Oliveira, num judicioso discurso, congratulou-se
com o Dr. Flores da Cunha, que acabava de assumir a difícil e honrosa missão de
governo provisório do município, assegurando que não falava somente no seu nome,
mas no de todos os seus amigos. Finalizando, disse que ele e todos os seus da mais
perfeita coesão, tudo envidariam para auxiliar o Dr. Flores da Cunha na árdua missão
que acabava de tomar aos ombros.
Impôs, aprumando os quatro fios que lhe atravessam a careta, numa eloqüência lamurienta, de palco barato, o Dr. Antônio Monteiro começou a declamar um
discurso pífio, charro, piegas. Disse uma salabordia de impropérios contra os quais
protesta a verdade dos fatos. Aquilo teve apenas o objetivo de fazer efeito junto ao
Dr. Flores da Cunha, pois nesta cidade gregos e troianos sabem que o Dr. Monteiro é
um politiqueiro apaixonado, carrascado, perseguidor mesquinho. Falou ele em ardor
partidário e fé republicana, como se acaso os fraudadores da lei, contrabandistas de
eleitores, chefes de menores e analfabetos soubessem o que as tais palavras exprimem. Os que conhecem o valor intelectual do Dr. Monteiro, que façam uma idéia do
seu quixotesco discurso cujas afirmativas eram protestadas pela verdade dos fatos e
onde a gramática foi desapiedadamente maltratada. (...)
Encerrando esta notícia temos o prazer de felicitar o povo de Uruguaiana por
haver o nosso desditoso município saído das garras de um governicho desastrado,
arbitrário, inepto e nulo.”23
Em breve estadia, o seu perfil determinado marcaria a vida política da cidade. Mas
em 1918, José Antônio Flores da Cunha era recrutado a comparecer pelo seu Estado na
representação federal da bancada republicana gaúcha. E novamente, para contornar os conflitos locais, foram nomeados mais três nomes provisórios, que se sucederam no exercício
do cargo municipal: o Major Adalberto Luppi, o Major Almeida de Araújo e o Coronel
Claudino Nunes Pereira.

23. Jornal A Nação, Uruguaiana, 8 de janeiro de 1917. Este jornal bissemanal, orgão oficial do Partido Federalista
no município, primeiramente era da propriedade de Lizimaco Dória. Na década de 20, passou à direção de
Baptista Luzardo, quando serviu como instrumento de divulgação do debate travado entre ele e José Antônio
Flores da Cunha. Com muita desenvoltura jornalística, o Intendente eleito utilizou-se do jornal tri-semanal, A
Fronteira, orgão oficial do Partido Republicano Rio-grandense, para responder ao seu adversário político de
1923. Nesta época, circulava ainda em Uruguaiana o jornal bissemanal, Rebate, orgão republicano. Fonte:
acervo hemeroteca do Centro Cultural Pedro Marini.
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Mas também o Município de Uruguaiana havia provocado uma forte impressão em
Flores da Cunha, e a esta intensa troca pode-se atribuir sua atitude em contrariar a pretensão
de Borges de Medeiros, que o preferia na representação da Câmara Federal, mantendo sua
atuação junto à bancada gaúcha. Apostando nas suas escolhas políticas, Flores da Cunha
desafiou a autoridade do líder republicano e elegeu-se em 28 de agosto de 1920 para a Intendência Municipal de Uruguaiana, tomando posse em outubro do mesmo ano. Este seu novo
mandato deveria atender ao quadriênio de 1920-1924.
Apesar de ter exercido o cargo no agitado período que cobriu os acontecimentos da
Revolução de 1923, ausentando-se por várias vezes de Uruguaiana24, o Intendente José Antônio Flores da Cunha realizou uma administração muito competente. Deparando-se com
enormes dívidas, procurou equilibrar o orçamento público. Para isto adotou um rigoroso
sistema de arrecadação, ao mesmo tempo que não aumentou os impostos. Optou por reduzir
as despesas, extinguir vários cargos administrativos e realizar apenas as obras estritamente
necessárias. Com estas diretrizes, rapidamente conseguiu restabelecer a normalidade financeira. Outrossim, tornou a cidade ainda mais bonita, modificando o seu panorama urbano,
beneficiando-a com a arborização das ruas, as obras de higiene e conservação realizadas no
mercado, no matadouro municipal e no cemitério. Promoveu também a reforma das estradas
municipais e inter-municipais, facilitando enormemente o acesso à campanha e promovendo
uma substancial melhoria nas condições infra-estruturais de grande parte da população rural, que dependia da atividade agropecuária.
Como homem da campanha, fixou-se à terra e passou a dedicar-se à pecuária em sua
Estância Imbaá, na região de Pindaí, transformando Uruguaiana no “lugar ideal para morar
e educar os filhos”. Portanto, a passagem do Intendente Flores da Cunha foi muito além de
um pouso. Introduziu uma nova etapa na história política dos Campos Realengos. Apesar de
todos os esforços das autoridades municipais, durante o Estado Novo, em apagar a sua imagem pública, visto a documentação referente aos seus períodos de governo terem desaparecido e sua foto na galeria dos ex-prefeitos ter sido retirada, bem como a denominação da
Avenida Flores da Cunha, ter sido cassada por Decreto n.º 50, de janeiro de 1938 e só restituída em 1947. Contudo, sua lembrança permaneceu na memória daqueles que compartilharam os grandes momentos da história do município:
“Guardo na infância as primeiras recordações de uma figura que viria a tornarse quase lendária na fase mais aguda das dissenções políticas rio-grandenses, quase
sempre resolvidas no lombo do cavalo e pela boca dos fuzis.
A primeira aparição de Flores da Cunha em Uruguaiana, que viria a ser o
berço de sua arrancada para ocupar espaço indiscutível no cenário nacional, deu-se

24. Em 16 de dezembro de 1920, o Intendente José Antônio Flores da Cunha pediu uma licença de 90 dias.
Em 14 de abril de 1921, licenciou-se por mais 60 dias. Em 11 de março de 1922 retornou a licenciarse por 60 dias, para ir ao Rio de Janeiro. Em 10 de março de 1923, pediu mais 90 dias de licença. Em
23 de junho assumia o cargo de Intendente, desistindo do resto da licença que lhe tinha sido concedida.
Em 25 de junho de 1924, tirou nova licença e em 26 de setembro, prorrogou-a por mais 30 dias. Fonte:
Município de Uruguaiana. Estado do Rio Grande do Sul. Relatório de Estatística apresentado ao Coronel
João Batista Arreguy, Intendente Municipal, em 25 de julho de 1926, por Amilcar Cunha de Albuquerque, Chefe da Estatística Municipal de Cachoeira, em comissão neste Município. Acervo Centro
Cultural Pedro Marini.
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exatamente para dirimir divergências internas do Partido Republicano local. Com o
vigor de sua personalidade, porém, terminou por empolgar a situação e tornou-se
chefe unipessoal da agremiação governamental da cidade.
Eleito Intendente Municipal começou aí seus grandes gestos de homem público: encontrou o município desorganizado, com uma dívida de setecentos contos de
réis (um pesado débito para a época), entregue à anarquia e à ausência de autoridade,
mesmo policial.
Pouco mais de um ano passado, surpreendido pela Revolução de 1923, ganhou a
glória das coxilhas, mas, antes, entregou o governo municipal com a dívida paga, um
saldo em caixa de quatrocentos contos e a cidade inteiramente saneada socialmente.
Não lhe custou pouco chegar a esses resultados: como ninguém pagava impostos, principalmente os poderosos, dava-se ao extremo de percorrer as principais
fazendas de gado, mandar parar rodeio, montar a cavalo, contar as cabeças a serem
cadastradas para o pagamento do devido tributo.
No panorama social, a casa Fittipaldi, precisava renovar, freqüentemente, seu
estoque de bengalas, vindas de Buenos Aires: o Intendente quebrava-as, com igual
freqüência, na cabeça dos desordeiros.
E não admitia contestação a sua autoridade. Certa noite, convocou os funcionários da municipalidade, mandou abrir e iluminar a sede do Executivo local com
uma única finalidade: lavrar o ato de demissão do Subintendente, que acumulava,
também, as funções de delegado de polícia.
Essas atitudes espetaculares, além de marcar a fogosa impetuosidade do autor,
ainda lhe valiam o respeito e a admiração de seus munícipes.
Lembro, mais tarde, quando eleito Deputado Federal, que suas férias parlamentares ele as passava em Uruguaiana. Eram dias de festa. O trem da Viação Férrea
que o conduzia de regresso aportava a estação às 21 horas, pontualmente, justiça seja
feita à velha ferrovia. Acredito hoje que, nessas ocasiões, não poderia haver atraso,
porque dentro estava, quem não brincava em serviço, sempre de bengala em punho.
A plataforma ferroviária regurgitava de gente: eram gritos, vivas, foguetórios,
abraços dos amigos, lágrimas de emoção e, a seguir, o cortejo até sua residência.
Ali os políticos locais reuniam-se. Os meios de comunicação daqueles tempos
eram naturalmente escassos. E todos queriam saber da própria voz do chefe como as
coisas andavam no alto, tanto no Rio como em Porto Alegre.
Essas conversas entravam pela madrugada a dentro. E a partir do dia seguinte
a casa transformava-se num centro de incessantes atividades. No pátio, com entrada
pelo portão lateral, os agregados, gente fiel que servia ao patrão com riscos da própria
vida: cavalos à soga, lenha queimando no fogão de campanha e o chimarrão correndo
de mão em mão.
Lá dentro, os amigos mais chegados, o balanço de ocorrências passadas durante a ausência do grande líder, claro, planificação sumária de novas campanhas
para renovar a força partidária.
Na parte da tarde, as reuniões transferiam-se para o jornal A Fronteira, em
cujo cabeçalho estava escrito, quase como sinal de respeito: “Diretor-proprietário: J.
A . Flores da Cunha.”
O orgão local do partido então, reunia os intelectuais da cidade liderados por
Antônio Messias, um mestre pela cultura e pela sólida beleza de estilo enxuto, impecável, a altura dos melhores clássicos da língua, o General, cortando a ponta do charuto com a faca que trazia a cava do colete, entregava-se a um dos seus hobbies
favoritos: escrever artigos assinados, mais do que agressivos, violentos, o que levava
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Antônio Messias a discutir horas e horas até convencê-lo a substituir certos trechos
menos aceitáveis do ponto de vista da tolerância para com o adversário.
E à noite, depois do jantar, vinham as reuniões no Clube Comercial e o jogo de
cartas, o “truco”, notadamente, que é malícia gaúcha oriunda dos pampas, deste e do
outro lado da fronteira.
A simples presença do General José Antônio Flores da Cunha com a iluminação partida do foco de sua personalidade, convertia Uruguaiana numa Kermesse, num
Kerbi numa temporada teatral e popular.
Tal era a força desse homem iluminado pelo fogo de seu temperamento enérgico, sempre em combustão, até o bruxolear da última brasa.”25

25. Artigo escrito por Rivadávia de Souza, em Crônica de Brasília – Correio do Povo – Porto Alegre: 8 de
março de 1980.
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I. 8. A Revolução de 1923

O ano de 1921 conheceu a empolgante campanha presidencial para a sucessão de
Epitácio Pessoa, na qual o Rio Grande atuou fora dos padrões tradicionais. A partir de uma
atitude revoltosa, própria da índole farroupilha, Borges de Medeiros rejeitou a fórmula São
Paulo e Minas Gerais, também conhecida pelo domínio da política café com leite, que trazia
como candidato indicado Arthur Bernardes. Apoiando a alternativa de Nilo Peçanha, o chefe
republicano aliou-se aos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, liderando o movimento que produziu a chamada Reação Republicana. A política gaúcha mantinha assim,
mais uma vez, a sua histórica posição de isolamento. Já os adversários federalistas optaram
pelo apoio à candidatura oficial, que acabou por vencer o pleito:
“A presença daqueles elementos na convenção, que aprovou a escolha de
Bernardes, a campanha que encetaram no Estado a favor da sua candidatura, as azedas discussões já travadas na imprensa tinham o ar de uma grave antecipação do que
talvez viesse a acontecer. Boatos fervilhavam, idos daqui do Rio; circulavam notícias
– dessas que o informante sussurra no ouvido do interlocutor, pedindo, por amor de
Deus, que lhe oculte o nome – assegurando que, daquela vez, o Sr. Borges de Medeiros
pagaria o preço do seu atrevimento.”26
Entretanto, esta eleição adiante de ter sido contestada pelo republicanismo periférico,
principalmente o foi por jovens oficiais do Exército, chamados genericamente de tenentes.
Eles criticavam duramente o desvirtuamento do modelo político republicano pelas oligarquias regionais, que assentadas sob o poder econômico, dominavam os quadros da política
nacional. A crise desta soma de descontentamentos culminou com a Revolta de 5 de julho de
1922, que contou com a adesão das guarnições de Campo Grande, Niterói e Rio de Janeiro,
sendo que na Capital Federal ocorreu a revolta da guarnição do Forte de Copacabana, que
tombou na manhã do dia 6, ficando conhecida como o episódio de Os 18 do Forte. As
rebeliões foram imediatamente sufocadas pelo Governo Federal, mas esta severidade punitiva não conseguiu impedir o deflagramento das revoltas tenentistas da década de 20.
Em situação delicada frente ao levante armado dos oficiais rebeldes, Borges de
Medeiros tomou para si a responsabilidade de arbitrar uma solução para evitar a adesão à
anarquia, e publicou o manifesto Pela Ordem, expressando a nova orientação do Partido
Republicano Rio-grandense.
Mas era o ano de 1922 e, não obstante os desacertos indesejados, começavam a tornarem-se intensas as articulações para eleger o Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. O
pleito deveria ocorrer em novembro do mesmo ano. Borges de Medeiros, que assumiu este
cargo pela primeira vez em 25 de janeiro de 1898, perpetuando-se no poder por quase duas

26. FONTOURA, João Neves. Memórias. Borges de Medeiros e seu Tempo. Porto Alegre: Editora Globo,
1969. Volume I, pág. 262.
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décadas27, decidiu, no mês de setembro, lançar-se em nova candidatura. Recebeu em larga
margem o apoio dos republicanos, no qual incluía-se a adesão da família Flores da Cunha:
“Em face dos pronunciamentos das direções locais, o Sr. Borges de Medeiros
não tinha mais como ausentar-se do problema. Constituiu uma comissão, composta
do General Barreto Viana, Presidente da Assembléia, do General Firmino de Paula,
do Prefeito da capital, Montaury Leitão, do Cel. Pedro Osório e de Lindolfo Collor,
para uma auscultação mais demorada e profunda do verdadeiro sentimento dos correligionários a respeito da sucessão estadual. A comissão, cerca de um mês depois de
iniciar seus trabalhos, lançou, a 25 de setembro, um manifesto ao Rio Grande, expondo as razões pelas quais o Partido Republicano assentara levar às urnas o nome do seu
chefe.
A posição estava, portanto, irrevogavelmente assumida. Para onde nos levaria? Já não era muito importante sabê-lo. Na condução da política, como na da guerra,
o perigo reside na indecisão. O mundo jamais pertenceu aos tímidos ou aos hesitantes. De uma resolução errada, como de uma linha de batalha inadequada ou
desprotegida, é sempre possível recuar em ordem. De uma vacilação ninguém recua,
debanda.”28
Diante da perspectiva de perpetuação do Presidente como chefe do governo, as oposições, constituídas por federalistas, republicanos dissidentes e remanescentes do Partido
Republicano Democrático (PRD), resolveram lançar uma candidatura alternativa para concorrer à Presidência do Estado. Em outubro, uniram-se em torno do nome de Joaquim Francisco de Assis Brasil:
“No Rio Grande, o Partido Republicano prosseguia intensamente nos trabalhos de qualificação e propaganda, para assegurar a recondução do Sr. Borges de
Medeiros à Presidência do Estado. A Constituição Estadual admitia a reeleição, e até
indefinidamente, mas ela só se verificava se a favor do Presidente reelegendo-se, se
pronunciavam mais de três quartas partes do eleitorado. Essa foi a disposição do art.
9º, a respeito de cuja interpretação passaram, entre 1922 e 1923, a correr rios de tinta.
O problema, entretanto, consistia em saber se na expressão eleitorado se deveria considerar a totalidade dos cidadãos alistados ou apenas o número dos que, no pleito,
tinham comparecido às urnas. Em síntese: se as três quartas partes do eleitorado,
mencionadas no art. 9.º, diziam respeito ao corpo eleitoral inscrito ou ao eleitorado
ativo, isto é, aquele que fizera uso do direito de votar. Que a esse último se referia o
art. 9.º não havia sombra de dúvida, por todas as razões históricas e ainda tendo em
conta o elemento teleológico. Uma comunis opinio, naquele sentido, se achava cristalizada desde Castilhos. (...)

27. Este mandato, no qual Antônio Augusto Borges de Medeiros substituiu Júlio Prates de Castilhos,
terminou em 25 de janeiro de 1903. Reeleito, Borges permaneceu até 25 de janeiro de 1908, quando foi
substituído por Carlos Barbosa Gonçalves. Em 25 de janeiro de 1913, Borges retornou e em 25 de
janeiro de 1918 novamente se reelegeu, permanecendo até 25 de janeiro de 1923, quando então tentou
alcançar o seu quinto mandato. Fonte: AITA, Carmen; AXT, Gunter; ARAÚJO, Vladimir, orgs.
Parlamentares Gaúchos das Cortes de Lisboa aos nossos Dias:1821-1996. Porto Alegre: Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1996, pág. 228.
28. FONTOURA, João Neves. Op. cit., pág. 264.
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Além disso, o art. 18, parágrafo 3.º, da mesma Constituição, fazia expressa
menção aos três quartos dos que tomavam parte na votação. Ora, um dos textos não
poderia ser corretamente entendido sem o outro. Muito menos contra o outro.
Ainda assim a exigência era pesadíssima. A Constituição dos Estados Unidos
da América do Norte admite a reeleição do Presidente para simples maioria.
Embora arrostando a onerosa cláusula constitucional quanto aos três quartos
dos votantes e as delicadas condições resultantes da derrota da Reação Republicana e
do episódio de 5 de julho, o Partido Republicano não dava mostras de ceder quanto à
escolha do Sr. Borges de Medeiros.
Só muito tarde em relação à data das eleições, é que surgiu o nome de Assis
Brasil, quando, a 5 de outubro (menos de dois meses antes do dia marcado para o
pleito), representantes de diversos matizes políticos dirigiram veemente exortação
àquele preclaro rio-grandense para que aceitasse uma candidatura popular (isto é, não
partidária), contra a do chefe republicano.
Ao contrário do que muita gente esperava, o Dr. Assis Brasil atendeu ao apelo.
Sem demora, ei-lo em campo, percorrendo o Estado em todas as direções. Não se
proclamava um salvador nem se antecipava seguro da vitória. Seus discursos, densos
de princípios e idéias, faziam lembrar o belo estilo da propaganda republicana, da
qual havia sido dos mais ilustres pregadores. O Partido Federalista não o apoiou, em
sua totalidade. O Deputado Maciel Júnior, por exemplo, se manteve à margem da
luta.
A 19 de outubro, apareceu o manifesto pró-Assis, assinado por Fernando Abbott,
Armando Tavares, Raul Pilla, Joaquim Tibúrcio, Alves Valença, Andrade Neves Neto,
Joaquim Alves Ramos e Walter Jobim.
Devo consignar, aqui, que a receptividade alcançada pelo “candidato popular”
(era assim que o denominavam) surpreendeu a todos nós, dirigentes republicanos.
Não obstante a situação criada contra o Sr. Borges de Medeiros, em conseqüência da
vitória de Bernardes e das naturais dificuldades para uma quinta eleição, estávamos
convencidos de que iríamos pôr o adversário knock out, no primeiro round. Ou, como
se diz na gíria de carreiras, que o cavalo contrário não daria para sair. Não foi, porém,
o que se verificou durante a campanha. O Sr. Assis Brasil teve por toda a parte acolhidas entusiásticas. Não corresponderiam certamente os aplausos e as aclamações à
solidez dos votos, mas sua peregrinação pelo interior constituiu inegável êxito pessoal.”29
Após a realização do pleito, em 25 de novembro de 1922, começaram os rumores de
um levante contra Borges e acusações de fraudes de ambos os lados. Foi quando ocorreu a
convocação da Comissão de Constituição e Poderes da Assembléia de Representantes do
Estado do Rio Grande do Sul, que era composta pelos Deputados Getúlio Dornelles Vargas
(líder da maioria republicana), Ariosto Pinto e José Vasconcelos. Este grupo de parlamentares estava encarregado de apurar o problema dos votos e proclamar o candidato vencedor.
Após encerrada a análise dos resultados do pleito, seguindo-se extenso e detalhado estudo,
publicado em forma de relatório pelos Anais da Assembléia, a comissão concluiu seu parecer em 16 de janeiro de 1923. A vitória foi conferida a Borges de Medeiros, por 106.319

29. Idem, pags. 269 e 270.
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votos contra 32.217 de Assis Brasil. Para impedir a reeleição, segundo a Constituição Estadual de 1891, o candidato da oposição deveria alcançar a quarta parte dos sufrágios, que
neste caso somava 34.639 votos.
Totalmente inconformados com o resultado e convencidos de ter havido fraude nas
eleições, os oposicionistas rebelaram-se contra o Governo Estadual. Ao tomar conhecimento da articulação desse levante, José Antônio Flores da Cunha, ainda como Intendente de
Uruguaiana, tratou de aumentar o efetivo policial do município e de prevenir os amigos e
correligionários da iminência do conflito. Em 25 de janeiro, dia da posse de Borges de
Medeiros, começaram as manifestações locais de repúdio, assumindo um caráter de movimento armado que, em pouco tempo se alastraria, penetrando em todo o Estado:
“Já antes da realização das eleições foram iniciados os movimentos da preparação revolucionária, com o fim de anular as eleições ou provocar uma intervenção
no Estado. Houve a ameaça de Palmeiras por Leonel Rocha e outros caudilhos e
também em Alegrete, onde houve mortes durante o ato eleitoral.
O Governo do Estado também passou a movimentar suas tropas, trazendo de
Rio Grande o Segundo Batalhão de Infantaria para a capital e fazendo seguir para
Palmeiras o 1.º Regimento de Cavalaria, sediado em Santa Maria, e determinando ao
Tenente Coronel Claudino Nunes Pereira, que desde 1918 exercia as funções civis
como Intendente Provisório em alguns municípios, que fosse assumir o comando de
seu regimento, que já se encontrava em Palmeiras para a garantia das eleições, tendo
assumido em 13 de novembro de 1922.
Em Palmeiras, onde o General Leonel Rocha e Fidêncio Mello se encontravam com aproximadamente uns mil homens reunidos, por interferência do chefe
federalista, Coronel Felipe Portinho, as forças foram dissolvidas e a eleição realizouse em calma. No entanto, o mesmo não aconteceu em Alegrete, onde foi morto o
mesário republicano Marcírio Rodrigues e ferido o Major Gaspar Souza, também
republicano, e o Dr. Gaspar Saldanha. Morto o Coronel Vasco Alves, estes federalistas,
além de vários com a generalidade do conflito, quando de dentro de automóveis os
federalistas atiraram no prédio da prefeitura.
Nessa altura dos acontecimentos, já se desenvolvia o processo revolucionário,
tanto em movimentos no Estado, com o preparo dos revolucionários nos vizinhos
países, Argentina e Uruguai, para a respectiva invasão como aconteceu.
O Dr. Borges de Medeiros, antes mesmo de reassumir o seu quinto mandato,
por Decreto n.º 3086 de 16/01/1923, cria o 1.º Corpo Provisório com 19 oficiais e 251
praças e nomeia para comandante do posto de Tenente-Coronel o Major João Cândido Machado, veterano guerreiro.
Conforme foi se desenvolvendo o movimento revolucionário, o Governador
do Estado foi criando corpos provisórios e formando com os mesmos acoplados às
unidades efetivas da Brigada Militar, brigadas provisórias para atuarem em vários
pontos do Estado.
Dessa forma foram criadas as brigadas do Norte, Oeste, Nordeste e Sul, com
atuação nessas regiões sob o comando direto do Coronel Afonso Emílio Massot, Comandante-Geral da Brigada Militar, que da Capital do Estado, por intermédio de seu
Estado-Maior comandava as ações em todo o Rio Grande do Sul.”30

30. SILVEIRA, José Luiz. O Rio Grande pelo Brasil: 1897-1932. Santa Maria: Ed. Machris, 1989, págs.
112 e 113.
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As forças que apoiavam o Governo Estadual eram basicamente tropas irregulares de civis
recrutados, os chamados corpos provisórios, que, em grupos de cinco ou seis, formavam uma
brigada. Em 27 de fevereiro, Borges de Medeiros nomeou José Antônio Flores da Cunha Coronel
e Comandante da 2.ª Brigada Provisória, designada para atuar na região oeste do Estado, subordinada ao comando geral do Coronel Claudino Nunes Pereira, membro do Estado Maior da
Brigada Militar. À frente da Brigada do Oeste, composta pelo 2.º Regimento de Cavalaria Militar
e por seis corpos provisórios sob as ordens dos Tenentes-Coronéis Oswaldo Aranha, Álvaro da
Costa e Silva, Miguel Luis Fernandes da Cunha Sobrinho (Sinhô Cunha), Oscar do Prado Souza,
Acácio Teixeira de Carvalho e Nepomuceno Saraiva, Flores da Cunha tornou-se um dos principais chefes militares das forças governistas.
Quando, em início de abril, as tropas de Honório Lemes – o mais popular dos chefes
revolucionários de 1923 – sitiaram por três dias a cidade de Uruguaiana, Flores da Cunha no
comando dos Fronteiros da República, corpo provisório de voluntários e de praças da polícia municipal, rechaçou-as, obrigando os sitiantes a retornar à cidade de Alegrete, onde
estava concentrado o grosso do exército de Honório Lemes. Indo em sua perseguição, juntamente com as forças do Coronel Claudino Nunes Pereira, Flores desalojou-o daquela cidade.
Em fins do mesmo mês, dirigiu seu destacamento em ligeiros combates às tropas revoltosas
no Passo da Cruz, no Passo de Guedes e em Cerro das Palomas. Em 15 de maio seguinte, no
Município de Dom Pedrito, desfechou ataque intensivo contra elas, infligindo-lhes pesadas
baixas. A partir de então a luta no Oeste converteu-se numa perseguição constante de José
Antônio Flores da Cunha a Honório Lemes, que procurava evitar os confrontos.
No dia 18 de junho, ocorreu o mais violento combate da Revolução de 1923. Honório
Lemes ocupou pela segunda vez a cidade de Alegrete, sendo expulso dali pelas tropas legalistas
comandadas por Flores da Cunha. Nessa luta travada na ponte sobre o Rio Ibirapuitã, Flores
saiu ferido, e seu irmão Guilherme Flores da Cunha, morto. Os embates entre as tropas do
governo e as dos revoltosos sucederam-se. Em Vista Alegre, Município de Santana do Livramento, os rebeldes sofreram outra derrota. Em fins de setembro, Honório Lemes empreendeu uma incursão pela zona missioneira cruzando o Rio Ibicuí, no Passo do Catarina; atravessou os Municípios de Santiago e de São Luís Gonzaga, sempre pressionado pela Brigada
do Oeste. Depois de forçar Honório Lemes a deixar a região missioneira, as forças legalistas
alcançaram os revoltosos em Olho d’Água, Município de São Gabriel, onde se travou em 27
de outubro outro violento combate. Pouco depois, no Passo da Armada, houve nova luta,
com grandes perdas para ambos os lados.
Em inícios de novembro, com a abertura de negociações entre legalistas e rebeldes
através da mediação do General Fernando Setembrino de Carvalho, Ministro da Guerra de
Artur Bernardes, cessaram as hostilidades. Embora Borges de Medeiros tivesse apoiado seu
adversário Nilo Peçanha nas eleições de 1922, Bernardes absteve-se de favorecer os rebeldes e procurou findar o conflito.
A pacificação do Estado veio em 14 de dezembro de 1923 e a assinatura do Pacto
de Pedras Altas pôs fim à luta dramática. Esse acordo realizado sob a mediação do Ministro da Guerra, General Setembrino de Carvalho e firmado em condições aceitas por
Assis Brasil, garantia a permanência de Borges de Medeiros no governo até o final do
seu mandato e permitia inclusive sua indicação para a escolha de novos candidatos nas
próximas eleições, mas em compensação, vedava sua possibilidade de reeleição. Na
interpretação do Deputado Republicano João Neves da Fontoura, a revolução instituía um
novo horizonte político:
“A paz de Pedras Altas, como passou a denominar-se o Protocolo de 14 de
dezembro de 1923, pôs termo ao levante armado. No dia seguinte, o campo partidário
do Rio Grande amanheceu com os sinais de uma nova demarcação: de um lado, o
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Partido Republicano; os correligionários do Dr. Assis Brasil, de outro. Uma bandeira
fôra arriada de um velho mastro: a do Partido Federalista, expressão da fidelidade à
pessoa e aos princípios professados (o programa de 23 de agosto) por Gaspar da
Silveira Martins. O Partido Federalista, por sua vez, já representava um avatar do
Partido Liberal monárquico.
A grande dificuldade para os nossos adversários consistia na conciliação, aparentemente irrealizável, entre o parlamentarismo dos antigos federalistas e o presidencialismo de Assis Brasil e de parte dos elementos, que o acompanharam, alguns
deles desagregados das nossas fileiras, outros remanescentes do Partido Democrata,
fundado em 1907, sob inspiração de Fernando Abbott e do próprio Assis.
Enquanto duraram a campanha eleitoral de 22 e o posterior episódio revolucionário, aquelas antinomias não se faziam sentir ou, pelo menos, não eram causa de
choques.
É claro que nós ficamos contando com a possibilidade de desavenças profundas no seio de nossos adversários. Devo dizer que essa expectativa foi totalmente
dissipada pelos acontecimentos ulteriores. As diferenças de doutrina entre parlamentaristas e presidencialistas não atuaram para separá-los; Assis Brasil e seus lugartenentes lograram habilmente evitar o escolho, no congresso que reuniram na cidade
de São Gabriel em fins de janeiro de 1924. Em vez do lançamento, o que seria perigoso, de um partido político (partido equivalia a programa; programa impunha uma
definição entre as duas formas de estrutura de governo), os oposicionistas se contentaram em arquitetar uma aliança para a sua disputa imediata das eleições à Câmara e
à renovação do Senado. Limitando acertadamente o horizonte próximo, reduziram
quase a zero as zonas de atrito e consolidaram a frente para a luta eleitoral.”31
Em janeiro de 1924, foi criada por Joaquim Francisco de Assis Brasil a Aliança
Libertadora (AL). Esta agremiação política tratava-se do agrupamento das oposições, aparentemente, em torno de um ideal comum, a saber, a resistência ao autoritarismo do governo
borgista. No pleito de maio deste mesmo ano, realizado sob fiscalização federal, esta junção
das oposições conseguiu obter a eleição de sete deputados federais. Na base governista, José
Antônio Flores da Cunha elegeu-se mais uma vez Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul.
O Pacto de Pedras Altas não chegou, efetivamente, a alcançar o objetivo de contornar
os descontentamentos da oposição e promover a pacificação do Estado. Os filiados da Aliança Libertadora continuaram a acusar o governo de Borges de Medeiros de exercer arbitrariamente perseguições aos combatentes vencidos, ao mesmo tempo que a insatisfação movimentava os ressentimentos silenciados. Considerando a ocasião propícia para uma rebelião
contra o chefe republicano, vários grupos de libertadores, liderados por Honório Lemes,
novamente rebelaram-se. Organizando de imediato a repressão ao movimento, o Presidente
gaúcho determinou a mobilização da Brigada Militar e de todos os corpos provisórios que
atuaram em 1923. Convocado por Borges de Medeiros a integrar as forças legalistas, Flores
da Cunha interrompeu o seu mandato na Câmara e retornou ao Rio Grande do Sul. Colocando-se sob o comando do Coronel Claudino Nunes Pereira, dirigiu-se a Capivari para assumir
a chefia de um destacamento de vanguarda, formado por um esquadrão do 2.º Corpo Provisório e um pelotão do 1.º Regimento de Cavalaria. Em dezembro de 1924, no combate de

31. FONTOURA, João Neves. Op. cit., pág. 302.
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Guaçu-Boi, Município de Alegrete, as tropas de Flores da Cunha e de Claudino Nunes Pereira destroçaram a coluna revolucionária de Honório Lemes, que se refugiou na Serra do Caverá.
Embora o fato do movimento revolucionário ainda se alastrar por algum tempo, o ano
de 1924 findou com a vitória do governo:
“A 21 de dezembro, regressando do campo de batalha, Flores da Cunha recebeu entusiástica manifestação em Porto Alegre, dizendo em seu discurso: “Esqueçamos a luta para lembrar-nos somente de que somos todos irmãos. Devemos, de mãos
dadas, como irmãos, marchar pela ampla estrada da fraternidade.” O Sr. Borges de
Medeiros estava presente aquela noite, ao lado do homenageado.
Não se tratava de palavras puramente alegóricas. Nelas já transparecia o sentimento unitário da opinião rio-grandense, que começava a despontar ainda no fragor
da pugna civil.”32
O Rio Grande do Sul conheceu, em fins de setembro de 1925, uma terceira revolta,
sob as ordens de Honório Lemes, que até então se achava foragido. Invadindo o Estado pelos
Municípios de Santana do Livramento e Dom Pedrito, os rebeldes visavam derrubar Borges
de Medeiros, além de hostilizar Artur Bernardes, considerado por eles traidor. O apoio ao
líder republicano gaúcho no governo, por ocasião da Revolta de 1923, que se traduziu na
manutenção do seu cargo à frente da Presidência do Estado, penalizou o Chefe da Nação.
Mas este movimento foi debelado em pouco tempo pelas forças do governo, que
estavam constituídas por civis de Rosário e Alegrete, por algumas tropas federais, pelo 4.º
Batalhão de Caçadores da Brigada Militar e pelo Corpo Provisório de Itaqui, sob o comando
de José Antônio Flores da Cunha. E finalmente em fins de outubro, em Passo da Conceição,
Flores conseguiu prender Honório Lemes e seu Estado-Maior. Transportados de trem para
Porto Alegre, ali desembarcaram em 11 de novembro, sendo conduzidos para o quartelgeneral do 3.º Batalhão da Brigada Militar.
Lutas e perseguições foram travadas que, a seu tempo, elevaram a disputa entre dois
líderes de igual envergadura. Flores da Cunha e Honório Lemes compartilharam a rivalidade
e o respeito mútuo de dois cavaleiros em guerra:
“Em 23, eu persegui e combati o Honório Lemes durante dez para onze meses,
na revolução que eles levantaram contra a reeleição do Dr. Borges de Medeiros. Tive
mais de 20 encontros sangrentos com ele, inclusive o último, quinze dias ou vinte
antes de vir o armistício, no Passo do Ibicuí da Armada, que foi prá mim o mais
sangrento de todos... o da Ponte do Ibirapuitã e depois, aquele, ouviu?
Ele era um homem de “letras gordas”, quase analfabeto. Tenho até carta dele...
depois e de 30... uns garranchos. Agora, era um gaúcho astuto e grande vaqueano,
conhecedor de atalhos e de lugares... e guerrilheiro. Ele já era guerrilheiro de 93... e
guerrilheiro, não era um homem sanguinário... não conheço crimes cometidos por
ele, compreende? Valoroso, mas quase analfabeto. Pegou aquele renome de Leão do
Caverá, porque, de fato a Serra do Caverá tem meandros que muita gente não pode
decifrar e conhecer. Eu fiquei conhecendo a força, ouviu?

32. Idem, pág. 330.
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E ele fez aquele renome de guerrilheiro... fugia muito bem... porque não podia
mesmo enfrentar a minha tropa, que tinha outra potência de fogo, que não a dele... e
quase tudo tropa de cavalaria, que se locomovia com facilidade, e... depois de grande
valor também. (...)
Mas nunca pude prendê-lo. Vim prendê-lo na invasão que ele fez, em 25. Em
23, me escapou sempre. Em 25, no quarto dia de marcha, aprisionei ele. (...)
Depois, quando estavam prestando homenagem a ele, em Uruguaiana, aconteceu que eu estava no Clube do Comércio, quando aqueles moços, os Milano de Alegrete, amigos e contemporâneos meus de São Paulo, entraram com ele no Clube e
trouxeram, e ele veio me abraçar. Houve esse encontro.
Mas o encontro épico e trágico foi o da prisão dele.”33
Comprovadamente demonstrando ter uma liderança incontestável frente aos seus comandados, fazendo-se respeitar menos pelas suas rigorosas ordens que pelo exemplo de
atitudes impetuosamente corajosas em momentos adversos, bem como afirmando o seu destemido empenho em frear as represálias e os ímpetos de vingança dos seus, junto aos adversários políticos, coibindo autoritariamente a degola e as barbáries decorrentes da sangrenta
guerra civil, José Antônio Flores da Cunha consagrou-se, nos campos de batalha, o chefe
militar legalista da fronteira-oeste. Por este prestígio reconhecido na atuação frente a suas
tropas, Flores da Cunha foi nomeado, ainda em 1925, General-de-Brigada por decreto do
Presidente Artur Bernardes.
Mas estas insatisfações dos oposicionistas gaúchos confluíam-se com as rebeliões
tenentistas que vinham eclodindo no País desde 1922. E em outubro de 1924, sob o comando
do Capitão Luís Carlos Prestes, as guarnições federais das cidades de Santo Ângelo, São
Luís Gonzaga, São Borja, Uruguaiana e Alegrete sublevaram-se. Essas unidades iniciaram
então uma guerra de movimento, no noroeste do Rio Grande do Sul, solidarizando-se com a
revolta tenentista deflagrada em São Paulo, em julho desse ano, sob a chefia do General
Isidoro Dias Lopes, com o objetivo declarado de depor o Presidente Artur Bernardes.
A coluna comandada por Prestes marchou rumo ao oeste do Paraná para se juntar às
forças paulistas sublevadas, que havia seis meses resistiam às tropas legalistas. Em abril de
1925, os contingentes rebeldes gaúcho e paulista se reuniram, dando origem à Coluna Miguel
Costa-Prestes, que, nos dois anos seguintes, percorreria grandes extensões do território brasileiro.
Em 15 de novembro de 1926, eclodiu no Estado um novo movimento armado localizado, conhecido como Coluna Relâmpago, que objetivava impedir a posse de Washington
Luís na Presidência da República. Concentrada basicamente numa unidade do Exército em
Santa Maria, a revolta era liderada por dois irmãos, os tenentes Nélson e Alcides Etchegoyen.
Não conseguindo controlar a cidade, os rebeldes acabaram por abandoná-la. Ampliando
suas forças, receberam a adesão de vários chefes libertadores, que empreenderam uma seqüência de ataques em direção à zona da fronteira. Chefiando a vanguarda legalista, Oswaldo
Aranha combateu os rebeldes no Município de Caçapava do Sul. Batidos, estes se exilaram
no Uruguai e na Argentina, restando apenas o contingente sob o comando de Júlio Barrios,

33. Op. cit., entrevista Prof. Nilo Ruschel.
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que procedia do Paraguai. José Antônio Flores da Cunha dirigiu a perseguição a Julio Barrios
nos Municípios de Rosário e Livramento, forçando os revoltosos a se internarem no Uruguai.
Em 1927, Flores tornou a eleger-se Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, assumindo seu novo mandato em maio do mesmo ano, e em 1928, elegeu-se Senador pelo seu
Estado, deixando então a Câmara dos Deputados. Ainda no ano anterior começou uma campanha pelas indenizações em favor dos prejudicados na Revolução de 1923, posteriormente
ampliou esta luta em favor da anistia aos revolucionários de 1922, 1923, 1924 e 1926, que
contou com o apoio dos republicanos. Empenhou-se severamente em preparar um projeto de
anistia que abrangesse, além dos militares revolucionários, os condenados por delitos políticos em virtude da Lei de Imprensa e da repressão ao comunismo. O projeto não chegou a ser
votado no Congresso, pois sua discussão foi rejeitada. Parece que estas lutas, desde seu
início, não contemplavam o apoio do Governo Federal, como relata João Neves:
“Com as nomeações de Paim Filho e Oswaldo Aranha para as secretarias da
Fazenda e do Interior, abriam-se duas vagas na Câmara Federal.
Assim que principiei a convalescer, Getúlio Vargas insistiu comigo para que
viesse a ocupar uma delas. Alegava que seu governo precisava ter aqui um líder com
excepcional autoridade. Disse-me que, pouco antes de encerrar-se a legislatura (sendo ele Ministro da Fazenda), a questão ainda pendente sobre as chamadas indenizações, que a União se obrigara a pagar aos prejudicados com a Revolução de 1923,
levara Flores da Cunha a assumir, da tribuna, uma posição de hostilidade ao Governo
Federal. Isso o inquietava, pois sua administração, no Estado, carecia de apoio eficaz
do Presidente da República, no plano financeiro e para várias outras iniciativas.
Flores realmente, naquela época, chegou a acentuar:
“Se a bancada for ludibriada, saberei tomar atitudes.” Vargas sentiu-se mesmo obrigado a declarar à imprensa: “Não há motivo para duvidar das intenções do
governo. Meus conterrâneos podem confiar.””34
Em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas, Ministro da Fazenda do governo de
Washington Luís, foi eleito Presidente do Rio Grande do Sul, tendo a sua candidatura articulada, de uma parte, pelo próprio Washington Luís, e de outra, por Flores da Cunha e Oswaldo
Aranha, além de contar com o apoio do Presidente Borges de Medeiros.
A posse de Vargas tornou possível uma aproximação entre os republicanos e a oposição, que no mês de março de 1928 se organizou no Partido Libertador (PL). Sua ascensão ao
Governo do Estado significou o surgimento de uma segunda geração de bacharéis republicanos, que egressos das tradicionais famílias locais, imprimiam nas suas atitudes públicas um
liberalismo inaugural, tributário do novo tempo. Estavam estes menos marcados pelos rancores revolucionários, mais distantes dos compromissos com a oligarquia pecuarista e, por
conseguinte, dispunham de maiores chances de êxito diante do recurso da composição política. Além do Presidente, integravam o grupo liberal do partido José Antônio Flores da
Cunha, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, João Neves da Fontoura, Joaquim Maurício Cardoso e Firmino Paim Filho. Sobretudo, suas biografias constituíam-se para muito além de
uma continuidade conservadora, ou mesmo de um rompimento revelador com o tempo de
Borges de Medeiros. Tratava-se, pois, fundamentalmente, de uma superação à política executada pelo antigo republicanismo rio-grandense.

34. FONTOURA, João Neves, Op. cit., pág. 393.
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I. 9. A Aliança Liberal e a formação da Frente Única

Ainda no ano de 1928, foi dada a partida ao encaminhamento da escolha dos candidatos à Presidência da República para o quatriênio 1930-1934. Neste momento ocorreu uma
cisão entre Minas Gerais e São Paulo, com a ruptura da tradicional política de alternância
mineiro-paulista, a conhecida aliança café com leite, segundo a qual o próximo Presidente
deveria ser mineiro. Na indicação de uma candidatura a sua sucessão, o Presidente Washington Luís inclinou-se pelo nome de Júlio Prestes, Presidente de São Paulo. Visando lançar um
candidato de oposição, Minas aproximou-se do Rio Grande do Sul. Inicialmente Flores da
Cunha mostrou-se contrário a um acordo com os mineiros, declarando à imprensa, em dezembro deste ano, que preferia apoiar o candidato paulista a ter que se aliar a Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, Presidente de Minas Gerais. As negociações entre os dois estados concretizaram-se afinal num acordo assinado em 17 de junho de 1929 por Francisco Campos e
José Bonifácio de Andrada e Silva, como representantes do Partido Republicano Mineiro
(PRM), e João Neves da Fontoura, então líder da bancada republicana gaúcha na Câmara dos
Deputados. Pelo acordo, conhecido como Pacto do Hotel Glória, ficaram estabelecidos o
veto de Minas ao nome de Júlio Prestes e o lançamento de um gaúcho – Borges de Medeiros
ou Getúlio Vargas – para encabeçar a chapa oposicionista.
Convencido nessa altura da importância do acordo com Minas, Flores da Cunha foi
portador de uma carta de Vargas dirigida a Washington Luís, em que o governante gaúcho
submetia ao Presidente da República seu nome como candidato à sucessão. Em 17 de julho,
Flores entregou essa carta a Washington Luís, que lhe declarou que iria consultar as forças
políticas do País antes de dar sua resposta:
“Embora impreciso, o “segredo” já filtrara para o mundo político. Quase ninguém, fora de próceres mineiros e gaúchos, conhecia exatamente a realidade, mas
cada qual poderia repetir, como o Marechal Floriano Peixoto ao Visconde de Ouro
Preto, às vésperas da República: “Algo se trama por aí além.” (...)
Desfrutando prestígio e popularidade, aureolado pelos êxitos militares das campanhas armadas de 1923 a 1926, a presença de Flores da Cunha atraía constantemente
o interesse dos políticos e jornalistas. Ele, aliás, não se fazia rogado a enfrentá-los.
Como Pinheiro Machado, sempre gostou da teatralidade: as chegadas e partidas espetaculares, o lenço de seda branca no pescoço, as frases emotivas, os aplausos da multidão. (...)
Compareceu ao palácio, entregando ao Sr. Washington Luís a carta de Vargas.
O texto desse documento – muito bem redigido – foi dias depois largamente divulgado pelos jornais. Seriava com exatidão os antecedentes e explicava com verdade: “Os
acontecimentos tomaram a feição imprevista, que venho de narrar.” Situando-se como
soldado de um partido, aceitara a solução, dada por seu chefe à proposta da política
de Minas Gerais, mas ainda assim, nobremente, não fechava o caminho a uma fórmula conciliatória entre os elementos que apoiavam o Presidente da República, tanto
que encerrava o documento com as seguintes palavras: “Meu nome não será obstáculo a que V. Ex.ª possa dar uma solução pacífica ao problema da sucessão presidencial.”
Por meu intermédio é que Flores transmitiu a Vargas o conteúdo da entrevista
no Catete:
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“Acabei de entregar a carta. O Presidente, depois de lê-la ligeiramente na minha presença, declarou-me que vai respondê-la mais devagar, com calma, visto precisar ouvir amigos e pela amizade que o
liga a ti, e ainda pela suma importância do caso. Disse-me sua surpresa.
Era a primeira vez que lhe falavam no assunto. Julga-se apoiado pelas
demais forças políticas. Pediu-me que guardasse reserva sobre a sua
resposta e voltasse a falar-lhe. Apesar do visível abalo, estava sereno.
(a) Flores da Cunha.””35
Temendo as conseqüências de um rompimento com o Governo Federal, Vargas procurou, durante o mês de julho, chegar a um entendimento com Washington Luís em relação
a sua candidatura. As conversações foram encaminhadas, sem êxito, por Oswaldo Aranha.
Fracassadas as tentativas de acordo com o Presidente da República, a comissão executiva do
Partido Republicano Mineiro lançou em 30 de julho as candidaturas de Getúlio Vargas e
João Pessoa, Presidente da Paraíba, respectivamente à Presidência e Vice-Presidência da
República. Em 1.º de agosto seguinte, foi criada no Rio Grande a Frente Única, integrada
pelo Partido Republicano Rio-grandense e o Partido Libertador, com o objetivo de reforçar
o apoio à campanha do Presidente do Estado.
Convocada por João Neves da Fontoura e secretariada por Flores da Cunha, realizouse em 2 de agosto, novamente nos salões do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, a primeira
reunião de parlamentares não alinhados à política de Washington Luís. Nessa ocasião foram
eleitos os novos líderes da oposição na Câmara e no Senado e oficializada a designação de
Aliança Liberal para o movimento. Em sessão da Câmara dos Deputados realizada no dia 5,
com a participação de Flores da Cunha, deu-se o rompimento oficial do movimento oposicionista com o Governo Federal. Essa sessão tornou-se o marco inicial da campanha da Aliança Liberal, cujo programa propunha a concessão de anistia ampla a todos os presos políticos
processados e perseguidos desde a revolta de 1922 e uma série de reformas políticas, destacando-se a que instituía o voto secreto. João Neves assim narrou estes acontecimentos:
“O governo perdeu virtualmente a partida naquela tarde de 5 de agosto. Daí
em diante a teimosia presidencial, os erros que ia cometendo, o emprego maciço de
todos os recursos oficiais a favor da candidatura Prestes, a sistematização da fraude e
afinal o apelo ao terceiro escrutínio para dividir a bancada de Minas e guilhotinar a
representação paraibana, tudo isso culminado pelo assalto à autonomia do pequeno
Estado nordestino cavou a ruína da ordem constitucional, desmoronada a 24 de outubro de 1930, três semanas após a marcha revolucionária que empreendemos, partindo
do nordeste, de Minas e do Rio Grande.
Foi a primeira vez, na História do Brasil, que um movimento subversivo das
instituições não irradiou daqui, mas despenhou-se, irresistivelmente vencedor, da periferia para o centro.
O “prélio aceso das urnas” tinha sido a consagração da fraude, da violência, da
ata falsa.
A Aliança Liberal foi levada a cumprir o que prometera, no primeiro dia: “Não
nos renderemos jamais senão diante de uma vitória honestamente obtida pelos nossos adversários.” Seria então “o prélio terrível das armas”. A ele fomos arrastados
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68

por obra dos contendores e pelos estímulos da Nação cansada e decrescente do simulacro democrático em que vivíamos.
Meses antes do fim, dirigindo-me em carta ao Sr. Getúlio Vargas (31 de março de
1930) e reclamando que não capitulássemos ante o resultado de urnas viciadas, escrevi:
“Tenho para mim que este foi, no regime atual, o último pleito
ocorrido no País. Após os desmandos do poder, verificados na luta recém-terminada, depois do descalabro que aí está, só um sonhador incorrigível se meteria a disputar uma eleição presidencial no Brasil; e só
um apóstolo, colocado na chefia do governo, se deixaria vencer por um
movimento de opinião. O Sr. Washington Luís, com sua conduta antirepublicana, marca o fim de uma época.””36
Viajando ao Rio Grande do Sul em outubro, Flores da Cunha e João Neves tiveram
um encontro com Vargas, no qual este propôs a retirada da chapa oposicionista, se os candidatos da chapa oficial se comprometessem publicamente a cumprir os programas liberais de
reforma eleitoral e de anistia. Mais uma vez Getúlio tentaria uma solução conciliatória, e
mais uma vez, os dois e mais Oswaldo Aranha, também presente à reunião, manifestaram-se
contrários à proposta. Durante o mês de novembro, Vargas prosseguiu nos esforços de reconciliação com o Presidente da República. No dia 29, reuniu-se com Flores da Cunha,
Borges de Medeiros, Oswaldo Aranha e João Neves; nessa ocasião prevaleceu a idéia de se
fazer uma sondagem junto aos “aliados” Minas Gerais e Paraíba, para verificar em que termos a paz poderia ser negociada. Para Vargas, a manutenção da candidatura liberal não se
justificaria se Júlio Prestes aceitasse o programa da Aliança Liberal. A proposta foi recusada
por Minas, que pressionou o Rio Grande a uma decisão. O Presidente gaúcho, entretanto,
manteve uma posição estrategicamente dúbia, ora aproximando-se dos grupos aliancistas
radicais, ora de Washington Luís, junto ao qual se fazia representar por Paim Filho.
Ao mesmo tempo, os setores radicais da Aliança Liberal faziam contatos com os
“tenentes” para sondá-los sobre a possibilidade de deflagrar um movimento armado contra o
Governo Federal, na hipótese de haver fraude no pleito de março de 1930.
Nessa época, encontravam-se clandestinamente no Rio de Janeiro os oficiais revolucionários de 1922 e 1924, Antônio de Siqueira Campos, Newton Estillac Leal, João Alberto
Lins de Barros, Juarez Távora e outros que já haviam cumprido pena, como Eduardo Gomes
e Osvaldo Cordeiro de Farias. Flores da Cunha e João Neves mantinham-se em contato com
esses oficiais, discutindo com eles a possibilidade da organização de um levante. Oswaldo
Aranha liderava os contatos com os “tenentes” exilados, procurando obter a adesão de Luís
Carlos Prestes a Porto Alegre, ocasião em que foi oferecida ao líder tenentista a chefia militar do movimento. Prestes, entretanto, não aceitou o convite, rompendo definitivamente com
o movimento aliancista em maio do ano seguinte. Não havia ainda naquele momento uma
articulação revolucionária, mas somente uma conspiração que se desenvolvia paralelamente
à propaganda eleitoral.
Em meio a uma atmosfera de expectativa da virada de uma era, o início do ano de
1930 foi assinalado pelo crescimento do apoio popular à Aliança Liberal. No dia 1.º de
janeiro, Getúlio Vargas, ao lado de João Pessoa e demais correligionários, leu sua plataforma
de candidato. Cercado pelo povo, que cobria a esplanada do Morro do Castello, o candidato
gaúcho pela Aliança Liberal à Presidência da República foi ovacionado pela massa, em uma
grande concentração popular na Capital Federal.

36. FONTOURA, João Neves da. Op. cit., págs. 116 e 117.
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I. 10. A Revolução de 1930

A vitória do candidato situacionista Júlio Prestes nas eleições de março de 1930 precipitava os desejos de mudança e acelerava as articulações para um movimento armado.
Entretanto, não havia propriamente um consenso entre os aliancistas, e em especial os republicanos gaúchos divergiam sobre esta questão. A ala radical, liderada por Oswaldo Aranha,
Flores da Cunha e João Neves, batia-se pela organização do levante, ao passo que os outros
aliancistas, entre os quais Borges de Medeiros, defendiam uma posição legalista, dando por
encerrada a tarefa da Aliança Liberal. Em entrevista à imprensa no dia 19 de março, Borges
de Medeiros declarou que aceitava a vitória de Júlio Prestes e que o Rio Grande do Sul devia
cooperar com o futuro Presidente. Tais declarações provocaram a indignação dos partidários
da sedição armada, que passaram a protestar contra os resultados das eleições, taxando-os de
fraudulentos.
No Rio de Janeiro, João Batista Luzardo, dirigente do Partido Libertador e Deputado
Federal pelo Rio Grande do Sul, entrava em contato com o político mineiro Virgílio de Melo
Franco e lhe garantia a disposição das forças políticas gaúchas de adotar o caminho das armas,
caso fossem acompanhadas por Minas e pela Paraíba. Em encontro com Antônio Carlos, Presidente de Minas Gerais, Luzardo foi por este autorizado a declarar aos chefes políticos gaúchos
que Minas aceitaria a solução armada, se o Rio Grande do Sul a adotasse. Nos dias 25 e 26 de
março, Luzardo reuniu-se em Porto Alegre com Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, João Neves,
Maurício Cardoso e Lindolfo Collor, todos envolvidos na conspiração, e com Getúlio Vargas.
Dias depois, encontrando-se com Virgílio, no Rio de Janeiro, fez um balanço da posição dos
republicanos gaúchos em relação ao movimento armado. A moderação de Borges de Medeiros
fazia com que se opusesse à essa solução radical, e recebia agora o apoio de Getúlio Vargas.
Quanto aos radicais, estes estavam em plena atividade conspirativa.
Em abril, Francisco Campos, Secretário da Justiça do governo mineiro, visitou Porto
Alegre, definindo com Vargas e Aranha a participação de seu estado no movimento revolucionário. Comprometiam-se os mineiros a iniciar a revolução simultaneamente com o Rio
Grande do Sul e a Paraíba, no momento determinado. Em maio era cada vez mais evidente a
cisão dentro do Partido Republicano Rio-grandense
A ala radical contrapunha-se aos setores liberais conservadores, ligados a Borges de
Medeiros, que consideravam a solução armada incompatível com o partido. Ainda nesse
mês, Oswaldo Aranha estabeleceu a data de 16 de julho para desencadear o movimento.
Flores da Cunha e João Neves, acompanhados por Virgílio de Melo Franco, viajaram
para Juiz de Fora (MG) em início de junho a fim de se encontrarem com o Presidente Antônio Carlos e encaminharem os preparativos revolucionários. Nessa oportunidade, o Presidente mineiro recuou de sua posição, alegando que as condições eram desfavoráveis ao
desencadeamento da revolução, e propôs uma sólida aliança entre os três estados com vistas
a uma campanha política. Flores retrucou então que o Rio Grande do Sul agiria com Minas
ou sem ela. No dia 17, em radiograma cifrado, Antônio Carlos reiterou sua posição a Oswaldo
Aranha. Diante do recuo do Presidente mineiro, Vargas também recuou. O efeito desses
acontecimentos foi uma crise nos planos revolucionários. Em protesto contra o retrocesso de
Vargas, Oswaldo Aranha exonerou-se, no dia 27 de junho, do cargo de Secretário do Interior
do Governo do Rio Grande do Sul. Vargas aceitou o pedido de demissão de Aranha e nomeou João Simplício Alves de Carvalho para substituí-lo. Fracassara a primeira tentativa de
desencadear a revolução.
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O assassinato de João Pessoa em Recife, no dia 26 de julho, provocou a indignação
dos aliancistas, que consideraram o crime um ato político. A divulgação do acontecimento
em Porto Alegre deu origem a uma grande manifestação popular na Praça da Alfândega, na
qual Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e João Neves proferiram violentos discursos de
ataque ao Governo Federal, defendendo abertamente a revolução:
“Na noite do crime de Recife, realizava-se, nos altos da Confeitaria Colombo,
na Rua da Praia, o banquete que as elites do Rio Grande ofereciam a Oswaldo Aranha, que deixava a Secretaria do Interior e Justiça. Quando as sirenas dos jornais da
terra – e a d’ A Federação era uma enormidade, pois viera de Paris, onde servira para
os alarmes dos ataques aéreos à Cidade Luz, na I Grande Guerra – sacudiram a cidade, o povo leu, nos placares fixados nas sacadas das redações, as frases nervosamente
escritas a giz nas lápides negras: “João Pessoa acaba de ser assassinado em Recife.”
Em poucos minutos, a Praça da Alfândega, a Rua da Praia, o Largo da Praça Rio
Branco, o coração inteiro da metrópole, era um mar de gente, ululando, incendiada
pela chispa do ódio, sacudida pela indignação. Estava lançado o fogo no paiol da
pólvora. O povo marchou no rumo da Confeitaria Colombo, clamando por Oswaldo
Aranha. E o líder em traje a rigor, assomou à sacada, sob o delírio popular. A multidão aclamava-o em vozes que gritavam: “Queremos a revolução.”
Oswaldo Aranha proferiu, nessa noite, talvez o mais notável discurso de sua
vida pública, discurso que inflamou o povo. Empunhando as bandeiras do Brasil, de
Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, o povo cantava o Hino Nacional. A
velha alma da raça despertava. A guerra civil estava decretada pelo povo. Ninguém
mais o conteria (Manoelito de Ornellas – Mormaço p. 72).
E partiria o telegrama com a senha revolucionária: “O que é que há?””37
Diante da gravidade dos fatos, no dia seguinte, com a viagem de Virgílio de Melo
Franco a Porto Alegre, reataram-se as negociações entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais
visando à preparação do levante. Foi marcada nova data – 25 de agosto – para a eclosão do
movimento, que, entretanto, viria a ser mais uma vez adiada.
Em fins de agosto, Borges de Medeiros novamente colocou obstáculos ao confronto
armado, declarando-se contrário à insurreição e vetando terminantemente o seu
desencadeamento. Frente aos recuos e indecisões dos velhos líderes republicanos, os revolucionários determinaram-se a definir os rumos dos acontecimentos e seguir em frente a qualquer custo. Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, João Neves, Lindolfo Collor, Virgílio de
Melo Franco e João Alberto reunidos, decidiram ser irreversível a marcha para a revolução,
mesmo que isso significasse o fim da unidade política gaúcha. Pressionado pela decisão
irrevogável dos novos líderes, Borges de Medeiros, depois desta tumultuada reunião, cedeu
à possibilidade de entendimentos com Oswaldo Aranha, aceitando finalmente o inevitável.
No final de setembro, foram ultimados os preparativos, sendo fixada a data de 3 de outubro
seguinte para o início do levante. O Tenente-Coronel Pedro Aurélio de Góis Monteiro foi
confirmado na chefia do Estado-Maior revolucionário do Sul, integrado, entre outros, por
Flores da Cunha, Oswaldo Aranha e João Neves.

37. SCHNEIDER, Regina Portella. Flores da Cunha; o Último Gaúcho Legendário. Porto Alegre: Martins
Livreiro Editor, 1981, pág. 112.
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No dia 3, às 17h30min, iniciou-se o levante na capital gaúcha. Flores da Cunha –
acompanhado de seus filhos Antônio, José Bonifácio e Luís – Oswaldo Aranha e o Capitão
Agenor Barcelos Feio, no comando de um contingente da Guarda Civil, atacaram o QuartelGeneral da 3ª Região Militar (3ª R.M.), dominado em cerca de 20 minutos com a rendição
do General Gil de Almeida, seu comandante. Em seguida, sob as ordens do Major Elpídio
Martins, começou o ataque ao arsenal de guerra, situado a poucos metros do quartel-general.
O morro do Menino Deus, ponto de maior concentração de forças legalistas, foi assaltado
pela Brigada Militar e pela Guarda Civil, comandadas por João Alberto e pelo comandante
da Brigada, Coronel Claudino Nunes Pereira. Ao fim do dia 3 de outubro, todas as guarnições militares de Porto Alegre estavam sob o controle das forças revolucionárias. A revolução alcançou a vitória em todo o Estado em 48 horas, quase sem encontrar resistência. Assim
relembra o General Flores:
“(...) O grande articulador da Revolução de 30 foi o Dr. Oswaldo Aranha, que
era Secretário do Interior e que, no meio da articulação, deixou a secretaria justamente para, de certo modo, encobrir a sua manobra. O que, também de certo modo me
revoltou, por isso que eu protestei, morando em Uruguaiana onde tinha sido Prefeito.
Protestei contra a saída dele do governo do Getúlio, porque foi sem me avisar, mas
depois percebi que era para encobrir o trabalho de articulação em que ele estava
empenhado. (...)
O articulador, como eu disse, foi Oswaldo Aranha. Tanto no Rio Grande, como
fora do Rio Grande. Ele é que se entendeu com essa gente do Norte, se entendeu com
aquela tenentada que estava desertora, e se articulou. Aqui conferenciaram com ele
Luís Carlos Prestes, aquele João Alberto, aquele outro que morreu afogado em Montevidéu, Siqueira Campos, (...) Miguel Costa e toda essa gente.
O Dr. Oswaldo Aranha, que é parente e grande amigo, como eu também sou,
do Dr. Antônio Saint Pastous, procurou atrair para o movimento que nós articulávamos, o então Tenente-Coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que comandava um
regimento de cavalaria em São Luís da Missões. Ele era cunhado do Dr. Antônio, e
aceitou. Daí o fato de no dia 3 de outubro ele estar aqui em palácio, aí com o Getúlio,
já assumindo como que o caráter de Chefe de Estado Maior do movimento. Mas essa
foi a parte que ele tomou. Até o dia 3 de outubro a intervenção do então TenenteCoronel Góes Monteiro foi mínima. Daí em diante sim. (...)
No movimento de 30, o Dr. Getúlio foi pars mínima, porque até o último
momento nós desconfiávamos que ele queria recuar, mas todos o tínhamos como que
acicatado, eu não quero dizer esporeado porque é um pouco forte, acicatado. De maneira que ele teve de marchar conosco e foi levado nas asas da vitória. Mas a parte
dele foi mínima, na articulação e no ataque. Naturalmente ele teve o seu papel aqui
como Presidente do Estado, porque tratava com o General Gil, que comandava a
região aqui, e trouxe-o enganado até o último momento. Até eles focarem os primeiros tiros no quartel-general. (...)
O ataque ao quartel foi feito pelo Oswaldo e por mim. Tanto que eles exigiram
de mim que eu me fardasse, eu já era General Honorário, para prender o Gil. Quando
eu entrei no quartel-general, me saiu dos apartamentos da família, no primeiro andar,
a filha dele. Veio direto a mim e me disse:
“General, não deixe entrar no quarto do meu pai, que ele vai se matar.”
E eu digo:
“Vá lá. Ninguém entra lá. Vá lá, tire o revólver dele.” (...)
E eu fiquei a noite toda ali, na calçada da Brigada Militar, cuidando ele lá. (...)
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O ataque foi uma coisa brutal. Aquilo foi um ato que não se reproduz muitas
vezes no mundo. Trinta guardas civis, com um comandando por fora, que saíram dali
dos fundos da Brigada Militar, onde era a guarda civil. Onde nós estávamos, eu, o
Collor, o Melcídios, Oswaldo. Eles saíram como que para serem distribuídos para o
policiamento, e saíram assim, e quando frontearam aquele ângulo morto do quartel
da região, o Costa, um gordo (que depois um guarda civil, companheiro dele, matouo por causa da mulher, no meu governo) gritou: “À carga.”
E logo a sentinela que estava na porta do quartel-general, eu nem vi o fim que
deram nela, porque vi que atiraram ele pra dentro e subiram. (...) E esse Costa gordo,
deram-lhe um tiro na cara, e assim mesmo ainda fui encontrá-lo no segundo andar,
com os oficiais da região atrás dos birôs e ele com dois revólveres. Eu é que o fiz
baixar. (...) Ele com os dois revólveres e a sua cara... assim vertendo sangue... o Costa
gordo. (...)
É sabido, na Brigada Militar, a oficialidade toda era contra o movimento...
estavam na calçada, vendo matar os guardas civis e... tudo assim. Não, isto é sabido...
mas a parte da Brigada que tomou parte lá na Rua de Santana, que perdeu muitas
praças, portou-se esplendidamente. E a que veio atacar o Sétimo, no Beco do Oitavo,
por trás ali do Sétimo, se portou muito bem. Mas aquela oficialidade que estava ali,
na frente do quartel-general da Brigada, assistiu tudo assim... tudo de braços cruzados. Tanto que só botou um “FM” no primeiro andar, esse que era aviador da Brigada,
o Ferraz, e que deu umas descargas pelas janelas do quartel-general lá. Esse foi, ninguém mais. Tanto que, um guarda civil, quando eu cheguei na porta do quartel-general, para não pisar nos miolos dele, eu passei por cima, saltei, porque foi um tiro que
parecia assim... que levou as duas circunvoluções e os miolos estavam a um ou dois
metros do corpo... bem, tanto que quando eu cheguei no ângulo morto do quartelgeneral, gritei lá para aqueles oficiais da Brigada:
“Tragam uma padiola para levantar este homem!”
E de lá me respondeu aquele Coronel Felício de Almeida, que foi Comandante
da Escolta, depois foi meu Prefeito de Iraí, de Viamão... e disse assim:
“Nós não temos padiola aqui.”
E eu disse:
“Tragam, tragam aqui...”
E foi assim... o quartel-general foi tomado por trinta praças da Guarda Civil.”38
O outro depoimento vem das impressões registradas por João Neves:
“Getúlio Vargas já tinha redigido o vibrante manifesto à Nação, divulgado a 3.
Continha o documento um pequeno histórico dos motivos que nos levaram às armas.
Depois de concitar os conterrâneos à luta – “seja cada um soldado da grande causa”
– terminava com a apóstrofe que se tornou famosa: “Rio Grande, de pé pelo Brasil!
Não poderás falhar ao teu destino heróico.”
Nenhuma dúvida de que a “Operação Porto Alegre” logrou inteiro êxito, graças sobretudo ao arrojo dos que a realizaram.

38. Op. cit., entrevista Prof. Nilo Ruschel.
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Sendo aquela capital sede da 3ª Região Militar, impunha-se atacar imediatamente o respectivo quartel-general, situado na Rua dos Andradas. Nele se encontrava
àquela hora o General Gil de Almeida, que ali morava com sua família, na ala
residencial.
A ação foi valorosamente executada pela Guarda Civil, especialmente treinada para aquele fim. O General Gil, em seu livro, consigna que: “Diariamente, à tardinha, subiam e desciam as calçadas e adjacências do quartel-general do Exército
seções de guardas, em colunas de dois, comandadas por um graduado.” Segundo o
General, o referido exercício era feito “como propósito de acostumar-nos àqueles
movimentos para que não os estranhássemos no dia da surpresa”.
Desempenhava o comando da Guarda Civil o então Capitão Agenor Barcelos
Feio. Na tarde de 3 de outubro incorporaram-se à força outras pessoas, inclusive Luís
Aranha, sempre presente nos lugares de trabalho e risco, os então jovens filhos de
Flores da Cunha, e Francisco Brochado da Rocha, já uma das melhores expressões de
sua geração.
Da primeira vaga do assalto fizeram parte, além dos guardas-civis, os irmãos
Luís, Ciro e Euclides Aranha, Danton Coelho e outros, sob o comando do Tenente
Alencastro, da Brigada Militar.
Dos grupos subseqüentes participaram Flores da Cunha, Oswaldo Aranha,
Lindolfo Collor, Miguel Teixeira, Chato Cunha e muitos bravos companheiros, que
se expuseram a todos os perigos.
Pesadas foram as baixas sofridas pelos revolucionários. Mesmo apanhados de
surpresa, os poucos elementos que na ocasião se achavam no quartel-general opuseram forte resistência. Entre os que se bateram daquele lado, esteve intrepidamente o
Cel. Firmo Freire, Chefe do Estado-Maior do General Gil. Foi afinal preso, de carabina em punho.
Tivemos vários mortos e feridos. No número dos últimos, Francisco Brochado
da Rocha, atingido num dos pés que teve de ser amputado.
Em menos de uma hora de fogo foi o prédio ocupado, sendo aprisionados o
General Gil e seus companheiros, que se portaram dignamente no cumprimento de
seus deveres.”39
Já no dia 5, começou a marcha das forças revolucionárias em direção ao Rio de Janeiro, com a invasão do Estado de Santa Catarina pelo destacamento do Tenente Alcides
Etchegoyen. O General Flores da Cunha, no comando de uma unidade composta pelo 8.º
Regimento de Cavalaria do Exército, pelo 1.º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar e
por voluntários civis de Porto Alegre e Rio Pardo, marchou para Itararé (SP), a fim de juntarse às tropas revolucionárias ali concentradas sob o comando de Miguel Costa, nomeado
General das forças rebeldes. No dia 11 de outubro, Vargas transmitiu o Governo do Rio
Grande do Sul a Oswaldo Aranha para assumir pessoalmente o comando das tropas que
marchavam para o Rio de Janeiro. E chegando a Ponta Grossa (PR), ali foi instalado pelo
líder gaúcho o quartel-general da revolução.

39. FONTOURA, João Neves. Op. cit., págs. 416 e 417.
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O movimento revolucionário, deflagrado simultaneamente no Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Paraíba, evoluía de forma claramente favorável aos rebeldes, que já controlavam a maioria dos estados do País. Nessa conjuntura, oficiais de alta patente em serviço no
Distrito Federal passaram a articular a destituição de Washington Luís, efetivada finalmente
no dia 24 de outubro. Com a queda do Presidente da República, a junta governativa provisória constituída pelos Generais Augusto Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto e o
Almirante Isaías de Noronha, ordenou a cessação da beligerância. Como conseqüência, não
ocorreu o ataque às tropas legalistas que, sob o comando do Coronel Arnaldo de Sousa Pais
de Andrade, ocupavam Itararé. Na tarde do dia 25, em Sengés (PR), foi assinada a capitulação das forças governistas, na presença de Miguel Costa, Flores da Cunha, João Neves,
Batista Luzardo e do Coronel Pais de Andrade, entre outros.
No dia 28 de outubro, Getúlio Vargas chegou a São Paulo e de lá rumou para o Rio de
Janeiro. O General Flores da Cunha integrou a comitiva que acompanhava o chefe revolucionário à Capital do País. Em 3 de novembro, Vargas foi empossado na chefia do Governo
Provisório, depois de vencidas as resistências da junta militar em entregar o governo do País
ao líder revolucionário.
No dia 11 de novembro, foi baixado o Decreto-Lei n.º 19.398, que determinou a
dissolução do Congresso Nacional e das câmaras estaduais e municipais e institucionalizou
os poderes discricionários do chefe do Governo Provisório. Estabeleceu também esse ato a
substituição dos governadores dos estados por interventores nomeados, que passariam a
responder perante o Presidente da República pelos executivos estaduais.
Escolhido pelo líder da revolução, para governar o Rio Grande do Sul, o General José
Antônio Flores da Cunha foi nomeado por Getúlio Vargas Interventor Federal no Estado.
Assumiu o cargo em 28 de novembro de 1930 e, tão logo empossado, tomou realidade do
ônus que recaía sobre seus ombros. Mas sem vacilar, prontamente iniciou os trabalhos, convocando como seu Secretário da Fazenda, Francisco Antunes Maciel Júnior. Chamava-o
para com ele encontrar soluções que apontassem um caminho exitoso ao encontro de alternativas com o fim de responder aos complexos problemas econômicos do Rio Grande, que
demandavam, por sua vez, o empreendimento de uma vigorosa campanha junto ao governo
central para aliviar o Tesouro do Estado. Em algumas momentos difíceis contou ainda com
o apoio de João Neves:
“A 18 de dezembro de 1930, comunicou-me o Sr. Maciel Júnior:
“Ainda uma vez agradeço por Flores e por mim o afetuoso interesse que tens demonstrado pelo nosso Rio Grande, neste momento de
penúria cruel. Tu não podes fazer idéia bem exata dos nossos apertos.
Há um montão de coisas irregulares deixadas para trás, desde os escaninhos do famoso Banco do Estado, na sua insolvabilidade, até os da
dívida flutuante. Faltam-nos recursos para pagamento da Brigada Militar e do funcionalismo! Como pretender que possamos levar a bom
rumo o nosso Rio Grande, se assim nos abandonam?””40

40. Idem, págs. 475 e 476.
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A nova estrada insinuava traços de um percurso acidentado, e por vezes, solitário. O
General José Antônio Flores da Cunha herdara a contradição de novos tempos desconhecidos: as práticas do antigo regime borgista não mais respondiam ao momento revolucionário,
solapadas pela passagem de Getúlio Vargas na Presidência do Rio Grande. Cumpria-se uma
era: “O fim do tempo de Borges de Medeiros.”
O chefe do Governo Provisório havia corajosamente lançado novos limites e como
líder da Nação, Getúlio Vargas antecipara procedimentos políticos que introduziriam os esboços do estado contemporâneo, mas nada mais prometera. Como já havia preconizado João
Neves:
“O quadro não era, pois, tentador para o exercício do governo. Tudo tinha de ser
criado.”
Virava-se uma página na história política brasileira. Seguia-se um espaço em branco.
Vago o futuro, precisaria ocupá-lo aquele que imprimisse o selo do novo Estado Rio-grandense.
O desafio estava lançado.
E ao Interventor Federal José Antônio Flores da Cunha cabia a tarefa de buscar do
próprio Rio Grande, tomando para si a construção de um novo começo.
Não decepcionou. No vigor de sua propriedade política, concebeu a atividade executiva com a mesma destreza determinada que enfrentou o front de todas as batalhas. Na
maturidade parlamentar, envelheceu junto ao universo simbólico que lhe comovia mais: a
palavra. Sabiamente construiu sua biografia sobre duas armas irresistíveis da terra riograndense: a eloqüência e o cavalo.
Ganhou e perdeu, mas acima de tudo viveu como sempre fora, um guerreiro, que
guardava a fidelidade original aos seus princípios.
Para Érico Veríssimo, José Antônio Flores da Cunha foi, ao lado do amigo Oswaldo
Aranha e de João Neves da Fontoura, dentre os três mosqueteiros do antigo Partido Republicano, certamente o mais romântico.
A definição próxima da simplicidade gaúcha deste homem legendário, vem da lembrança do jovem Luis Martins Bastos, que lhe foi contemporâneo na convivência familiar, e
que recorda ainda, depois de anos passados, as palavras que compunham o seu auto-retrato:
“Os meus amigos não tem defeitos. Os meus inimigos, se não tem, eu ponho.”
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I. 11. Cronologia Política

1880 – Nasce em 5 de março, no Município de Santana do Livramento, no Estado do
Rio Grande do Sul, na Estância de São Miguel, região de Vista Alegre;
1898 – Ingressa na Academia de Direito do Largo do São Francisco, na cidade de São
Paulo;
1902 – Devido a um desentendimento com o diretor da Faculdade de São Paulo,
transfere-se para a Capital Federal, onde forma-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro;
1903 – É nomeado delegado de polícia no Rio de Janeiro, por intercessão de Leopoldo
de Bulhões, então Ministro da Fazenda do Governo Rodrigues Alves (1902-1906);
1904 – Retorna a Santana do Livramento, onde instala um escritório e começa a
advogar em toda a região da fronteira;
1905 – Casa-se, na sua cidade natal, com Irene Guerra;
1909 – Já filiado aos quadros políticos, é eleito Deputado Estadual pelo Partido Republicano Rio-grandense, para a 6ª legislatura (1909-1912);
1910 – Renuncia à deputação para atender a um convite em que exerceria o cargo de
delegado-auxiliar de polícia no Rio de Janeiro, durante o governo do Marechal Hermes da
Fonseca;
1912 – É eleito Deputado Federal pelo Ceará, para a 8.ª Legislatura (1912-1914),
passando a fazer parte da Comissão de Diplomacia e Tratados da Câmara dos Deputados;
1917 – Atua como auxiliar da promotoria, no júri de Manso de Paiva Coimbra, assassino do Senador Pinheiro Machado. Retorna ao Rio Grande do Sul e é nomeado Intendente
Provisório de Uruguaiana (RS), quando também acumula a função de subchefe de polícia,
tendo nessa mesma época exercido a advocacia em municípios da fronteira. Ainda neste ano,
é eleito Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, para a 10ª Legislatura (1918-1920);
1920 – A contragosto de Borges de Medeiros, renuncia ao mandato federal para
candidatar-se à Intendência Municipal de Uruguaiana (RS);
1922 – Apoia a reeleição de Borges de Medeiros ao Governo do Estado;
1923 – Como Intendente eleito, participa da Revolução de 1923, e em 27 de fevereiro é
nomeado, pelo Presidente do Estado, Coronel da 2ª Brigada Provisória. Assumindo o posto de
Comandante da Brigada do Oeste, sustenta o apoio à base legalista de Borges de Medeiros;
1924 – Reeleito Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, para a 12ª Legislatura
(1924-1926), é convocado pelo Presidente do Estado, Antônio Augusto Borges de Medeiros,
a retornar à fronteira para combater os rebeldes maragatos de Honório Lemes. Destaca-se no
combate de Guaçu-Boi;
1925 – Em fins de outubro, no Paço da Conceição, efetua a prisão de Honório Lemes
e de seu Estado-Maior. Recebe o reconhecimento governamental por seus serviços prestados
à causa da legalidade, sendo congratulado pelo Presidente Artur Bernardes, que por Decreto
o nomeia General de Brigada;
1926 – Combate no levante armado, conhecido como Coluna Relâmpago, deflagrado
em Santa Maria (RS), perseguindo o chefe revolucionário Julio Barrios, nos Municípios de
Rosário e Livramento, forçando os revoltosos a se internarem no Uruguai;
1927 – Novamente é reeleito Deputado Federal pelo seu Estado, para a 13ª Legislatura
(1927-1929), reassumindo seu novo mandato em maio;
1928 – É eleito Senador pelo Rio Grande do Sul, deixando a Câmara dos Deputados;
1929 – Em 1º de agosto participa da criação da Frente Única, que integrava o Partido
Libertador e o Partido Republicano Rio-grandense, no intuito de reforçar a campanha de
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Getúlio Vargas como candidato alternativo à Presidência da República, e de João Pessoa, da
Paraíba, como vice. No dia 2, ao lado de João Neves da Fontoura, atua como secretário na
primeira reunião de parlamentares da oposição, realizada no Rio de Janeiro, quando é lançado o marco inicial da Aliança Liberal;
1930 – Com a eleição do candidato oficial Júlio Prestes, em março, e o assassinato de
João Pessoa, em 26 de julho, precipita-se a revolução. Como um dos Líderes da ala radical,
Flores da Cunha participa, junto com seus filhos Antônio, José Bonifácio e Luís, e o companheiro Oswaldo Aranha, da tomada do quartel-general da 3ª Região Militar, em Porto Alegre, no dia 3 de outubro, às 17:30 hs. Vencida a capital do Estado, assume o comandando de
uma unidade composta pelo 8º Regimento de Cavalaria do Exército, pelo 1º Regimento de
Cavalaria da Brigada Militar e por voluntários civis de Porto Alegre e de Rio Pardo, que
segue para Itararé (SP). Ao lado de Getúlio Vargas, comemora a vitória da revolução na
Capital Federal. No dia 11 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 19.398, que determina a dissolução do Congresso Nacional e das câmaras estaduais e municipais, institucionalizando os
poderes discricionários do chefe do Governo Provisório e nomeando os interventores federais dos executivos estaduais, o General José Antônio Flores da Cunha é recrutado, assumindo, em 28 de novembro, a Interventoria do Estado do Rio Grande do Sul;
1931 – Em outubro, o Interventor Flores da Cunha une-se ao líder libertador Raul
Pilla e aos republicanos Borges de Medeiros e João Neves da Fontoura, solidarizando-se
com os paulistas e reestruturando a Frente Única, a fim de exigir a imediata reconstitucionalização do País;
1932 – Em 29 de março, a Frente Única rompe com o Governo Provisório e em 9 de
julho, São Paulo levanta-se em armas contra Getúlio Vargas. Até esta data, Flores permanece dividido entre o apoio aos constitucionalistas e o Governo Provisório. No dia 10 de julho,
Flores decidi-se pelo apoio a Vargas, publicando manifesto de solidariedade, no jornal A
Federação. Em 2 de outubro é firmado o armistício que sela a derrota dos paulistas. No
início de novembro, Getúlio convoca comissão para elaborar o anteprojeto da futura Constituição e desencadeia a reorganização partidária com vistas às eleições para a Constituinte.
No dia 16, Flores da Cunha, articulado com Oswaldo e Getúlio, funda o Partido Republicano Liberal (PRL), que absorve a maior parte dos integrantes do Partido Libertador (PL) e do
Partido Republicano Rio-grandense (PRR), aliados desde 1929 pela Frente Única. O PRL
foi extinto por Getúlio Vargas em 2 de dezembro de 1937, através do Decreto n.º 37;
1933 – Em 15 de novembro, a Assembléia Nacional Constituinte inicia seus trabalhos e, junto à bancada de seu partido, Flores da Cunha, mesmo apoiando o Governo Provisório, defende o federalismo;
1934 – Promulgada a nova Constituição em 16 de julho, Getúlio Vargas é eleito Presidente da República e começa o processo de reconstitucionalização do País. Em outubro,
ocorrem as eleições estaduais para a Câmara Federal, constituintes estaduais, Governador e
Senado. Realizado o pleito, o Partido Republicano Liberal elege 21 deputados, contra 11 da
Frente Única, obtendo maioria na Assembléia, assim como na Câmara Federal. Por ato do
Congresso Nacional, Flores da Cunha recebe o título de General de Divisão e realiza o I
Congresso Bienal do Partido Republicano Liberal (PRL), quando é presenteado, pelos prefeitos municipais do Rio Grande do Sul, com um retrato seu a óleo, no qual está vestindo a
farda azul de General de Divisão;
1935 – Com a abertura dos trabalhos da Assembléia Constituinte Estadual, em 12 de
abril, o General José Antônio Flores da Cunha é eleito primeiro Governador Constitucional
do Estado do Rio Grande do Sul, assim como Augusto Simões Pires e o irmão Francisco
Flores da Cunha são eleitos senadores pelo PRL. No dia 15, Flores da Cunha toma posse, e
em julho a Constituição gaúcha é promulgada, ampliando os poderes do Executivo nas áreas
econômica e social. Em sua homenagem, pelo apoio dado aos imigrantes italianos durante o
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seu governo, em 21 de dezembro, através do Decreto Municipal nº 12, o Município de Nova
Trento adota o nome de Município Flores da Cunha;
1936 – Discordando da implementação de um regime de força e assegurado por um
poderoso contingente militar estadual, Flores não abre mão das prerrogativas constitucionais e começa a ensaiar uma oposição ao Governo Vargas, instigando o PRL, dissidentes do
PL e PRR a apoiaram a candidatura de Armando Sales Oliveira, Governador do Estado de
São Paulo e vinculado ao Partido Constitucionalista;
1937 – Em 5 de agosto, o Chefe do Estado-Maior de Getúlio, Góes Monteiro, exige
de Flores da Cunha a restituição das armas entregues pelo Governo Federal ao governo
gaúcho durante o movimento de 1932. Em setembro, Maurício Cardoso lidera, com o apoio
de Vargas, um movimento na Assembléia Estadual em favor da declaração de impeachment
a Flores. Não obstante, o Governador obtém a vitória por apenas um voto. Em 14 de outubro,
o Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, assina decreto em que federaliza a Brigada
Militar do Rio Grande do Sul. Negando-se terminantemente a pôr sua Brigada sob este comando, mas encurralado pela habilidade de Getúlio, o General José Antônio Flores da Cunha é constrangido a renunciar, em 17 de outubro, partindo no dia seguinte para Montevidéu,
onde permanece exilado por cinco anos;
1938 – Mantendo Flores exilado no Uruguai, sob severa vigilância, no dia 9 de janeiro,
em Uruguaiana, Getúlio Vargas fala à imprensa sobre as diretrizes políticas do Estado Novo,
condenando o regionalismo, o caciquismo, o caudilhismo e o extremismo de direita e de esquerda. No exílio, Flores mantém contato com Nestor Contreiras Rodrigues, ex-chefe integralista no
Rio Grande do Sul, também exilado. Em março e em maio, ocorrem dois ataques integralistas
contra Getúlio Vargas. Respondendo a processo, o ex-Governador é julgado pelo Tribunal de
Segurança Nacional (TSN), sendo absolvido da acusação de envolvimento na sublevação
integralista, mas condenado a um ano de prisão por importação ilegal de armas;
1939 – Em março, Flores da Cunha é procurado por assistente de Batista Luzardo,
Embaixador Brasileiro no Uruguai, que apresenta-lhe uma proposta de Getúlio para que
voltasse ao Brasil a fim de cumprir a pena e logo depois ser nomeado para um alto cargo no
governo. Não aceita. Ainda neste ano, é dada a sentença do processo que o acusa de participação, junto com seu irmão Francisco Flores da Cunha, no assassinato do jornalista Waldemar
Rippoll, ocorrido em 31 de janeiro de 1934, no Município de Santana do Livramento, limítrofe
com a cidade de Rivera, no Uruguai. Os réus são impronunciados, por falta de provas;
1940 – Flores da Cunha mantém correspondência com Raul Pilla, ex-líder do Partido
Libertador, trocando impressões sobre a possibilidade de articularem uma resistência armada à ditadura de Getúlio. Mas a idéia, quando examinada, lhes parece precipitada;
1942 – Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, Flores dirige um manifesto a amigos
e correligionários, conclamando-os a se unirem em defesa da Pátria, e decide voltar ao Brasil. Ao
retornar em avião especialmente enviado por Getúlio, é conduzido para o presídio da Colônia
Agrícola de Dois Rios, na Ilha Grande (RJ), onde permanece cumprindo pena, durante nove
meses. Caçado pelo Tribunal de Segurança Nacional, que também lhe destitui das patentes de
General de Brigada e General de Divisão, conquistadas nas batalhas de 1923 e 1924 no Rio
Grande do Sul, fica impossibilitado de atuar politicamente. No presídio, escreve as memórias da
Revolução de 1923, e como distração cria galinhas e produz ovos;
1943 – Ao fim, é indultado pelo Presidente da República, reduzindo em três meses
sua pena, quando então deixa a prisão e publica o livro A campanha de 1923 – Subsídios
para a História;
1945 – Na consolidação do processo de redemocratização, no mês de julho, juntamente com Borges de Medeiros e Raul Pilla, assina ficha de filiação no recém formado
partido da União Democrática Nacional (UDN), de franca oposição a Getúlio Vargas. Por
esta agremiação partidária é eleito Deputado Federal para a 2ª Legislatura (1946-1950);
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1946 – Na Constituinte, instalada a partir de 5 de fevereiro de 1946, assina a moção
apresentada por Otávio Mangabeira elogiando as forças armadas pelo papel que desempenharam na deposição de Vargas e no processo de redemocratização do País. Tem seus títulos
de General restituídos pela Assembléia Nacional Constituinte;
1950 – Participa da campanha eleitoral em favor de Eduardo Gomes (UDN), que é
derrotado por Getúlio Vargas (PTB), eleito Presidente do Brasil, com 3.849.040 votos. Na
mesma eleição, é reeleito Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, permanecendo na UDN,
para a 2.ª Legislatura (1951-1954);
1951 – Em dezembro, Flores da Cunha apoia o projeto do Presidente Vargas, que
criava uma empresa petrolífera de capital misto, e tinha o veto da oposição nacionalista e da
UDN;
1954 – Em um quadro político tenso, agravado pela forte crise de governabilidade,
Getúlio Vargas reúne amigos, entre eles Flores da Cunha e Oswaldo Aranha, na casa da filha
Alzira e do genro Ernani do Amaral Peixoto, consultando-os sobre a possibilidade da sua
renúncia, da qual todos discordam. O agravamento da crise provocado pela exigência dos
militares de que Vargas renuncie, leva o Presidente a suicidar-se, em 24 de agosto. Assume
o governo o Vice-Presidente, Café Filho, e garante a realização das eleições em 3 de outubro, quando Flores da Cunha é novamente reeleito Deputado Federal pela UDN, para a 3.ª
Legislatura (1955-1958);
1955 – Vencedores Juscelino Kubitschek, candidato à Presidência, e João Goulart,
candidato à Vice-Presidência, na coligação PSD-PTB, começa uma intensa campanha
deflagrada pelo jornalista Carlos Lacerda e pela UDN, com o intuito de impedir a posse dos
respectivos vitoriosos no pleito. Pouco depois, afastando-se do cargo, por motivo de doença, Café Filho é substituído por Carlos Luz, Presidente da Câmara, que, por sua vez, chama
Flores da Cunha para assumir a chefia dos trabalhos no Congresso Federal. Em novembro, o
General Henrique Teixeira Lott, Ministro da Guerra demissionário, chefia um movimento
militar para afastar Carlos Luz da Presidência da República, sob a alegação de que este
planejava um golpe para impedir a posse de Juscelino e Jango. O General Lott propõe ao
Senado e à Câmara Federal que a substituição de Carlos Luz venha a ser um ato institucional,
para evitar a interferência do Exército. O Parlamento aprova o processo de impeachment dos
Presidentes Carlos Luz e Café Filho, confirmando o Presidente do Senado, Nereu Ramos, na
Presidência da República, até a posse dos presidentes eleitos. Insatisfeito com os rumos
político-partidários, Flores da Cunha vota a favor dos impedimentos, e retira-se dos quadros
do seu partido, rompendo com a UDN e renunciando à Presidência da Câmara Federal;
1958 – Nas eleições de outubro, mesmo sem assinar filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), concorre como Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul, alcançando,
através da legenda deste partido, a 4ª suplência para a 4ª Legislatura (1959-1962). Pela licenciatura dos três primeiros suplentes, assume na Câmara, lá permanecendo até janeiro do ano
seguinte;
1959 – Doente e fatigado pela intensidade de uma existência “que parecia ter vivido
150 anos”, volta ao Rio Grande, junto aos seus, para a última despedida. Morre em 4 de
novembro, na cidade de Porto Alegre. É enterrado em sua terra natal, Santana do Livramento.
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I.12 Depoimentos

O

General Flores da Cunha foi o representante legítimo do homem da campanha: uma personalidade notavelmente espontânea e dominadora, que se manifestava através de um homem simples, corajoso, desprendido e bravio.
Nasceu entre dois povos, na fronteira com o Uruguai, em Santana do Livramento. Jovem, rompeu o cerco da sua cidade e alcançou as distâncias do centro do
poder. Viveu em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando fez a sua formação jurídica e
humanística.
Tomado pela querência, retornou ao pago, mas com outra terra escolhida: adotou a cidade de Uruguaiana como sua. E pelo resto da existência, mesmo depois do
exílio e durante todas as suas férias parlamentares ou campanhas políticas, sempre
retornou ao canto do Rio Grande que lhe sorria mais.
Assumiu o compromisso de ser o campeador da fronteira.
Como chefe do Executivo municipal de Uruguaiana, administrou com rigor as
divergências políticas, sanou as dívidas do Tesouro e trouxe a valorização do trabalho
do homem do campo.
Como advogado, defendeu nos tribunais a toda a gente. Cobrou muito dos
ricos e nada daqueles abandonados ao próprio destino.
Como Deputado Estadual pela Assembléia de Representantes do Estado, pronunciou discursos empolgantes, cobrando destemidamente do governo de Borges de
Medeiros, soluções eficientes para os problemas da fronteira.
Como o General das batalhas de 1923, comandando a cruzada da Brigada do
Oeste, ofereceu ao Rio Grande o estilo homérico e a bravura do guerreiro que despertava energias e apagava descrenças. Jamais se entregou na peleja, mas soube perdoar
e esquecer na vitória.
Como Deputado Federal, durante os anos vinte, representou o Rio Grande na
Câmara, reivindicando ostensivamente maior atenção para o seu Estado.
Como articulador político e líder, na campanha liberal e na Revolução de outubro de 1930, apostou na vitória completa, substituindo homens e costumes.
Na contra-revolução de São Paulo, sacrificou as amizades, a disciplina partidária e até o poder em nome dos seus princípios.
Como Governador do Estado, durante os anos trinta, foi um totalizador dos
interesses do Rio Grande, nunca calculando um fim mais cômodo, para uma conduta
menos arriscada.
Como parlamentar maduro, na Câmara Federal, defendeu arduamente a constitucionalidade dos processos políticos e soube colocar-se sempre ao lado das idéias
liberais.
Por estes caminhos escolhidos, o General Flores da Cunha nunca cuidou de se
poupar. Entregou-se à vida pública de peito aberto, expondo-se a uma luta de desfecho incerto. Agiu pela inspiração interior, da própria personalidade. Teve intuição e
ouvidos para escutá-la. E formou um sentido novo na nossa terra e na nossa gente.
Sua atuação criadora, que reavivou a oferta de valores profundos ao seu povo,
fez as mais belas páginas da História rio-grandense.
No eterno Rio Grande, hoje Flores da Cunha é um mito.
E assim se mantém porque traduz a alma do gaúcho.
Homem fronteiriço, modesto, de essência cavalheiresca e virtuosa, guerreiro e
sábio, ele permanece o símbolo da sensibilidade da nossa gente.
Deputado Caio Repiso Riela
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uplo mandato me traz neste dia à tribuna da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul.
O primeiro, recebi-o do povo de São Paulo. O segundo é mais que uma deferência, é a missão de que me incumbiu a família para falar em nome de todos nós,
seus descendentes, acerca da vida e da personalidade de José Antônio Flores da Cunha. Não vejo como possa desempenhá-lo despido de um sentimento ambíguo de
humildade e orgulho.
Entretanto, não trabalharei aqui com minúcias. Não aplicarei aqui qualquer
espécie de método científico. Aqui não redigirei a História. Não abrirei aqui o baú do
tempo a desfiar os entreveros de chimangos e maragatos. Não apresentarei aqui qualquer tese referente ao caudilhismo libertário dos pampas. Nem serei original aqui.
Não descreverei – ao modo romântico – o chapéu, o charuto, a gravata borboleta e a
bengala de junco que vestiram o “General das Coxilhas”. Porque não falarei de legendas de bravura e generosidade, nem de heróicas cargas de lança. Tampouco utilizarei
aqui o saudosismo inócuo e desprovido de senso crítico.
Prestarei um depoimento, apenas. Estritamente na condição de neto paulista
que, assim como o Velho Flores, formou o seu espírito e inaugurou seu aprendizado
de cidadania ocupando, certo dia, uma carteira na velha e sempre nova Academia de
Direito do Largo de São Francisco.
Que me desculpe o velho caudilho, mas não permitirei que, neste depoimento,
as lágrimas se atropelem dentro de mim, até porque na minha face elas não teriam a
sua tão conhecida candura.
Além disso, temo para elas qualquer semelhança com lástima pelo ente querido que se foi. Embora respeite esse tipo de sentimento, dele não partilho quando a
mim cabe rememorar Flores da Cunha.
E a razão é simples. Todos sabemos que, com o correr do tempo, a saudade
torna-se amena, agradável, às vezes fugidia, fina essência, cujo sentido mais profundo é raramente encontradiço até nos melhores dicionários. Contudo, para nós, seus
descendentes, torna-se muito fácil definí -la: é a presença de uma ausência! Talvez
esteja aqui o primaz sentido da vida; a reposição de homens e de gerações, o preenchimento de espaços brancos para feitos e fatos. Talvez seja assim.
É isso que, afinal, não nos inibe de dar o balanço no passado, sem perder de
vista, como diz Raymundo Faoro, “o sentido do contemporâneo, no País que se transforma e se renova”, na terra que tudo dá, salvo a sua modéstia.
Eu, de minha parte, elejo como ponto de partida a visão histórica, espiralada,
impassiva, rediviva sempre. Senão, estaria descumprindo as negativas iniciais, passaria a falar com o coração roçado na garganta.
Quero a continuidade histórica – gradativa e sonolenta semeadura – para opôla a qualquer descontinuidade. Quero a herança e a tradição remexidas e retalhadas,
jamais poeirentas em redomas de museu. Quero que sirvam como inspiração e símbolo; voltar ao passado para tentar compreender e modificar o mundo.
Ir e vir, maré baixa – maré alta. Criticar o passado onde ele merecer a crítica
lúcida e conclusiva. Mas tocá-lo, trazê-lo vivo. Pô-lo no presente e reavaliá-lo.
Por isso este depoimento. Aqui falo muito pouco ou quase nada. Falam, sim –
em mim e por mim – a minha mãe e os da sua geração, com outra fisionomia. Falam
meus primos e meus irmãos. Praticamente empresto meu corpo e minha voz a todos
os nossos antepassados, desde os bandeirantes e açorianos que se cruzaram, acolhidos na Bacia do Prata, dos quais herdamos, a partir dos primeiros embalos do berço,
nossa vocação rebelde e libertária.
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Dou a palavra, enfim, ao próprio Flores da Cunha:
“Sinto-me tronco, senhor da terra. Sou centenário e ensinaram-me que
qualquer espécie de anestesia afrouxa o espírito. Sinto irresistível e invariável
repúdio à mordaça.
– Tento compreender o sentido desta homenagem que me prestam os
pósteros, sobretudo numa época onde o exercício perverso do monopólio da
força levou, durante longa noite, à clandestinidade do debate, envolvendo a
todos numa atmosfera de medo. Medo como jamais senti igual.
– Durante meio século estive ligado aos principais episódios da História de meu País. “Tenho vivido dramaticamente” uma vida longa e bem vivida
e conservo a sensibilidade adestrada pela postura crítica e pela inteligência
criadora.
– Trago em mim alguns segredos e contradições, de firmeza e de doçura, de ambigüidade e de nitidez, de insurreição e de boêmia, de aventura e de
arrebatamento, de rasgos infantis e de lealdade absoluta.
– Creio, como meu contemporâneo Andre Malraux, que “o homem é
aquilo que ele faz”.
– Experimento sentir, na carne, o que seja o amor à Pátria, quando
“nem o corpo de um bravo e querido irmão, caído na ponte do Ibirapuitã,
deteve, por um momento sequer, o cumprimento do meu dever”.
– Sei que são raríssimos os momentos da História em que os políticos
não estão em mora com a sociedade. Assisto, inconformado, ao triste espetáculo de nossa democracia intermitente. Ao círculo vicioso, aparentemente
inexorável, de nossa história política, que oscila sempre entre o regime democrático e o autoritarismo desmedido. Mas tenho o espírito iluminado de esperança e acredito que na trajetória do ser humano os obstáculos são sempre
temporários.
– Sou expressão do mundo livre e desassombrado dos pampas, cheio
de tradições de coragem individual e de desprendimento, de idealismo e de
gestos de rebeldia. Acabo sendo eu quem esbraveja da tribuna, veemente e
passional, num tempo em que, na política, a palavra passou a ser mais um
murmúrio do que um desafio. Talvez por isso me homenageiem agora, na fase
final de uma época em que o medo à palavra quase levou definitivamente ao
silêncio.
– Resido em Santana, ou em São Paulo, ou Uruguaiana, ou Porto Alegre, ou no Rio. Sou citadino, por excelência, contudo venho pela rua, num
trote firme, num tordilho guapo. Apeio. Amarro o pingo. Depois tilinto as
esporas graúdas de prata, atadas debaixo da bombacha. Em seguida, caminho
resoluto através da Praça da Alfândega. Vermelho “panache” em permanente
desafio. Cumprimento um, cumprimento outro. Logo alguns cidadãos ajuntam-se a minha volta. Subo à sacada do Grande Hotel. Vou partir para a revolução e afirmo que “dessa jornada ou volto com honra ou não volto mais”.
– Participei das galas do poder, mas curti o sofrimento de anos de exílio
e de prisão. Quando governei meu Estado, dotei-o de uma frota mercante. Deilhe uma universidade e um instituto de previdência. Sonhei com um povo livre
e com uma Pátria independente. Em 1937 caí do poder, aliás em boa companhia, junto com a democracia.
– Fui constituinte em 1946. Entendo, como Laski, o significado da
Constituição, ontem, hoje e sempre “é o instrumento jurídico para a limitação
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do poder político”, apto a restaurar a dignidade da Nação, após todo período
de humilhação e de prepotência.
– Falo no Congresso Nacional sobre a pecuária, a meu ver a principal
riqueza do País. Digo que é preciso mudar-lhe o sentido, de extensiva para
intensiva. Cito detalhes, porque sou também um camponês, telúrico por natureza.
– Discuto a Petrobrás e advirto: “Este problema dos combustíveis é
muito sério. Se continuar assim, dentro de alguns anos nem todo o café, ou
sisal, ou cacau que exportemos será suficiente para cobrir as despesas que
fazemos com combustíveis.”
– Mas em seguida me dou conta de que, trinta anos depois, os tecnocratas
dirão a mesma coisa. E solto uma gostosa risada. Afinal, tudo aquilo que a
lucidez proclama tende a se transformar em óbvio.
– Faço a minha primeira comunhão aos 70 anos, entretanto, “levei quase quatro anos lendo e meditando. Pelas epístolas de São Paulo convenci-me
e deliberei-me. Para muitos, foi ato de covardia, pelo temor da aproximação
da morte, para mim, foi uma necessidade moral. Eis tudo”.
– Recriminam-me por jogar nas corridas; que também jogo cartas, dados, roleta e bacará, que em jogo perdi uma fortuna no Uruguai. Mas não me
recriminam pelo hábito de jogar em azares. E silenciam quando jogo a vida,
pois “meus bordados de General eu os conquistei nas linhas de fogo”.
E assim termino a minha história.”
Findo o entreato, talvez me conviesse continuar emprestando a minha voz à
palavra de Flores da Cunha, o general camponês e citadino, de fuzilantes olhos azuis.
Além da alegria, isso me dá profundo sentido à vida. Inexcedível contentamento.
Saber-me com identidade, idividualidade, decisão e gosto; saber-me resultado, fim
temporário. Esquecer-me da embrutecida visão individualista, assim qualificada porque convence o homem de que ele é sempre princípio, jamais caminho para alguém,
jamais chegada de alguém. E isso amesquinha, apequena o mundo e leva o homem a
uma alienação de si mesmo.
Não continuo, contudo, porque meu objetivo era um só. Mostrar apenas aquilo
que pode parecer um truismo, que todos nós, seus descendentes, nos identificamos e
nos redimimos, pois nada mais somos senão o resultado da vida de nossos antepassados. Como diria Érico Verissimo citando Augusto Comte, “os vivos são sempre e
cada vez mais governados pelos mortos”.
Estou longe de repetir as mágicas travessuras do Velho Leão Baio, sequer me
atreveria. Não entesourei conhecimentos profundos em quase todos os ramos da cultura humana, não comandei homens em guerrilhas, falta-me talento para irreverências,
temo errar, há vezes em que me envergonho de perdoar. Entretanto, faço o meu possível, dentro das fronteiras de meu engenho e de meu entendimento e de uma coisa
estou certo:
Quem foi José Antônio Flores da Cunha?
Foi o derradeiro representante da fase heróica de sua terra. Foi autêntico gaúcho, nas virtudes e nos defeitos. Foi altivo ante os poderosos e generoso para com os
derrotados.
Foi obstáculo para o despotismo e alento para a liberdade. Foi um vulcão benigno, cujo fogo ainda aquece nossos corações. E foi um semeador de idealismo na
paisagem da nossa Pátria!
Dr. Flávio Flores da Cunha Bierrenbach
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General José Antônio Flores da Cunha, ao sentir-se próximo do fim, fez como
os cavalos – procurou o rumo da querência. Para um gaúcho como ele, o símile
é respeitoso e congruente; não foi com outro ânimo que se despediu do Parlamento
Federal nas asas de uma frase de bronze: “Quero morrer no Rio Grande, beijando as
coxilhas!”
Sua chegada ao solo nativo foi tocante. A imprensa mostrou o velho fronteiro
de 79 anos descendo as escadas do avião amparado por amigos. Vincavam-lhe o rosto
magro as marcas do tempo e das pelejas. Guerreiro, parlamentar, tribuno, administrador, advogado, homem do mundo, era agora apenas sombra de si mesmo. Mas, naquele corpo alquebrado reconhecia-se o próprio símbolo da terra heróica, sua síntese
gloriosa. Quando ergueu a mão trêmula num discreto saudar, pulsou nos ares o verso
de Rodriguez Castillos: “Mano de alzarse en visera para medir lejanías...”
Estávamos em 1959. Flores acabava de deixar a Câmara dos Deputados. Havia se integrado ao PTB, após abandonar a UDN, com a qual divergira na crise de
1955, ocasião em que assumira posições mais à esquerda e, com a firmeza de sempre,
presidira aquela Casa do Congresso. Nas eleições do ano anterior, ficara na suplência
da legenda trabalhista. Jango, num daqueles rasgos que o caracterizavam, recomendara aos companheiros de São Borja que o sufragassem. Era uma homenagem. Sabiao fisicamente debilitado, mas desejava que o partido contasse com aquela força moral
indesmentida. Tal intuição coroou o velho caudilho com o derradeiro mandato popular e o público reconhecimento.
As cenas de seu desembarque calaram na alma rio-grandense. Não se podia
esquecer facilmente o porte, o cansado vigor que ainda o impulsionava e, a cingir-lhe
os ombros, o lenço branco que drapejara vitorioso e magnânimo na ponte do Ibirapuitã,
no Ibicuí da Armada, nos embates tribunícios. Com ele morreria, em novembro desse
ano 59, e, com ele o enterrariam.
Seu corpo foi trasladado para o Palácio Piratini em cortejo cavalariano e
embandeirado. Sobre o esquife, ao lado dos pavilhões pátrios em funeral, o movimento tradicionalista, do qual era benemérito, colocou um pala branco, a cor que
emulara com o vermelho dos maragatos na saga cívica do povo gaúcho. Ouviu-se
Jaime Caetano Braun erguer versos de timbres metálicos: “Condor entre os condores
/ Da velha cavalaria, / Trinta e Cinco retinia / Na espada do Velho Flores!”
A sugestão dramática desses momentos, levaram o nosso saudoso Apparício
Silva Rillo a escrever, centrado no lenço e no pala, Dois sonetos a Flores da Cunha,
que ele modestamente classificou de “circunstanciais”. Infelizmente inéditos, perderam-se. O poeta, as nossas instâncias, procurou-os em vão. Em uma de nossas últimas
conversas, sem os ter recuperado e sabedor de que nos lembrávamos de boa parte
deles, pediu-nos que tentássemos reproduzi-los. Com perdão aos tropeços da memória, e sem preocupações técnicas, eis um deles:
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“O branco lenço e a cabeça branca,
Um fim de vida, um coração em pena,
Última etapa do chiru ventena,
Caudilho macho quebrador de banca.
Mereceu, por guerreiro e por torena,
Na legenda pampiana entrada franca,
Foi outro Blau da Salamanca,
De forte coração e alma serena.
Não mais o pala, nem a russilhona,
Não mais a velha adaga querendona
Luzindo prata, de través, na anca...
Que importa ao taita este campeiro luxo,
Se lhe basta, à divisa de gaúcho,
O branco lenço e a cabeça branca?!”
Dr. Fernando O. M. O'Donnel
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o lembrar homens ilustres e pesquisar seus feitos meritórios, prestamos relevantes serviços à Pátria e estimulamos os patriotas do presente. Sendo, também, a História a mestra da vida e a alma de um povo, ao publicarmos seus acontecimentos, iluminamos com força de um farol a consciência dos lutadores do presente.
Flores da Cunha foi um destes ilustres personagens que deixou uma lição de vida que
a História conta.
José Antônio Flores da Cunha nasceu em 5 de março de 1880 no Município de
Santana do Livramento. Era filho de Miguel Luiz da Cunha e Dona Evarista Flores da
Cunha.
Fez seus estudos primários em Livramento, o secundário em Porto Alegre e o
curso superior de direito em São Paulo, completando o Bacharelado em Direito em
1902, no Rio de Janeiro.
Foi nomeado em 1903 delegado de polícia no Rio de Janeiro, no Bairro da
Saúde. Em 1904, por motivos que o desgostaram, renunciou ao cargo, retornando a
sua cidade natal Livramento. Assumiu, então, a direção do jornal A Fronteira.
Em 1908 foi eleito Deputado Estadual. Mas, em 1910 renunciou ao mandato
para assumir o honroso cargo de delegado auxiliar do Rio de Janeiro, no governo do
Marechal Hermes da Fonseca. Este cargo foi obtido graças a sua excelente atuação
durante os dois anos como Deputado Estadual.
Em 1912 foi eleito Deputado Federal pelo Estado do Ceará, apesar de não
conhecer o Estado.
Tudo aconteceu por insistência do Senador Pinheiro Machado. Falou com Flores
da Cunha e alegou que não poderia dispensar sua atuação na Câmara de Deputados.
Mas pelo Rio Grande do Sul não poderia se candidatar já que havia uma grande luta entre as famílias Flores da Cunha e Pereira de Souza e se aparecesse como
Deputado tornaria maior a luta. Foi então que Pinheiro Machado, também gaúcho,
lançou sua candidatura no Ceará. Ajudou o amigo e conseguiu sua eleição.
Terminado seu primeiro mandato na Câmara Federal, aceitou o convite do
Governo do Estado, na pessoa do seu chefe Dr. Borges de Medeiros para Intendente
Municipal de Uruguaiana. Desempenhou o cargo com muita eficiência, porém, saiu
para ocupar novamente o cargo de Deputado na Câmara Federal. Exerceu-o até 1920
quando, então, foi eleito constitucionalmente, com grande maioria, para Intendente
de Uruguaiana.
Durante o seu mandato como Intendente sobreveio a Revolução de 1923. Participou, então, organizando um corpo provisório – os Fronteiros da República. Era o
Comandante e como tal tomou parte em diversos combates, salientando-se não somente pela coragem como pela capacidade de comando. Isto lhe valeu várias vitórias,
razão por que lhe foi confiado o comando da Brigada do Oeste.
A Brigada do Oeste, comandada por Flores da Cunha, abrigava o Corpo Provisório sob o comando do Tenente-Coronel Oswaldo Aranha, o Corpo Provisório comandado pelo Tenente-Coronel Nepomuceno Saraiva e o Corpo Provisório Fronteiros
da República comandado pelo Major Laurindo Ramos.
A partir de 1923, Flores da Cunha somente comandou grandes unidades e
nestes comandos nada ficou a dever aos generais que comandavam as demais grandes
unidades.
Durante sua última administração em Uruguaiana, desenvolveu, com o apoio
do município, a agricultura, a pecuária, incentivou a educação tanto na cidade como
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no interior. Melhorou as estradas municipais e as ruas (algumas asfaltando e outras
empedrando). Ao deixar a administração, em 1924, ficou com um caixa para o município de oitocentos contos de réis para o saneamento da cidade que já havia iniciado.
Pelos benefícios proporcionados ao município com sua administração foi-lhe
concedido o título de cidadão honorário de Uruguaiana.
A capacidade do ilustre brasileiro Flores da Cunha foi comprovada em todas
as atividades que era chamado a atuar: como administrador, militar de alto comando
e legislador, como Deputado Estadual, Federal e Senador. Este ilustre brasileiro –
General Flores da Cunha, não freqüentou nenhuma escola militar. No entanto, possuía o dom de comandar. A cada encontro com o inimigo, nas lutas que tomou parte,
melhor se apresentava como comandante. Era respeitado, tanto pelos seus comandados como pelos inimigos pelo arrojo e tática que empregava em suas lutas. Por esse
motivo o Presidente da República concedeu-lhe o título de General de Brigada.
No comando da Brigada do Oeste tomou parte nos movimentos revolucionários de 1923, 1924, 1926 e 1930. Em 1930, foi vitorioso na capital, pois conseguiu
prender, no próprio quartel-general, o General Gil Almeida, comandante da guarnição de Porto Alegre.
Os ânimos voltaram a acalmar em favor do Governo da República e a revolução praticamente vitoriosa no Rio Grande do Sul. Começaram então a organizar tropas para marchar para São Paulo e Paraná onde estavam resistindo em defesa do
governo de Washington Luiz. Para o comando desse grupamento chamado Exército
do Sul assumiu o General Flores da Cunha.
Junto com Flores da Cunha, seguiu o chefe da revolução – Dr. Getúlio Vargas,
tendo como guarda de garantia o Primeiro Regimento da Brigada Militar.
O Primeiro Regimento da Brigada Militar possuía o 3º Esquadrão de Militares, dos quais, com muito orgulho, eu, José Luiz Silveira fazia parte. Atualmente, reformado e com meus 89 anos, ainda recordo o que aconteceu nesta revolução que participei.
Eu fazia parte do 1º Regimento e do 3º Esquadrão que viajava na mesma composição onde viajavam o Dr. Getúlio Vargas e o General Flores da Cunha.
Ao partirmos em composição da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, recebíamos em todas as estações manifestações de sucesso e integral apoio à causa. Chegamos no dia 22 de outubro em Sangé – Estado de São Paulo, onde pernoitamos no trem
que nos levava.
No dia 23, quando nos preparávamos para seguir para a frente de combate em
Itararé, cuja vanguarda já se encontrava no Passo Cipriano Mello, fomos atacados
pela aviação paulista durante mais de meia hora. Reagimos usando metralhadoras
antiaéreas. Cessado o bombardeio, marchamos com o 3º Esquadrão do 1º R.C., reforçado por um pelotão de metralhadora. Éramos comandados pelo Capitão João Scherer,
acompanhado do General Flores da Cunha e seu ajudante-de-ordens.
Em determinado trecho da estrada, o General Flores da Cunha atolou seu automóvel e com os nossos caminhões, que vinham logo atrás, aconteceu o mesmo. Recebemos, então, ordem para seguirmos a pé, conduzindo arreios às costas, armamentos
e metralhadoras. Com este equipamento tivemos que atravessar um banhado com
água até o joelho, sempre acompanhados pelo General Flores da Cunha.
À noite, chegamos em Passo Cipriano Mello, onde um pelotão atravessou a
nado. O General Flores da Cunha retornou a cavalo para o forte da coluna. No dia
seguinte passou o restante do esquadrão. Aí, iniciamos o combate com a vanguarda
paulista por mais de quatro horas.
Era de tarde e pelas 16 horas começamos os preparativos para, à noite, assaltarmos as trincheiras paulistas. Nosso regimento e outras tropas, então, começaram a
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se organizar para o ataque. Soubemos que o comando da tropa seria feito pelo General Flores da Cunha e seu estado maior. Eles já se encontravam montados e na expectativa do assalto.
Mas, para nossa surpresa, chegaram emissários do inimigo paulista com a
mensagem de que tinham aderido à revolução, motivados pela prisão do Presidente
Washington Luiz. Deram também a notícia de que assumiria o governo uma junta
governativa até a chegada do chefe revolucionário Dr. Getúlio Vargas.
A notícia foi uma bomba, mas trouxe muita alegria para toda a tropa. Continuamos a marcha, pousamos nas proximidades de Itararé e no dia seguinte atingimos a
estação Ibití
Em Ibití embarcamos para Osasco. Nossa cavalhada retornou para o Rio Grande
do Sul. Em Osasco ficamos 4 dias. Depois seguimos de trem para o Rio de Janeiro
passando por São Paulo.
Consolidada a Revolução de 1930, com o Dr. Getúlio Vargas na chefia do
Governo Provisório da República, ficou como Interventor no Rio Grande do Sul,
nomeado por Getúlio Vargas, o General Flores da Cunha.
O General Flores da Cunha assumiu a Interventoria, fazendo um governo com
bastante austeridade, recuperando as finanças do Estado.
Criou também sindicatos para a defesa da produção primária, auxiliando a
pecuária através de financiamentos bancários. Fortaleceu o Banco do Rio Grande do
Sul, mantendo em dia o pagamento dos funcionários e providenciando a construção
de frigoríficos.
Quando tudo estava se recuperando surge o movimento constitucionalista de
1932, com o envolvimento do Rio Grande do Sul. Muitos líderes deste movimento
estavam com compromissos em São Paulo, contra o governo provisório de Getúlio
Vargas. Os líderes comprometidos tinham grande interesse em envolver Flores da
Cunha já que este, antes do governo de Getúlio havia determinado o processo para as
eleições constitucionais e estava tão interessado em que isto acontecesse que seria
capaz de defender até mesmo com um movimento com armas para que a eleição
conscitucional se realizasse.
No entanto, Getúlio Vargas já havia tomado todas as providências para a realização da eleição dos membros que iriam elaborar a Constituição. Porém, não era
isso que os paulistas queriam.
Atendidas as exigências, o Interventor General Flores da Cunha, honrando o
cargo que ocupava, avisou os líderes gaúchos que não permitiria qualquer perturbação da ordem. Determinou que tropas da Brigada dissolvessem grupos armados e
conforme a reação dos grupos, combatê-los. Ao mesmo tempo, ajudava com tropas
da Brigada, a defesa da legalidade em São Paulo.
No Rio Grande do Sul, nos meses que durou a revolução, aconteceram alguns
combates de pequena monta e poucos feridos até o combate realizado na Fazenda de
Cerro Alegre da família Barbosa no Município de Piratini.
O combate de Cerro Alegre foi muito importante. Aconteceu em 20 de setembro de 1932 (97 anos depois da Revolução Farroupilha). Neste combate participei. As
tropas eram comandadas pelo chefe revolucionário do Rio Grande do Sul, Dr. Augusto
Borges de Medeiros. Mais ou menos uns trezentos homens, em posição privilegiada,
estavam entrincheirados em cercas de pedras combatendo uns oitocentos homens
comandados pelo Coronel Adel Bento Pereira. Durou umas seis horas, com diversos
mortos e grande número de feridos de ambos os lados.
Neste combate foram presos o Dr. Borges de Medeiros e diversos oficiais e
praças.
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Após esta data não houve mais nenhum movimento revolucionário no Rio
Grande do Sul até os dias de hoje.
O Interventor General Flores da Cunha retornou ao seu antigo cargo, realizando suas atividades normais, ou seja, promovendo meios de recuperação das finanças
estaduais, construindo estradas, melhorando o ensino, construindo escolas, melhorando o salário dos professores. Também contribuiu para a melhoria da segurança
pública construindo quartéis para a Brigada e Guarda Civil.
Organizou também o evento para a comemoração do Centenário da Revolução Farroupilha.
Para este evento construiu pavilhões onde haveria mostra de vários estados,
apresentando suas produções, além de várias festividades.
Como durante todo o governo de Flores da Cunha, eu servia na Brigada Militar, posso dar meu testemunho dos benefícios proporcionados à esta corporação pelo
governo bem como para todo o Estado. Sempre responsável e honesto o General
Flores da Cunha proporcionou ao Rio Grande benefícios em todos os campos. Na
própria Brigada remodelou o ensino do Curso de Oficiais e também suas acomodações.
Levado por sua responsabilidade perante o povo do Rio Grande do Sul, quando percebeu que o Presidente da República Dr. Getúlio Vargas preparava uma ditadura constitucional outorgada, procurou preparar o Estado para, no momento oportuno,
não aceitar este golpe. Porém seu estratagema não funcionou e foi descoberto pelo
Governo Federal. Foi bastante pressionado e obrigado a renunciar ao cargo. Fugiu
para o Uruguai e pediu asilo político.
Em 10 de novembro de 1937, o Governo Federal implantou a ditadura, outorgando a Carta, com a dissolução do Congresso tanto da República como dos estados.
Em 1942, Flores da Cunha retornou ao Brasil, apresentando-se às autoridades.
Foi preso no Presídio da Ilha Grande onde cumpriu pena de 9 meses, sendo depois
indultado.
Com a redemocratização do País, em 1945, concorreu a uma cadeira de Deputado Federal. Foi eleito e fez parte dos constituintes de 1946, restituindo-lhes todos
os direitos que a ditadura havia cassado. A partir desta data ocupou uma cadeira na
Câmara Federal até sua morte.
Flores da Cunha faleceu em 4 de novembro de 1959 deixando um exemplo de
vida, de lutas, de responsabilidade e principalmente de amor à Pátria, sua terra natal.
Como homem foi responsável e honrado, como político soube com galhardia e caráter representar sua terra e como militar soube comandar como ninguém, pois sabia
dar o exemplo para fazer cumprir suas ordens.
Flores da Cunha, o povo rio-grandense agradece e hoje sente a falta de outros
líderes da tua estirpe para a glória do Rio Grande...
José Luiz Silveira
Tenente Coronel Reformado da Brigada Militar
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polêmica figura do irrequieto General chimango, foi um de nossos bons
intendentes, tal como se denominavam à época. Foi eleito Intendente, para o
período de 1920 a 1924 ficando identificada sua passagem administrativa, pelo movimento armado que conflagrou o Rio Grande, por dois anos.
Depois da revolução, retornou à Uruguaiana, administrando novamente o município, tendo eficiente desempenho, pois encontrou-o com enorme passivo, fruto de
interinidades que governaram em sua ausência. Para restabelecer as finanças municipais, teve de aplicar muita economia e enérgica orientação. Foi seu subintendente, o
Sr. João Julio Cunha e inspetor escolar, o professor Augusto de Almeida Tito, que
eficientemente supervisionava as 22 escolas existentes, com quase mil alunos. A cidade de Uruguaiana, contava com 1807 prédios e 28.500 habitantes.
Durante seu período administrativo, foi bastante progressista, não somente na
cidade, mas também na campanha, onde muito fez por suas comunicações, abrindo
diversos caminhos vicinais. Amigo das árvores, plantou com suas próprias mãos, os
jacarandás da Praça General Osório. Esta foi, posteriormente, cedida para a implantação das oficinas da Hidráulica Municipal (hoje Corsan) eliminando-se as árvores que
recordavam o ilustre Intendente. Fez ajardinar várias ruas, com canteiros ao centro e
mandou plantar centenas de plátanos, gravílias e uvênias. À Rua Tiradentes, plantaram-se muitos álamos carolina e na Rua Santana, uma avenida de coqueiros, iniciando na Rua Duque até a Rua Aquidabam, que hoje recebeu seu patrocínio.
No período de paz que se seguiu, dedicou-se à pecuária, com criação em campos do Imbaá, tendo registrado “marca e sinal”, conforme se verifica no Registro da
Prefeitura Municipal, em 4 de fevereiro de 1927, no livro número 9, na página número 385, sob número 4061.
Era Bacharel em Direito, havendo trabalhado com o dr. Oswaldo Aranha, por
algum tempo, desempenhando brilhantemente na causa pública.
Foi Deputado Estadual, Governador do Estado do Rio Grande e valoroso cabode-guerra. Como tal, sustentou o governo de Borges de Medeiros, personagem principal da Revolução de 1923. Optando pelo legalismo fez-se “chimango” – apodo que
se dava aos prosélitos de Borges, cujo governo se estendeu por vinte e quatro anos.
Foram combatidos pelos “assisistas”, também chamados de “maragatos”, pela analogia das hostes revolucionárias federalistas de 1893.
A divisa dos “chimangos” era de cor branca. Seus guerreiros, traziam esse
distintivo no lenço de pescoço, na fita do chapéu, numa divisa no antebraço...
Por outro lado, os “maragatos”, apresentavam a cor encarnada, trazendo lenços vermelhos como símbolo do partido, flâmulas vermelhas nas lanças, divisa encarnada nos chapéus, muitas com dísticos bordados, esteriorizando sua paixão partidária.
Dr. José Antônio Flores da Cunha, filho emérito de Santana do Livramento,
nasceu em 28 de março de 1880, filho de Manoel Luiz da Cunha e Dona Evarista
Flores da Cunha.
É filho honorário de Uruguaiana, tendo sido considerado cidadão emérito, pelos serviços prestados a esta terra, onde residiu quase toda a existência.
Homem talhado para as épocas heróicas, disse ele, o escritor Urbano Villela,
viveu o dr. Flores da Cunha os derradeiros momentos em que a História se engalanava
com os feitos dos filhos deste grande Estado.
“Houvesse vivido cem anos antes e o Rio Grande seria um repositário de
monumentos a sua memória de homem bravo, destemido e cavalheiresco.”
Raul Pont
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u nunca fiquei assente em Santana do Livramento como médico. A minha idéia
era de fazer carreira no magistério, e efetivamente, isso ocorreu. Me formei em
Porto Alegre, no ano de 1937 e, no começo de 38, já tinha ganho a posição de assistente do professor Aurélio Py. Então fiquei trabalhando aqui e não tive contato com
os filhos do General Flores da Cunha. Mas um dia os dois filhos me procuraram. Eu
tinha relações cordiais com eles, não íntimas, nem de todo o dia, porque o que eu
andava fazendo eram especificamente mais as coisas médicas e de ensino na faculdade.
Mas eles me procuraram para me dizer que o General estava de viagem para
cá. Estava muito mal. A idéia dos médicos era de que ele estava em uma situação
muito grave, e essa situação muito grave, piorada ainda pelo seu temperamento. Ele
alterava as prescrições dos médicos, descumpria as restrições, pois não era do temperamento dele ter restrição de forma alguma. De modo que eles me explicaram que o
médico dele no Rio de Janeiro era o filho do Annes Dias, e que era muito amigo deles.
Relataram que não era possível mais dedicação do que ele dava ao General, mas não
adiantava nada. Ele alterava as medicações, resolvia que tal remédio fazia mal e não
tomava, que outro fazia bem e tomava. Não dava importância nenhuma aos médicos.
De modo que eles me disseram:
– Nós te trazemos um caso de fase final! Mas ele vem para cá praticamente
para morrer!
Eu digo:
– Eu estou às ordens de vocês, obviamente! E qual é o problema principal?
E eles me respondem:
– Bom, o problema principal, fora da doença, é ele muito resistente! De modo
que não te decepciones se tu digas que ele faça uma coisa e daí a pouco ele diz que
não está fazendo! Ele não te conhece, mas sabe quem és, filho do Doutor Érico, e nós
contamos contigo!
Então concordei:
– Está bem! Muito bem, muito obrigado pela honra!
Eu fiquei à espera, e, numa quarta-feira, fui avisado de que ele havia chegado.
Então, fui à casa onde ele estava alojado, acomodado na cama e pronto para receber a
minha visita. Muito bem. Cheguei, cumprimentei. O quadro que eu encontrei era
realmente contristador, porque para um homem, sobretudo como ele era, e que projetava no ambiente a sua personalidade, ele estava numa posição muito ruim. Estava na
cama, deitado, para trás um pouco, muito inclinado para o lado direito, e não tinha
possibilidade, já que havia também uma certa rigidez da coluna, de mover-se muito.
Ele tinha que fazer mais com os olhos e com a face, aquilo que não podia fazer com a
totalidade! Eu me lembro muito bem dele, porque impressionava muito em qualquer
situação! Cumprimentei-o, conversei com ele e fiz um exame que era um pouco circunstancial, mas que eu já tinha planejado como deveria ser. Porque o problema não
era da doença... a doença era a minha obrigação saber o que fazer! O problema era a
psicologia! Era como fazer, como levá-lo, conquistá-lo para o meu lado!
Então, eu vou descrever com um certo pormenor: fiz o exame físico minucioso dele. Percebi que ele tinha, do lado esquerdo um derrame pleural bastante volumoso. Tinha líquido na pleura. Os médicos do Rio certamente já sabiam disso, a família
eu não sei, creio que não! Então eu, depois disso, simplesmente fiz uma prescrição
discreta e que era normal para uma pessoa com insuficiência cardíaca, e que a base de
tudo era o diurético e a Digital. A Digital é um remédio que passou pela medicina,
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ainda se usa, e se usa bastante, mas, na verdade, naquela época, era a reação automática do crime. Prescrevi um diurético e a Digital como um cardiotônico, e isto era
aquela coisa que os meus colegas do Rio certamente estariam fazendo também. E
decidi, disse:
– General, vamos dar um pouquinho de tempo. Eu venho aqui no sábado, à
tarde, passar uma parte com o senhor!
Muito bem.
No sábado, quando eu cheguei, os dois filhos me receberam na porta dizendo:
– Olha, aconteceu o que nós sabíamos: ele alterou tudo, mexeu em tudo, está
da mesma maneira, como aliás todo mundo já havia dito: que ele não iria ter nenhuma
modificação imediata!
Eu digo:
– Pois é, mas é porque eu estava preparando o que vai ser uma batalha contra
o General! Não é tão fácil, mas vamos ver!
Fui lá, ele estava na mesma posição, cansado e doído daquela constância em
uma posição forçada.
Eu lhe disse:
– Como vai?
– Olha Doutor, eu estou bem... agora, tive que fazer algumas modificações na
sua medicação!
– Ah, pois não. Quais são?
– Não, o senhor sabe, a Digital não me faz bem. De modo que eu a reduzi pela
metade!
E tal outra coisa... enfim, ele enumerou duas ou três coisas como se acatasse as
minhas prescrições e fizesse uma revisão completa!
Bom! Eu disse:
– General, eu tenho pelo senhor uma grande admiração...
E então enumerei ele como parlamentar, ele como advogado, ele como homem público e homem de atividade intensa sob todo o ponto de vista... e, depois:
– General, praticamente eu proponho a lista dos meus campos de conhecimento! Em todos eles, eu sou a pessoa que ouve e o senhor é a que fala! Eu só tenho a
ganhar com isso. Mas há uma única exceção General: e é para isso que eu vou chamar
a sua atenção quanto a minha posição. O que quer que falemos, é algo que o senhor
fala e eu escuto, mas há uma coisa na qual eu tenho um pouco mais de possibilidade
devido à situação: é a medicina! E, ainda que fique bem claro, na palavra médica,
porque é coisa multimilenar, mas eu, em homenagem a sua condição de grande advogado, eu vou tomar para mim atrevidamente uma posição também: eu considero que
o senhor me dá uma procuração. Eu sou advogado, o seu advogado na medicina! O
quê isso faz? Ao mesmo tempo define bem, limita, eu sou apenas isso. E olha, eu,
advogado, uma coisa que não tenho nenhuma atribuição para fazer. Mas em que eu
sou advogado? Eu sou a pessoa a quem o senhor deu poderes para lhe defender! E,
nessas condições, eu, uma vez que recebo essa procuração, eu tenho que cumprir,
dentro da minha capacidade de médico, mas um médico que está advogando pela sua
saúde. Nesse particular então, General, eu quero dizer o seguinte: eu preciso de toda
a amplitude dos poderes que os seus clientes lhe davam quando o constituíam como
seu advogado. Só que o senhor vai perguntar: mas em que consiste então essa minha
advocacia? Não na maneira de fazer, mas nos poderes que o senhor me autoriza... em
verdade, enquanto eu estiver como seu advogado, eu preciso de liberdade de ação e
autoridade nas prescrições. O senhor, como é lógico, tem a mais ampla autoridade em
termos até afetivos, de admiração, de cassar essa procuração... um gesto seu. O se93

nhor não quer nada! E eu continuarei a vir visitá-lo pela admiração que tenho, por ser
o senhor o homem que é. Mas, na parte da medicina, é muito esquisito isso que eu
estou lhe dizendo, mas eu tenho que lhe dar a última palavra.
Ele ficou parado assim, não olhando para mim. Ficou parado, olhando para os
filhos. Isso durou meio minuto, um minuto, mas, enfim, para efeito do ambiente, era
uma coisa interessante: os dois filhos não sabendo o que fazer. Mas quando ele falou,
ele não olhou para mim! Eu estava aqui, à direita do leito e, os filhos, os dois, estavam
ao pé do leito.
Foi para eles:
– Vocês ouviram? - foi a primeira coisa.
– Vocês ouviram? Se os médicos do Rio de Janeiro tivessem falado como o
Doutor falou, talvez o meu quadro fosse outro!
E então se virou para mim:
– Doutor, eu fico muito satisfeito de tê-lo escolhido. O senhor tem ampla procuração para fazer o que bem entender, e só a sua palavra será seguida!”
– Muito bem, é uma grande honra para mim e eu farei o possível para
corresponder a ela! Então, a primeira coisa, o senhor está com derrame pleural...
– Sim, falaram-me alguma coisa a respeito...
– Pois é, isso é fundamental, e eu preciso que um cirurgião faça a punção
mesmo um clínico podia fazer, não era assim tão complicado, mas eu queria trazer o
que houvesse de melhor! e que possa esvaziar esse líquido que está pressionando
para o lado direito do coração, que não é o lugar dele, e prejudicando toda a mecânica
circulatória! Eu não sei quem seria o cirurgião da sua confiança, ou da sua escolha. O
senhor vai escolher.
– Pois é, eu quero que o Doutor Ivan Faria Correia faça
– Eu estarei aqui junto.
Muito bem. No outro dia, o Ivan foi lá, esvaziou. Com isso, permitiu que ele
pudesse respirar melhor, porque ele estava com um derrame grande... e ele pôde,
inclusive, modificar a sua posição, de modo que já ele, feita essa punção, dali a poucas horas, estava acomodado noutra posição mais adequada e podendo mover a cabeça por causa da sua coluna vertebral.
Nessas condições, eu digo:
– Agora vamos fazer: Digital e isso e isso... o senhor tem razão de ter uma
precaução com Digital, algumas pessoas o aparelho digestivo não tolera, ficam
nauseadas... tudo o que o senhor sentir sobre Digital, me diga. E eu lhe direi quando
isso já exige uma parada, uma interrupção, e quando, ao contrário, nós devemos de
insistir!
E assim, mais isso e mais aquilo... dei a prescrição toda e fui embora. E depois
os filhos disseram gostar muito do advogado, muito bem:
– Mas olha, tu pegaste... tu fizeste um truque, tu pegaste o lado pelo qual
parece que ele pode ser acessível!
– Pois essa é a minha função!
Bom, no dia seguinte... parece que eu deixei entre quarta e sábado para que ele
pudesse pensar mais na sua situação, adaptar-se à idéia, ouvir coisas ao meu respeito
e etc... e aí então, quando eu deixei a coisa de advogado, eu já estava mesmo... aceitável como advogado! Bem, no dia seguinte, ele já tinha melhorado por causa disso,
e continuou melhorando... e continuou melhorando muito bem! De modo que eu consegui uma coisa que os colegas do Rio teriam conseguido também se fossem ouvidos! O que faltou neles não foi nada que não tivessem! Eram capazes, gente da melhor qualidade, com a melhor dedicação ... mas, faltou a eles como enfrentar um
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General chamado General Flores da Cunha. Isso é... era o que precisava! E eu não
tinha obrigação de inventar aquelas coisas. Eu inventei simplesmente porque, filho
de advogado, eu sabia como era procuração, e o que era outorgar uma procuração,
passar uma procuração, essa nomenclatura toda que me dava assim uma certa autoridade para exercer uma coisa que, de outra parte, eu não tinha.
Nessas condições, o nosso General foi melhorando bastante aceleradamente!
Bastante satisfatoriamente! E, muito contente! Os filhos porque haviam retomado a
possibilidade de ajudá-lo, e ele próprio porque estava se sentindo bem! De modo que,
daí por diante, não houve nenhum problema maior, fora o fato de o Ivan então, conforme tínhamos combinado, vir e fazer a punção e esvaziar aquilo... que era uma
coisa que um enfermeiro poderia fazer... mas feita com o cerimonial, por um bom
cirurgião como era o Ivan, isso também, obviamente, correspondia ao cliente! Nessas
condições, o General, daí a poucos dias, me atendia sentado em uma cadeira! Com o
pescoço completamente liberado, podendo... e também, retomando aquele aprumo
que era natural dessa personalidade!
Eu dei um salto muito grande, porque esses foram os fatos de como se desenvolveram as coisas. Ao longo disso eu só tinha visto o General em público. Quando
muito menino e depois, mais adiante, haviam as coisas do cassino... mas eu ainda não
era, não era o médico, senão que era um estudante que aparecia pelo cassino, não para
jogar, pois não tinha nem dinheiro, nem disposição!
Mas, então ele é o Flores da Cunha... em toda a sua importância! E aí, eu fiquei
contente de ver que ele estava retomando aquilo que, para ele, era indispensável! Era,
ao ver assim... uma pessoa... acho que os pássaros também tem isso. Os canários
belgas nasceram para viver na gaiola. Se não vivem na gaiola, morrem! Mas os homens, e certamente um homem do temperamento do General, nasceram para não ter
restrições. A restrição é pior do que a doença! Ela, em si, já é a pior das restrições!
Nessas condições, o General passou a ser meu cliente. Ia melhorando, e, ao
mesmo tempo, uma fonte de conversas! Eu já tinha escalado os meus sábados de
tarde, era para visitar o General como médico e muito mais do que como médico,
como aquele que vai para ouvir e para ver uma personalidade como ele era... muito
simpático, muito agradável. Assim, nós fomos indo, e houve um momento em que foi
prestada ao General uma homenagem... eu não tenho bem idéia do que era esta homenagem, mas era algo que comportava uma medalha que ele iria receber, alguma coisa
assim. E ele foi fardado! Não era aquele homem que estava em cima de uma cama,
meio dobrado... não! Ele foi fardado!
Dr. Rubens Maciel
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e José Antônio Flores da Cunha tem sido dito que foi nosso último caudilho.
Em que sentido? Vejamos primeiro se ele foi realmente um caudilho. Para
isso, baseamo-nos no que a esse respeito escreveu Arthur Ferreira Filho em sua obra
Perfis de Caudilhos.
Etimologicamente caudilho quer dizer chefe. Caudilho relaciona-se com cabeça, capitão, cabo.
Para Rui Barbosa, quer dizer chefe do partido ou cabeça de facção, especialmente o que se assinala pela exageração de sua autoridade ou pela autocracia de seu
mando.
Aurélio Porto, define caudilho como guerreiro ou político cujas ideologias
refletem somente seus pendores pessoais. A lei suprema é o fio da espada. E projetase na História cercada pelas marés crescentes de sangue.
Para Lucas Ayarragaray o caudilho é a bandeira, o princípio, o programa e o
fim do seu partido.
Já Moysés Velhinho nega a existência de verdadeiros caudilhos na História do
Rio Grande do Sul. Para ele o caudilho rio-grandense é um respeitador da lei e de
certas convenções sociais que têm força de lei. Tem as seguintes características:
a) homem de campo; b)homem a cavalo; c) político com prestígio real, independente
de cargo, numa certa região; d) homem de guerra, isto é, disposto a deixar suas comodidades e interesses e lançar-se à luta armada com seus adeptos. Tem as qualidades
dos antigos condottieres. Não precisa ser, necessariamente, um degolador, nem ambicioso de poder pessoal. Surgiu como produto do tempo e das circunstâncias do ambiente e desapareceu quando encerrou-se o ciclo heróico do Rio Grande.
No sentido de ser figura de influência no partido, ele foi primeiro em relação
ao Partido Republicano Rio-grandense, ligado a Pinheiro Machado e a Borges de
Medeiros; depois, em 1932, como fundador do Partido Republicano Liberal. Entretanto, não se verificou ter ele exagerado no mando, nem tinha espírito autocrático. Ao
contrário, foi sempre um defensor dos princípios democráticos contra a ditadura, tendo lutado pela reconstitucionalização do País após 1930. Foi guerreiro apenas quando a lei estava ameaçada, para restabelecê-la , em 1923, 1924, 1925, 1926.
Só foi revolucionário uma vez: em 1930, quando o Rio Grande todo levantouse em armas como um único homem. Foi político durante cerca de cinqüenta anos,
mas sua ideologia não refletia apenas seus pendores pessoais. Foi um defensor da lei
e da ordem constitucional. Para ele a lei suprema (isto ele proclamou sempre, até o
fim de sua vida) nunca foi o fio da espada; era seu pensamento que a solução das
questões por meio das armas deveria ser utilizada somente quando todos os outros
meios pacíficos se houvessem esgotado. Projetou-se na História do Rio Grande não
em marés crescentes de sangue, mas por suas realizações na lúcida, operosa e honesta
administração como Interventor Federal em 1930 e como Governador eleito de 1935
a 1937 (seria a 1939, se não tivesse renunciado).
De acordo com o conceito de Moysés Vellinho sobre a palavra caudilho, Flores da Cunha foi um homem do campo, um exímio cavaleiro, com real prestígio no
Rio Grande, um guerreiro, valoroso comandante da Brigada de Oeste em 1923, o
perseguidor de Honório Lemes; um homem capaz de deixar as comodidades e
interesses familiares para lançar-se à luta armada, se isso se fazia extremamente
necessário.
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Era um condutor, um líder.
Não foi um ambicioso do poder, caso o fosse teria aceito a liderança da Revolução de 1932 no Rio Grande do Sul, o que certamente o teria levado à Presidência da
República.
Entretanto, preferiu “renunciar à glória para ficar com a consciência”, segundo suas próprias expressões. Em 1937, teria apoiado o golpe idealizado por Getúlio
Vargas e assim galgado os mais altos postos na ditadura que se seguiu. Entretanto
afirmou: “Mais do que a felicidade de qualquer homem, vale a felicidade de seus
patrícios.”
Professora Regina Portella Schneider
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screver sobre meu avô.
Hesitação primeira – os impedimentos da proximidade afetiva. Também – certa relutância em expor aquilo que emerge de íntimo, de novo, de único em cada relação interpessoal vivida com intensidade. Definitivamente mais fundo – a resistência
pessoal em me revelar, num despojamento daquilo que é o meu privado. Afinal, aqui
estão colocadas percepções minhas sobre meu avô, os sentimentos são meus e é minha também a emoção.
Escrever sobre alguém que me antecede num tempo mítico, ao mesmo tempo
muito distante e muito próximo do meu tempo. A confrontação da herança genética –
os laços do sangue, que me fazem extensão e me colocam dentro do personagem –
com a posição distanciada de observador e crítico de uma realidade pretensamente
objetiva. Geração anterior vista por uma geração posterior. Perspectiva feminina na
interpretação de um universo masculino. Perfil psicológico de um homem captado
por uma mulher.
Nosso convívio foi temporalmente curto. Visitas esporádicas da minha infância e adolescência. Naquela época, o que me aparecia dele, era a representação dominante de poder. Multidões sempre a sua volta. O arquétipo weberiano da autoridade
carismática. Mais tarde, no hospital, seus três últimos meses e a minha descoberta, na
participação da sua agonia. As mesmas multidões, oriundas dos mais distantes cantos
de sua terra, credos políticos os mais antagônicos, estratos sociais os mais diferenciados, desfilavam agora para a despedida do líder.
Tempo qualitativamente longo.
Imagem primeira do avô – o homem da sua terra. O gaúcho.
Mergulhado no seu espaço externo, uma espontânea totalidade requerendo
novas extensões de sua própria mente, conseguiu estabelecer, sempre, a sintonia vital
necessária a estas sucessivas integrações. Exilado de sua terra nativa sem jamais ter
sido capaz de deixá-la para trás, trazia o mapa do Rio Grande desenhado nas linhas da
face, sua mobilidade assegurada no cenho cerrado, narinas abertas e demanda contínua do olhar.
Impossível entendê-lo fora de sua dimensão física. Homem da sua terra, apresentando-se a si mesmo de uma maneira plena, desguarnecida, frontal, o desconhecimento de artifícios representou ao longo de sua vida, simultaneamente, sua força e
sua fraqueza. Homem da ação, movimentou-se livre no espaço essencialmente masculino deste continente perdido, espaço ainda não sacudido pela dinâmica da diferença dialética homem-mulher. As coxilhas sem limites de suas cavalgadas heróicas serviram de moldura para a expansão das vastas áreas interiores, nas quais, motivos e
desempenho foram muitas vezes determinados pela urgência das forças instintivas.
Claro, firme, resoluto, transitou muito à vontade pelas fronteiras difusas que
separam os impulsos mais primitivos das modelagens civilizadoras, paisagem interna
e paisagem externa em relação simbiótica. Integrado neste território cultural de valores tão marcadamente orientados para o homem, viveu na aventura de sua vida, aquilo que a sua terra tinha a oferecer.
Impressão segunda do avô – o homem do seu tempo. O guerreiro.
Vida sorvida entre um e outro combate. Tempos para lutar. Pelas idéias. Pelos
princípios. Por uma postura. Vida vivida em cada momento. Na produção de filhos e
feitos. Nas emoções e nos riscos. Na solidariedade sem condições. Intenso magnetismo pessoal o fazia o ídolo de seus seguidores. Movimentos sempre impetuosos,
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temperamental e sensitivo, traduziu com glória e desespero, a sua captação do humano. Inteiro naquilo que era a favor, inteiro naquilo que era contra, jamais permitiu a
trivialização de seu cotidiano. Sujeito da ação, modificava esta ação simplesmente
por estar nela. Franco, direto, sem rodeios, sua recusa em tangenciar o colocou sempre em fuga dos limbos afetivos.
Vida lutada a cada momento. Ímpeto nos ataques. Vanguardas nas batalhas.
Possuidor de uma pragmática e intuitiva abordagem do real, seu senso de direcionalidade de objetivos imprimiu marcos em sua trajetória de lutador.
Generoso, contingente e humano, conseguiu ser continuadamente jovem e estar genuinamente novo para a revisão das ações anteriores. Elaborou as coragens
necessárias para romper antigas alianças e para ligar sentimentos a objetos. Elaborou
a coragem maior da fidelidade a si próprio. Com o calor de seu caráter, com sua
vitalidade desembaraçada, com seu amor pela vida, ocupou um alto e arriscado lugar
neste tempo épico de aventura humana.
Irene Flores da Cunha
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personalidade, esse luxo de forças virtuais apenas se revela em contato com os
acontecimentos que estão ao mesmo nível do seu poder. Um ambiente medíocre
e a falta de estímulo poderão quando muito fazer ressaltar por contraste os perfis
agudos, mas não se dá nesse caso a verdadeira prova de fogo da personalidade, que é
vitória pelo esforço, não pelo acaso passivo. Onde não há titanismo, até os nisnas
reinam.
Creio mesmo que a personalidade forte é atraída cegamente pelo seu destino,
obedecendo a um pressentimento intuitivo da sua máxima expansão. No mundo dramático do homem, apesar de todo o indeterminado psicológico, há uma lei que se
afirma em cada indivíduo sob a forma de um destino interior, aquela “fatalidade interior” que René Allendy procurou formular, apoiando na psicanálise de um Maurois
ou de um Ludwig.
Porque nem tudo será apenas determinismo do meio: a personalidade marcante
já nos dá a entender uma superação do nível comum e uma síntese sublimada de
valores sociais ou raciais que se individualizaram quando elevados à potência mais alta.
Um homem representativo é ao mesmo tempo singular como tipo que ultrapassa as medidas comuns e comum em que reflete essas mesmas qualidades de valor
médio e social.
Não será necessário dizer que em Flores da Cunha se casam essas duas condições essenciais da personalidade representativa: elas se afirmam por si mesmas no
próprio sentido popular. Porque o povo distingue nele o indivíduo que encarna por
vários motivos um tipo muito nosso de homem e de político, sempre o distinguiu
também na sua admiração instintiva com o secreto orgulho das massas fascinadas
pela sua própria imagem sublimada.
E aí estão as razões do seu prestígio que possui o encanto das coisas espontâneas. Não tendo sido nunca um cortejador da opinião pública, tendo até vivido à
margem ou acima da política pelo seu temperamento impulsivo, capaz de gestos rasgados e quixotescos, aí assumir o Governo do Rio Grande revelou-se inesperadamente um realista em matéria política, um homem capaz de conciliar divergências partidárias e interesses opostos com certeira intuição dos problemas. Cada fase de um
grupo social possui fisionomia própria e cabe ao político descobrir as suas diretivas e
adaptar-se às circunstâncias para poder fazer o pequeno bem momentâneo ou o grande
bem futuro que a inércia das imperfeições admite como um fermento de vitalidade.
Mas o impetuoso General da Revolução de 23 e habilidoso Interventor de 30
ainda não dariam, em feições definitivas, a imagem integral da sua personalidade. Foi
mais tarde...
Num dos momentos mais graves da história política do Rio Grande, quando a
desorientação dos espíritos chegara a um máximo de apreensões angustiosas, quando
o ambiente de desordem provocado pela revolução paulista dava a pressentir todas as
subversões possíveis, escancarada com o desarroio moral uma vasta porta para o
acaso, Flores da Cunha revelou-se, não direi à altura do momento, mas sobranceiro a
ele - e nos deu o espetáculo magnífico de uma vontade intorcível que resolve agindo,
golpe a golpe, e em meio da confusão abre um novo capítulo político na história riograndense...
Esta é a imagem que ficará.
Houve, a meu ver, algo de operação dolorosa nesse lance – cortar com as
próprias mãos, no corpo do seu partido, que era também o seu corpo, a gangrena
pungente e heróica decisão.
Mas não fosse a intuição fulminante, a fria coragem do operador, estaríamos a
esta hora agraciados com uma bela desordem chinesa - na república ideal das utopias.
Augusto Mayer
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oi Antônio Reale, um estranho e profundo ensaísta italiano, que num livro, Psicologia da Linhagem, definiu e coordenou as influências genealógicas, marcando as forças atávicas, o espírito dos ancestrais e as soluções de hereditariedade.
Fala-nos ainda de um paralelismo consciente e duma continuidade medida que
persiste através das descendências ambientais nos grandes níveis políticos e sociais.
A personalidade de Flores da Cunha, vista através desses fatores genealógicos,
apresenta um expressionismo onde se vai encontrar o desvendamento de suas atitudes e de seus atos.
Seria um estudo a fazer-se sobre Flores da Cunha interpretado pelas atitudes e
atos de seus antepassados.
É uma lei sociológica que esse Reale julga indispensável no balanço da personalidade.
A linhagem seguida por uma valorização dos elementos coordenadores nos
dão um Flores da Cunha misto de guerreiro e administrador, ídolo e sonhador.
Já um historiador de grandes recursos, traçou a árvore genealógica de Flores
da Cunha.
Sintetizando a monografia desse investigador da nossa formação histórica,
nos encontramos com Flores da Cunha em várias configurações cheias de vobralidade
heróica e elegância mental.
Flores da Cunha descendendo de Bento Gonçalves, Gomes Jardim, Onofre
Pires, Araújo Ribeiro e Francisco de Abreu deveria mesmo guardar em suas atitudes
as definições desses caracteres que marcaram um período solene da nossa História.
Assim como um Bento Gonçalves, Flores da Cunha é um irradiador de entusiasmo. A sua personalidade transmite uma simpatia elevada e intensa, comunica uma
admiração espontânea.
É essa a auréola mais luminosa dum guerreiro. Através do pampa, o batalhador
vence mais pelo prestígio duma individualidade do que pelo número de soldados.
Bento Gonçalves foi um medalhão revolucionário: medalhão gravado pelo povo no
bronze frio da História.
Soube ser um aliciador e os que se agrupavam em torno dele o faziam por
absoluta fidelidade política. Flores da Cunha é um aliciador, Aqueles que se mantêm
em torno dele também o fazem por uma sinceridade de idealistas.
Gomes Jardim foi o Presidente da República de Piratini, recebendo dessa maneira a consagração dum povo ensangüentado de lutas e Flores da Cunha coloca-se,
muitos anos depois, na mesma história de sua terra em idêntica posição. O ambiente
de hostilidade, intrigas e perfídias lança consolidadamente o nome de Flores da Cunha na chefia de seu Estado natal.
Onofre Pires é o audaz, o devastador dos quadrados de cavalaria, o lutador
peito a peito e Flores da Cunha é ainda esse mesmo arrojado esgrimista e esse mesmo
esmagador de soldados.
Araújo Ribeiro como sábio e pensador se encontra em Flores da Cunha como
um cultor do direito, das polêmicas judiciárias e da tribuna forense, que ele soube
freqüentar com galhardia sem verbalismo, mas incisivo, fulminante.
Francisco Pedro de Abreu, valente como um bom soldado, sem temor até dos
destinos que se voltavam contra ele, se reproduz em Flores da Cunha, que afronta
todos os chãos das paixões populares, contém as iras acesas pelos desviadores da
ordem e sustêm um ambiente de tumulto.
101

Os ascendentes de Flores da Cunha acusam personalidades transbordantes de
vida e de heroísmo.
Mas Flores da Cunha é uma figura de vida e heroísmo. Por si só, nesse cenário
movediço da política, nesse panorama esfumado da História, Flores da Cunha é o
guardião do nosso patrimônio cívico, é o realizador duma lição sentida e cada vez
mais, um gaúcho.
Gaúcho que ama o seu pampa verde cheio de manchas de sangue que são
como paginas duma existência e duma época.
Flores da Cunha é a última encarnação do gaúcho sincero e verdadeiro. A
História não se engana nunca e Flores da Cunha, que tem um nome de tradições
históricas, será para o Rio Grande do Sul um general inesquecível pela bravura e pelo
coração.
Flores da Cunha é o próprio Rio Grande do Sul.
Dante de Laytano
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lores da Cunha vivera e crescera politicamente no esquema autoritário do
borgismo, com o voto a descoberto, as chefias unipessoais, os pleitos fraudados
e eleitores arrebanhados pelos chefões municipais.
A introdução do voto secreto, o sufrágio feminino e a Justiça Eleitoral – grandes conquistas do código de 1932 – obrigaram à renovação dos métodos de aliciamento
do cidadão. No exercício do Governo do Estado, devendo comandar a realização de
dois sucessivos pleitos em 1933 e 1934, mais as eleições municipais de 1936, Flores
da Cunha cedeu às necessidades de novos estilos de convencimento, através da distribuição de vantagens, dos afagos ao eleitorado católico e do cultivo de um intenso
empreguismo. Este último, aliás, facilitado pelo crescente intervencionismo estatal,
que multiplicou órgãos da administração direta ou indireta. O Partido Republicano
Liberal, que fundou em 1932, foi protótipo de partido montado sobre uma estrutura de
governo. Nasceu como um partido de funcionários públicos, e sempre foi, até ser
extinto, um vetor de clientelismo.
Mas embora cultivando os meios suasórios e adoçantes do clientelismo, o governo de Flores da Cunha ainda conservou resquícios do período de dominação
caudilhesca, através de manifestações de truculência. Embora não se possa atribuir ao
General responsabilidade direta por tais fatos, o clima imperante era o das violências
arbitrárias e dos abusos de poder, especialmente nos municípios onde a oposição se
revelava forte. Os assassinatos de Waldemar Ripoll (31/1/34) em Livramento, de Kurt
Spalding (15/12/34) em Soledade, e do Juiz Moisés Viana (24/5/36) em Santiago,
marcaram tetricamente o seu período. Ataques a jornais e jornalistas, agressões a políticos de oposição e atos de coação eleitoral não foram raros, numa revivescência dos
piores costumes da “República Velha”.
Pode-se dizer, portanto, que Flores da Cunha encarnou bem a transição da
política caudilhesca para a política de clientela. Esteve, inevitavelmente, na encruzilhada de dois caminhos e de dois estilos.
Dr. Sérgio da Costa Franco
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á alguns anos, um motivo qualquer levou-me à Comissão de Justiça da Câmara
dos Deputados. Era hora de reunião, e o que primeiro me impressionou foi o
fato de que essa reunião parecia ao mesmo tempo uma coisa grave e frívola. Sentados
ao longo da comprida mesa, deputados ouviam e discutiam com seriedade, enquanto
outros não faziam uma coisa nem outra, e ficavam pelos cantos da sala, entre visitantes, conversando como num clube. Só a falta de hábito de freqüentar as assembléias
podia chamar-me a atenção para isso, pois é sabido que o plenário não funciona em
condições diferentes: num misto de interesse e ócio, e mesmo confusão, em que a
maioria dos presentes, desligada do objeto principal, parece cuidar de coisas distintas
e desencontradas, atmosfera que só de longe em longe é substituída pela concentração total ou mesmo de eletricidade nervosa, em novos momentos históricos.
Foi aí que me apresentaram o Deputado Flores da Cunha, que devia estar achando cacete o projeto sobre turismo, então em debate, pois se instalara com seu charuto
numa poltrona da salinha próxima e se mostrava disposto a um papo. Informado da
suposta condição bárdica do interlocutor não lhe foi difícil encaminhar o assunto para
Badelaire, de quem recitou sem esforço L’Albatros, e lembra-me a ênfase que punha
no verso final: “Ses ailes de géant l’empechent de marcher.” A cena não fôra ensaiada, o soneto estava no fundo do político, entre outros materiais nobres de sua estimação, e se houve um grão de faceirice em trazê-lo à tona, era faceirice legítima: poucos
parlamentares poderiam fazer o mesmo, e o próprio ouvinte não tinha de cor a peça
famosa. E sem dar impressão de falar numa academia de letras colegial ou federal,
nem de disputar auditório a uma declamadora, o velho Flores, no decorrer da palestra, encontrou meio de dizer-me ainda Il bo ve, de Candricci: “I amo, o pio bove; e
mite un sentimento.” Só não fiquei humilhado porque era maior o prazer de sentir o
prazer que ele sentia ao mostrar suas letras.
De resto, seus discursos, mesmo sobre episódios políticos de mesquinha circunstância, eram sempre entremeados de uma reminiscência literária, de uma frase
de espírito sacada a moralistas ou satíricos franceses, juntamente com rifões do
populário gaúcho, anedotas e casos vividos na coxilha, o que contribuía, com as curiosidades restantes de temperamento e de tipo físico, para moldar sua originalidade
entre os políticos brasileiros dos últimos quarenta anos. Houve outros gaúchos de
muita pinta, outros passionais, outros “sensualistas”, se assim posso definir certa organização humana voltada para as formas febricitantes de viver o momento; houve
outros políticos cheios de encanto e de violência, que atraíram simpatia, interesse, reprovação, entusiasmo, mas nenhum como Flores da Cunha reuniu tantos aspectos teatrais,
entre românticos e pitorescos, que criassem uma figura inesquecível até mesmo por suas
contribuições.
Voltando à conversa na salinha da Câmara: acabou derivando, como não podia
deixar de ser, para as lutas político-militares do Rio Grande. Ouvi contada com arte a
cena da rendição de Honório Lemes da campina: as duas tropas formadas, depois
avançando para a confraternização entre vivas ao Brasil, e muitos, naturalmente, chorando. Vencido, mas não humilhado, o caudilho caminhava taciturno e digno e, ao
aproximar-se de Flores, indaga: “Como devo tratá-lo: de general ou de doutor?”
Para não doer-lhe na ferida, Flores responde solenemente: “Trata-me de doutor. Sou
formado em Ciências Jurídicas e Sociais.” E o velho guerreiro: “É melhor mesmo,
pois general até um índio ruim como eu pode ser...”
Perguntei ao narrador por que não redigia suas memórias, e ele explicou-me:
Por falta de tempo. De tempo, e de independência econômica, que, como dizia
Pedro Lessa, é a única independência verdadeira...
Carlos Drumond de Andrade
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a trajetória de árduos caminhos, de difíceis batalhas, de gloriosas vitórias, encontram-se o General e a escola.
Ele, homem público de visão prospectiva, de operosidade invulgar; ela – matriz das escolas normais, marco cultural da História do Rio Grande.
E, desse encontro, estabelece-se o vínculo definitivo entre o General e a escola.
O velho casarão da Rua Duque de Caxias, onde funciona a sexagenária Escola
Normal de Porto Alegre, já não apresentava condições adequadas à educação progressista que ali se desenvolvia.
Em 1931, durante a inauguração de uma importante exposição pedagógica, o
então Interventor Federal, General Flores da Cunha, constatando a precariedade do
prédio onde funcionava o estabelecimento-padrão do Estado para a formação do magistério, formalizou ao diretor da escola, Dr. Emílio Kemp, a promessa de construir
um novo edifício para a Escola Normal. Era desejo do General que a mesma viesse a
ser inaugurada por ocasião das comemorações do centenário da Revolução Farroupilha.
Em 1934, em entrevista dada ao Jornal da Noite, declarava Emílio Kemp:
“Aqui estiveram os engenheiros Fernando Azevedo Moura e Laury Conceição e mais o arquiteto Fernando Corona, que, na minha companhia e dos
professores drs. Alcides Cunha, engenheiro-militar; Marques Pereira, médico; Tupy Caldas, professoras D. Olga Acauan, D. Consuelo Costa e D. Maria
Zulmira Abreu Lima, foram, cada qual lembrando, o que seria necessário,
para que o novo edifício satisfizesse plenamente a finalidade de uma escola
normal moderna.”
Foi designada a Professora Olga Acauan, pedagoga culta e lúcida, para estudar, com Fernando Corona, os aspectos pedagógicos a serem observados na elaboração do projeto do novo prédio, os quais seriam baseados nas normas suíças para
construção de escolas-modelo.
A escola deveria ter capacidade para 2.000 alunos, compreendendo três níveis
de ensino: Jardim de Infância, Curso de Aplicação e Curso Normal; laboratórios de
Ciências Naturais, de Física e de Química, gabinetes médicos e dentários, e de Psicologia Experimental; auditório para música; salão de atos; pavilhão de Educação Física.
Por determinação do General Flores da Cunha, a construção do prédio seria no
Campo da Redenção e sua localização, escolhida pelo arquiteto Fernando Corona.
Elaborado o anteprojeto, teria o prédio uma concepção angular, com espaços
livres, amplos e arejados; a fachada, com 127,50 metros, teria um pórtico com colunas jônicas inspiradas no templo grego de Artêmis. O jardim de infância, voltado
para o parque, seria intercomunicável com o edifício principal, através de uma pérgola.
No centro, um pequeno auditório para música e pavilhão para ginástica. Incluía ainda
um grande salão de atos para 2.000 pessoas, centro estudantil, biblioteca, restaurante
e cozinha para merenda.
O orçamento para a construção passou de 3.000 contos de réis. Levado o projeto ao General Flores da Cunha, para aprovação, este o elogiou pela imponência e
beleza, porém protestou quanto ao custo, dizendo que não poderia gastar mais de
2.000 contos de réis. Foram eliminados o grande auditório, o centro estudantil e o
terceiro pavimento sobre o pórtico. Com isso o orçamento da obra baixou para 2.093
contos de réis.
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Em agosto de 1934, o projeto definitivo foi aprovado pela Secretaria de Obras
e passou a ser executado pela firma Azevedo & Gertum. A obra foi terminada em 360
dias e as chaves do edifício e o laudo entregues antes da inauguração da Exposição
Farroupilha.
Professores, alunos e funcionários acompanharam com entusiasmo a acelerada construção da nova escola e expressavam sua admiração pela beleza arquitetônica
que ia revelando.
O General cumprira sua promessa.
Em abril de 1935, resolveram os professores da escola manifestar publicamente sua gratidão ao ilustre General Flores da Cunha, pela construção da Escola
Normal, que seria a segunda no Brasil, em beleza e em excelência de condições pedagógicas. E, em reunião plena, realizada a 3 de abril, foi por unanimidade aclamado o
nome do eminente General Flores da Cunha para patrono da escola, devendo a mesma passar a denominar-se “Escola Normal General Flores da Cunha”.
Com grande emoção, o já então eleito Governador do Estado recebeu, a 30 de
abril, o grupo de professores liderados por Emílio Kemp, que foi comunicar-lhe a
resolução da Assembléia Geral. Na mesma data foi homologada a deliberação dos
professores, por ato do Secretário do Interior, João Carlos Machado.
Em decorrência do prolongamento dos festejos do Centenário Farroupilha e
também, em parte, devido a inúmeras providências de ordem prática a serem tomadas
para a instalação da escola, somente em 18 de março de 1937, presentes o Governador do Estado, seu patrono, o Secretário de Educação e o Diretor da Instrução Pública, foi a Escola Normal oficialmente inaugurada.
De Escola Normal, o estabelecimento padrão de ensino foi transformado, em
janeiro de 1939, em Instituto de Educação. A promoção custou-lhe a perda do nome
de seu patrono, nesse tempo asilado no Uruguai, por motivos políticos.
Vinte anos transcorreram. Com o falecimento de José Antônio Flores da Cunha, o Governador do Estado, Leonel Brizola, através do Decreto n.º 10.957 de 5 de
novembro de 1959, devolveu à escola o nome do seu patrono, passando então a denominar-se Instituto de Educação General Flores da Cunha.
Professora Maria Luísa Mascarenhas
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eclosão da Revolução Libertadora de 1923 revelaria muitas vocações guerreiras. Entre elas, a do então Intendente de Uruguaiana, José Antônio Flores da
Cunha, que, cedo se destacaria como um dos paladinos do regime vigente no Estado.
Organizador previdente, dotado de inegável liderança e de grande coragem
pessoal, que raiava a temeridade, tenaz na perseguição do inimigo, parecia conduzir a
guerra em termos muito particulares, o que lhe valeria relações às vezes difíceis com
o seu primeiro comandante, o bom, humano e competente Coronel Claudino Nunes
Pereira.
Flores era um dos “homens impossíveis” de Claudino.
A doença e o afastamento do comandante da Brigada do Oeste permitiriam
que Flores, finalmente, travasse a “sua guerra”, não dando tréguas ao inimigo, picando-lhe a retaguarda sem descanso, tentando adivinhar-lhe os movimentos e buscando
o confronto decisivo.
Sua temeridade no episódio da ponte do Ibirapuitã levaria ao sacrifício muitos
camaradas, entre eles seu próprio irmão.
O acirramento daí advindo poderia bem explicar a tenacidade redobrada com
que conduziu a perseguição a Honório Lemes na Volta da Serra.
Frustrada a manobra de cerco que preconizara, pela finta que o “Leão do
Caverá” executou em São Pedro do Sul, descarregaria toda a sua inconformidade em
conferência telegráfica com Borges de Medeiros.
Assinada a Paz de Pedras Altas, eleito para a Câmara dos Deputados, não teria
repouso por muito tempo. Novo ciclo revolucionário se iniciava, agitado, agora, pelos estandartes do inconformismo tenentista.
Chamado às armas, Flores voltaria a defrontar-se com o velho adversário.
Honório Lemes, aliado aos tenentes das guarnições da fronteira, saía a campo mais
uma vez, embora sem o mesmo apoio que lhe respaldara as ações no ano anterior.
A surpresa de Guaçu-Boi, obtida, ao que se diz, pela deserção do tenente encarregado do serviço de segurança, se tisnou à aura de guerrilheiro do chefe maragato,
ainda não seria o acerto de contas procurado com tanto empenho em 23.
Mas este, finalmente, chegaria em 1925, com Honório já no ocaso da carreira.
No dia 8 de outubro de 1925, apertado entre o Ibicuí da Conceição e o banhado
das Marrecas, Honório rendia-se a Flores no Passo da Conceição.
E foi justamente aí, quando o velho caudilho encarava o seu nadir, que se
manifestaria toda a dimensão humana do General Flores da Cunha.
Em vez da faca assassina, o abraço leal. Em vez do escárnio e da humilhação,
o respeito e a consideração do vencedor.
Poucos dias mais tarde, escoltando-o para Porto Alegre, Flores, mais uma vez,
seria o fiador da vida de Honório.
Cercada a composição ferroviária na estação de Santa Rita, com a intenção
declarada de trucidamento dos prisioneiros, Flores, com o verbo inflamado e apoiado
na escolta, chamava os atacantes à razão.
Evitava, assim, que manchassem para sempre a sua mais bela vitória.
No Passo da Conceição ficara provado ser possível a reconciliação e sepultarse o ódio herdado de 93.
Dr. Coralio Bragança Pardo Cabeda
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uando Flores da Cunha expôs ao seu Estado-Maior o estratagema que deveriam
observar na batalha, ficaram todos estarrecidos.
– Es una temeridad, coronel! – arriscou-se a dizer o mercenário Nepomuceno
Saraiva, ao ouvir a explanação do chefe da tropa.
– Desta vez, companheiros... – prosseguiu Flores da Cunha, impetuoso – ... é
o inimigo que nos está impondo o local, o tempo e todas as demais condições da
batalha. Mas haveremos de vencer. Os soldados republicanos estão aqui para defender a legalidade. Em primeiro lugar, preciso de alguém suficientemente corajoso,
calmo e atilado, que vá se arrastando para verificar se não falta mesmo nenhuma tábua no
leito da ponte. Ou se não tem tábuas despregadas, que facilmente escorregariam, abrindo
um vão que tragaria os nossos homens, com cavalo e tudo, pra o fundo do rio.
Prontamente se apresentaram três voluntários para a missão.
– Quero só um. Você aí, como se chama?
– André.
– Bem, já sabe o que tem que fazer e como fazer. Se mostrar o menos possível.
Rastejar como uma cobra. Examinar as tábuas pra ver se estão bem pregadas. E, tudo
rápido. Tem quinze minutos para ir e vir.
O Coronel silenciou, girou o olhar para um lado e outro, e se fixou nos outros
dois voluntários para a perigosa missão.
– E vocês como se chamam?
– Eu, Venâncio.
– Eu, Crescêncio.
– Esperem onde estão.
Flores da Cunha tirou o relógio do bolso do colete, acendeu um charuto e
aguardou. Ao longo da margem esquerda do Ibirapuitã os esquadrões da sua tropa
tomavam posição. E já se ouviam tiros, disparados de lá e de cá. De onde estava o
Estado-Maior se avistava apenas a extremidade oposta da ponte. Decorridos quinze
minutos sem que André voltasse, o Coronel ordenou que Venâncio cumprisse a missão. Nova espera angustiosa. Repetição do fracasso.
Flores da Cunha, com seu Estado-Maior e o primeiro pelotão que entraria em
combate, abrigara-se atrás dum matinho de espinilho e unhas-de-gato e mais uma
construção velha, antiga olaria abandonada.
Venâncio caiu baleado no rio e a correnteza o levou. Mas André retornou quarenta e cinco minutos depois, chegando num instante de muita indecisão do comandante sobre se sacrificaria o terceiro homem ou se atropelava assim no mais, no grito,
na sorte. André, pálido, jorrando sangue de uma perna, meteu a cara por entre as
unhas-de-gato e gritou enquanto tinha forças que a ponte estava inteira.
Flores da Cunha ordenou a carga do primeiro pelotão. A princípio a trote largo
e em seguida a galope. Foi só os cavalos pisarem a cabeceira da ponte e estourou o
tiroteio cerrado. Das margens, o esquadrão da Brigada Militar, munido de metralhadoras, dava cobertura aos cavalarianos que se arriscavam na ponte. Sem demora, caiu
um, mais outro, mortos ou vivos, não se soube nunca, nas águas crescidas do Ibirapuitã.
Cavalos testavilhavam, escorregavam, tropeçavam, assustavam-se, empinavam-se,
sentavam sobre as patas, criando confusão entre os combatentes, que se viam a braços com duas frentes, a inimiga e a de suas próprias montarias.
A primeira investida não foi além do meio da ponte. Mas veio logo um segundo esquadrão com mais ímpeto, que avançou alguns metros a mais, porém perdeu
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mais homens, entre feridos, mortos e caídos no rio. As ordens de comando se misturavam com pragas e gemidos. O tumulto aumentava a cada instante, com os cavalos
atravessados no assoalho da ponte estreitíssima, pataleando, relinchando, atravancando
a passagem. Assim, chegou um momento em que o pelotão, reconhecendo que não
podia ir adiante, procurou reorganizar-se com uma certa ordem para recuar e foi impedido pela barreira que opunham os cavalos caídos, alguns agônicos, outros relinchando de dor e pânico, as tripas de fora. E então improvisaram um serviço de limpeza do terreno. Vieram homens da retaguarda, com laços, sovéus, sogas e maneadores
para arrastar por cima do assoalho da ponte cada vez mais escorregadio, enlaçados
pelas patas, pelas mãos ou pelo pescoço, por onde desse, os cavalos mortos ou feridos, inutilizados já de todo para a refrega.
A tarde caía. A cidade de Alegrete assistia, aturdida, à grande batalha da revolução. O Hospital de Caridade e mais algumas casas de família improvisadas em
hospitais de sangue, sob a direção dos poucos médicos da localidade, arrecadavam
das farmácias todo o material existente para curativos. Já dois tinham expirado ao
chegar ao hospital.
Do lado revolucionário, embora percebessem a superioridade de armamento
dos governistas, reinava certa euforia. Após quase três horas de fogo, haviam sofrido
poucas baixas. O Tenente-Coronel Quincas Aires, até então o oficial mais graduado a
ter que se retirar da linha de frente, fora ferido no queixo. Os bravos Timbaúvas,
Neco e seus dois irmãos, lá estavam na frente da venda do João Galant, entrincheirados
com seus homens na cerca de pedra, atirando de pontaria. Honório Lemes, duma
coxilha, supervisionava o campo de batalha, emitindo ordens estratégicas, recebendo
informações a todo o momento. Confiava na sua gauchada e nos seus lugar-tenentes,
que estavam na linha de fogo, sobretudo nos Timbaúva, de Rosário, como ele, seus
vizinhos, seus velhos amigos, pobres como ele, com um faro político ao natural, voluntários desde o primeiro grito, valentes demais.
Uma vez desembaraçada a ponte, Flores da Cunha comandou em pessoa a
carga que julgou fosse definitiva, porém antes ordenou aos metralhadores que assentassem as suas armas, única e exclusivamente no rumo da cerca de pedra da frente da
venda, pois observava que de lá vinham os tiros mais certeiros.
Ao lado do Coronel Flores da Cunha, marchavam, a galope e decididos a vencer, sobranceiros aos riscos de vida, o seu irmão Guilherme, Oswaldo Aranha,
Nepomuceno Saraiva e outras figuras de destaque da força borgista. O fogo libertador tornou-se mais cerrado, procedendo sobretudo da cerca de pedra. Em meio à
arrancada, caiu Guilherme Flores da Cunha, mortalmente ferido. Flores da Cunha
apeou no meio da ponte e da batalha, indiferente às balas que choviam, agarrou o
irmão, tentou erguê-lo. Estava morto. O caudilho chorou. E o combate continuava
feroz.
Flores mandou que retirassem dali o corpo do irmão, antes que fosse
estraçalhado à pata de cavalo, e montou de novo. Nesse momento, sentiu o impacto
de uma bala que atingiu o cabo de seu revólver e desviada, feriu-o superficialmente
na região dos rins. Minutos depois, Oswaldo Aranha lhe disse que estava ferido e que
ia apear.
– Não apeia nada! Eu estou ferido e não apeei!
Chamado a brios, o jovem Oswaldo Aranha agüentou na coragem a violência
da dor até o fim junto ao chefe e amigo.
No chão da ponte, a mescla do sangue e do esterco dos cavalos com o sangue
da gente formava uma camada de imundície resvaladia, pegajosa e traiçoeira. Os
animais iam resvalando, testavilhando e só se mantinham de pé porque os ginetes os
seguravam muito firmemente nas rédeas.
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Flores, inflamado, bradava aos seus comandados que avançassem, avançassem sempre, mas a cada tentativa de carga avançavam menos.
Enquanto tudo parecia destinado a resolver ali, na travessia ou não da ponte,
embaixo, nas margens do rio, desdobravam-se em ação outros setores da batalha.
Assim, o esquadrão da Brigada Militar, com suas metralhadoras assestadas atrás das
barrancas do Ibirapuitã, dirigiam a pontaria na direção da cerca de pedra, de onde, percebiam, vinham os tiros de pontaria mais certa que estavam fazendo baixas, na ponte.
Lá, na trincheira revolucionária, a da cerca, e na outra, a dos dormentes da
ferrovia, comandada pelo Coronel Maurício de Abreu, reinava um sentimento eufórico, de vitória iminente. Foi nessa atmosfera envolvente da moral elevada, que um dos
Timbaúva, o mais velho e mais responsável, o Coronel Neco Timbaúva, homem corpulento, como de resto o eram seus irmãos, disse para os seus companheiros mais
próximos:
– Fiquem agachados como estão, mas eu não posso mais continuar acocorado
nem sou homem pra isso.
Inteiriçou-se e olhou a sua volta, destemido. E sem demora prosseguiu atirando de pontaria para não desperdiçar munição. Logo seus dois irmãos, que regulavam
de tamanho com ele, o imitaram e se puseram de pé, com meio corpo acima da trincheira, que era baixa, e miraram com ganas os chimangos da ponte, os que lhes pareciam chefes. Mas os valentes irmãos não agüentaram de pé talvez nem cinco minutos
e uma rajada de metralhadora os varreu. Foi um deus-nos-acuda. Esmorecimento
geral do Primeiro Corpo da Coluna Revolucionária. Por sorte, nesse instante, tinham
tombado uns três ou quatro homens na ponte e cavalos escorregavam, feridos ou não,
no molhado sujo das tábuas. Em meio aos estampidos, ouviram-se relinchos e vozes
desencontradas, que não se distinguiam, decerto de comando, de encorajamento, ou
puteadas, ou gemidos.
A ala revolucionária da direita do aterro da cabeceira da ponte reanimara-se
muito nesse momento, compensando, sem o perceber, as baixas fatais ocorridas na
frente da venda.
Quando Honório Lemes foi noticiado das perdas desastrosas que sua tropa
acabaria de sofrer, por um minuto ficou hirto nos estribos. Os vincos do seu rosto
indiático acentuaram-se exageradamente. Quando falou, foi para ordenar:
– Não se deixam valentes atirados ao chão!
E numa instantânea visão de espetáculo, imaginou urubus negaceando os cadáveres dos seus amigos, dos seus fiéis companheiros, dos seus vizinhos que desde as
primeiras conversas sobre revolução lhe declararam, rindo, que, se ele fosse para as
coxilhas, iriam juntos.
– Retirem os corpos para a retaguarda!
E esta ordem foi passando apressada e confusamente de um esquadrão a outro
e, quando chegou lá na frente de combate, já era uma ordem de retirada geral.
Assim, quase ao crepúsculo, começou a retirada. Embora mantendo certa serenidade de ânimo e no porte, um aprumo de lidadores, muita mágoa transparecia nos
semblantes rudes. Nalguns, os mais idealistas, uma sensação de extravio, de extraviado, de desperdício de vida. Pra que tudo aquilo?
Sobre a cidade de Alegrete baixou a noite com muito choro, e luto, exclamações de desespero e raiva incontrolada, promessas de vingança contra uns e outros, e
maragatos se escondendo, porque o Flores, enfurecido, jurava que vingaria a morte
do irmão, que mandaria dar uma batida de casa em casa de contrário, para agarrar,
vivo ou morto, aquele tal de Bilo, do Cerro do Marco, o do Ford de bigode que passara costeando a sua força e fora na frente, de língua de fora, avisar o inimigo que ele,
Flores, vinha logo ali, diziam...
Cyro Martins, Sombras na Correnteza.
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QUESTÃO ADUANEIRA*

Razões finais de defesa do Coronel João Francisco Pereira de Souza,
no processo da apreensão ilegal de duas tropas, oferecidas por seu advogado
Dr. José Antônio Flores da Cunha

Ilmo. Sr. Inspetor da Alfândega desta cidade.
O Coronel João Francisco Pereira de Souza, vem deduzir a sua defesa no processo que por essa repartição aduaneira lhe foi instaurado, com motivo da apreensão
feita, em duas tropas de gado gordo de sua propriedade, pela guarda fiscal, mediante
ordem telegráfica do Sr. Delegado Fiscal do Ministério da Fazenda, neste Estado.
Não fôra a conveniência irrefragável de mostrar os abusos e perseguições que,
de longo tempo já, vem cometendo, entre nós, a vontade omnímoda do mais alto
representante da administração fiscal e supérfluas e desnecessárias se tornariam estas
alegações, por isso que tudo quanto pode indagar e colher a autoridade processante,
no sentido de apurar a verdade, consubstancia, por si só, a melhor defesa.
E depois, estes autos, folha por folha, evidenciam claramente a improcedência
da apreensão realizada, que constitui mais uma das clamorosas e repetidas ilegalidades praticadas nesta fronteira pelo Sr. Doutor Luiz Vossio Brigido ou pelos que lhe
obedecem automaticamente aos acenos. Não há exageros nesta afirmativa. Esse funcionário, ao em vez de modelar e equânime na exação dos deveres que o cargo lhe
impõe, transformou-se em instrumento de opressão e truculência contra os seus
concidadãos e patrícios, resvalando, descomedido e impudentemente, pelo declive,
defeso e ingrato, que conspurca e degrada, do arbítrio e da violência.
Apossou-se de si uma tal má-vontade a respeito desta região, que, em persegui-la, cifrou, de certa época a esta parte, a condição máxima do exercício de seu
cargo.
Daí o seu empenho doentio e bilioso de em tudo lobrigar infrações à tarifa e de
em todos ver transgressores da lei fiscal.
Dentro das linhas fatais e sinuosas desse critério enquadrou, de tal arte, a sua
ação, que, de honesto e zeloso exator, converteu-se em verdadeiro cerbéro do fisco.
O pior de tudo, porém, é que dessa conduta se servem os funcionários subalternos para pautarem a diretriz de seu proceder no desempenho dos serviços públicos
que lhes estão confiados.
Uma tal atitude merece mais que se a combata e censure sem tréguas, a cada
instante, do que, como no geral se faz, conformando-se todos simplesmente com
deplorá-la, consentindo nela por atos de covardia e passividade.
O insigne von Ihering nô-lo diz que “aquele que é encarregado de guardar e
proteger a lei e se faz assassino dela, é o médico que envenena o seu doente, o tutor
que faz perecer o seu pupilo”, e acrescenta “não são aqueles que transgridem a lei
*[Edição da Comarca de Santana do Livramento: Tipografia La France, 1909. Acervo IHGRGS]
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que assumem a responsabilidade de um tal estado de coisas, mas aqueles que não
têm a coragem de defendê-la”.
É por isso que o nosso constituinte, homem de vastas responsabilidades políticas
e sociais, tendo podido evitar de ser colhido, como parte, nas malhas deste processo
soidisant, preferiu, com mágoa, embora, comparecer em pessoa perante a Alfândega do
Livramento, e aí, destemeroso e convicto, declarar serem suas, como de fato o são, as
tropas que o Dr. Delegado Fiscal prepotentemente mandara apreender.
Dizemos com mágoa, embora, porque “quando um tal estado de coisas existe, a sorte daqueles que têm a coragem de fazer respeitar a lei, é, na verdade, um
martírio, seu sentimento ardente e enérgico do direito faz justamente sua desgraça”, afirma ainda o grande sábio acima citado, e avança, numa concisão de aço,
“não, não basta para que o direito e a justiça floreçam em um país, que o juiz esteja
sempre prestes a subir a sua sede e a polícia disposta a fazer funcionar os seus
agentes, é mister ainda que cada um contribua de sua parte para essa grande obra,
porque todo homem tem a missão e o dever de esmagar, quando se levanta, a cabeça
da hidra que se chama arbítrio e ilegalidade”.
No dia nove do corrente, ao entardecer, em campos da charqueada de Anaya
e Irigoyen, nos subúrbios desta cidade, ao serem incorporadas, foram pela guarda
fiscal detidas duas tropas de gado, gordo, pertencentes ao Coronel João Francisco.
Esses semoventes procediam, uns do vizinho Município do Alegrete e outros
do quarto distrito deste, como se vê dos documentos de folhas dez, onze e doze que
os acompanhavam e que, ao ser o gado detido, estavam na Intendência Municipal
desta cidade para serem visados, na conformidade das exigencias fiscais e da praxe
que se vai adotando no tocante à conferência das tropas que demandam as charqueadas.
Os capatazes e demais condutores desses semoventes, ao serem interrogados
declararam, quase a una-voce, em que estabelecimentos os apartaram e receberam,
referindo os nomes dos respectivos proprietários e denominação das estâncias e várias outras circunstâncias de tempo e lugar, que bem e claramente demonstraram desde logo, a origem e procedência de tais tropas.
Manoel Lopes, capataz da tropa proveniente do Alegrete, diz que:
“Sendo capataz de Francisco Carvalho, foi ao Município do Alegrete
receber uma tropa para conduzir até esta cidade e entregá-la ao Coronel João
Francisco Pereira de Souza; que, de fato, isso fez, dali conduzindo a esta
cidade uma tropa composta de trezentas e trinta e oito vacas e mais doze
novilhos; que, em caminho deixou três vacas; que este gado foi apartado em
três estabelecimentos pastoris de João Pio de Almeida, Fulano Lilico e Fulano
Nico, todos situados no Município do Alegrete; que remetera ao Coronel João
Francisco, três léguas antes de chegar a esta cidade, o conhecimento de haver
esse gado pago o imposto de exportação no Município de Alegrete.” (folhas
quinze e quinze verso)
Manoel Araújo, capataz da tropa feita no quarto distrito deste município, diz
que:
“É capataz das tropas do Coronel João Francisco, que foi aos estabelecimentos dos Senhores Ângelo Corrêa de Mello e Joaquim Corrêa Pires, ambos
situados no lugar denominado Sarandi, quarto distrito deste município e apartou
a tropa que foi apreendida a nove do corrente, já de tarde, na charqueada de
Anaya e Irigoyen que essa tropa se compõe de quatrocentos e setenta e cinco
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novilhos, e que pode garantir, sob sua palavra de honra, aconteça-lhe o que acontecer, ter sido essa tropa apartada nos lugares acima referidos; que trazia um
certificado rural de venda, o qual remetera, das proximidades da cidade, ao Coronel João Francisco.” (folhas dezessete e dezessete verso)
Os demais condutores, ao serem perguntados às folhas dezesseis, dezoito,
dezoito verso, dezenove e dezenove verso, confirmam cabalmente estes dois depoimentos.
Um dos vendedores do gado apreendido, o Sr. Ângelo Corrêa de Mello, honrado e abastado capitalista desta praça, compareceu espontaneamente e sobre a apreensão declara que:
“Tendo sido o vendedor de parte do gado apreendido na charqueada de
Anaya e Irigoyen, julgou de seu dever vir declarar que esse gado foi de si
comprado pelo Coronel João Francisco, sendo apartado no dia seis do corrente na sua invernada ao Sarandi, junto à estância da Encerra, quarto distrito
deste município, gado das marcas do declarante, de sua filha Angela Corrêa
Giudice, de seu filho Manoel Corrêa de Mello e de seu sobrinho Delmar Flores; que sabe que a outra parte da tropa apreendida foi apartada na estância do
seu vizinho Joaquim Corrêa Pires, que o autorizou a receber a respectiva
importância.” (folhas dezenove, vinte e vinte verso)
O outro vendedor, o Sr. Joaquim Corrêa Pires, um dos mais fortes estancieiros deste município, também compareceu espontaneamente e disse que:
“Tendo vendido ao Coronel João Francisco um lote de cento e setenta e
dois novilhos, crioulos de sua marca, por conta de trezentos e cinqüenta novilhos,
tendo o restante ainda ficado em seu campo para posteriormente ser apartado,
veio ao seu conhecimento que tanto os novilhos procedentes de seu estabelecimento como também outros que haviam sido apartados no estabelecimento de
seu vizinho Ângelo Corrêa de Mello, tinham sido apreendidos pela força fiscal
como suspeitos de contrabandeados; vem declarar que esse gado foi de fato apartado em seu campo, tem a sua marca e pode garantir nunca transitou pela república vizinha, que tanto é verdade ser esse gado proveniente de sua estância, que até
autorizou o capitalista e banqueiro, seu amigo Ângelo Corrêa de Mello, a receber
a respectiva importância do mesmo gado; que tem estância no Departamento do
Salto, República Oriental, porém que quem a ocupa é seu sogro Comendador
Cândido Azambuja, cuja marca é completamente diferente da sua.” (folhas vinte
e três, vinte e três verso e vinte e quatro)
Essa inspetoria mandou examinar o gado apreendido por dois escriturários
da alfândega, os quais prestaram a informação de folhas vinte e uma, em que se
encontram desenhadas as marcas respectivas.
Por nossa vez oferecemos os documentos que se acham às folhas vinte e seis,
vinte e sete, vinte e oito e trinta e uma dos autos.
No documento de folhas vinte e seis está exarada uma certidão da Intendência
Municipal de Alegrete, declarando registradas as marcas do gado dali procedente.
Pela certidão passada pela Intendência Municipal desta cidade, se vê, que as
marcas do gado apartado neste município estão também devida e competentemente
registradas. (folha treze)
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A nosso convite e no caráter de informante o excelentíssimo Sr. Dr. Moysés
Pereira Vianna, Intendente Municipal depôs que:
“Estando ausente desta cidade, desde oito do corrente em serviço no
quinto distrito, só regressou à cidade, domingo, onze do corrente, à noite e na
segunda-feira, à primeira hora indo à Intendência o empregado municipal
José Custódio de Azevedo, entregou-lhe as guias das duas tropas do Coronel
João Francisco, uma procedente do Alegrete e outra feita neste município,
para serem visadas.
Informado de que as marcas dos gados deste município estavam devidamente registradas pôs na guia, em seguida o seu visto e informado também
de que a guia procedente do Alegrete estava em forma, visou-a do mesmo
modo e ato contínuo, as mandou entregar ao interessado. Disse mais que o
mesmo empregado da Intendência lhe havia informado que as referidas guias
estavam na Intendência para serem despachadas, desde sábado à primeira
hora.” (folhas vinte e duas e vinte e duas verso)
O empregado municipal, José Custódio de Azevedo disse que:
“Sendo amanuense da Intendência Municipal, no sábado de aleluia,
dia dez do corrente, pela manhã, foi procurado por um indivíduo que se dizia
capataz do Coronel João Francisco, e que ía àquela repartição, levar dois
certificados rurais de venda de gados para serem ali visados pelo Sr. Intendente
Municipal, que este não se encontrando na cidade esses documentos ficaram
na secretaria da Intendência Municipal para, logo que o Intendente regressasse à cidade, serem devidamente visados. Disse mais que a pesar de não ter
podido despachar imediatamente tais documentos, pôde, sem embargo, verificar que os gados apartados neste município e cujas marcas vinham desenhadas nos certificados apresentados, estavam registradas na secretaria da Intendência, como depois foi certificado pelo respectivo secretário. Disse ainda
que regressando domingo, à noite, o Sr. Moysés Pereira Vianna, Intendente
deste município, só segunda-feira, pela manhã cedo, entregou ao mesmo os
dois certificados a que acima fez referência e que estavam em poder do declarante.” (folhas vinte e uma, vinte e uma verso e vinte e duas)
Os detectores da tropa, primeiro auxiliar Sebastião Mendes Ribeiro, comandante da terceira seção fiscal e o guarda Valentim Corrêa de Toledo, prestaram as
declarações de folhas cinco, seis e sete destes autos, e foram reinqueridos, por ordem
expressa do Sr. Dr. Luiz Vossio Brigido, às folhas trinta e uma verso, trinta e duas e
trinta e duas verso.
O primeiro auxiliar Sebastião Mendes Ribeiro, confirmando as primeiras declarações dadas, ao ser reinquerido, disse que:
“Sendo-lhe perguntado em que dia e hora foi a tropa do Coronel João
Francisco detida, respondeu que no dia nove do corrente mês, ao anoitecer, não
podendo precisar com absoluta segurança a hora em que isso se deu, perguntado
se nessa ocasião informou-se dos condutores da tropa se tinham os documentos
que a deviam guiar e de onde a tropa vinha, disse que o guarda Valentim Corrêa
de Toledo, o único dos seus comandados que se achava de serviço na charqueada,
onde se deu a apreensão, lhe comunicara por telefone que o capataz da tropa
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dissera, ao ser esta detida, que os documentos que guiaram e acompanharam a
tropa estavam em poder do Intendente Municipal, para serem visados, e vinham
em nome do Coronel João Francisco, que assinara os respectivos certificados;
disse mais que o guarda fiscal não lhe comunicou mais nada. Perguntado por
onde vinha a tropa quando demandou o saladeiro, se vinha do interior do Estado
ou da linha fronteira, e no primeiro caso de que município, respondeu que vinha
do interior, que todas as estradas que de Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, vem ter
a esta cidade, tem uma única e mesma estrada para as charqueadas, parecendo
que essa tropa, do lado de que procedia, vinha do interior deste município ou dos
vizinhos de Alegrete, Quaraí ou Uruguaiana.” (folhas trinta e uma verso e trinta
e duas)
Deste modo depôs na reinquirição o guarda aduaneiro Valentim Corrêa de
Toledo disse que:
“A tropa pertencente ao Coronel João Francisco, foi detida no dia nove do
corrente, ao anoitecer, pelas seis horas da tarde, mais ou menos, que pelo capataz
da tropa lhe foi dito que os documentos que a acompanhavam estavam em poder
do Intendente Municipal Doutor Moysés Vianna, para serem visados. Disse mais
que o capataz lhe afirmou que a tropa vinha do Município de Alegrete, e que,
quando demandou a charqueada, a tropa procedia do interior do município e que
quando chegou à charqueada transitava pela estrada que dos municípios do interior vêm ter a esta cidade.” (folhas trinta e duas verso)
Feito o histórico fiel dos fatos que cercaram esta ocorrência, entretanto a tratar de
uma outra que a inveterada má-fé do Dr. Delegado Fiscal a esta quis associar.
Vindo da República Oriental do Uruguai, em trânsito para o Departamento de
Cerro Largo, daquele País, ao entrar em território brasileiro, pelo Passo do Potreiro,
no Rio Quaraí, foi apreendida, a trinta e um de março próximo findo, uma tropa de
novilhos e vacas pertencente ao Coronel Macedo Couto, fazendeiro no Município de
Quaraí.
Após haver estado vários dias detida, essa tropa foi desembaraçada e entregue
ao seu legítimo proprietário, que com o Coronel João Francisco, seu amigo e fiador,
assinou um termo de responsabilidade perante a Mesa de Rendas Federais de Quaraí,
para, no prazo de trinta dias, provar que tal tropa chegara ao seu destino, ou, em caso
contrário, entrar com os devidos direitos de exportação. (documentos de folhas vinte
e sete a vinte e oito e de folhas trinta e quatro a trinta e cinco verso)
Essa tropa, logo que foi desembaraçada, seguiu em demanda de seu destino e
tornou a entrar para a República Oriental no lugar denominado Cerro do Trindade,
na linha divisória e dentro ainda dos limites deste município.
O Delegado Fiscal do Ministério da Fazenda neste Estado, Dr. Luiz Vossio
Brigido, determinou ao Administrador da Mesa de Rendas do Quaraí Sr. Antônio
Mibielli da Fontoura, que mandasse dois guardas daquela repartição acompanhar a
tropa em questão até ela tornar a entrar no território da vizinha nação e amiga.
Estes guardas certificaram “que as oitocentas e vinte e cinco reses constantes
da presente guia, passaram hoje para o Estado Oriental, no Departamento de Rivera,
pelo lugar denominado Cerro do Trindade, na fronteira do Livramento”. (documento de folhas trinta a trinta e um)
Conjecturando, então, o Dr. Delegado Fiscal que tal gado devera clandestinamente entrar, para ser abatido, em uma das charqueadas desta localidade, telegrafou
ao auxiliar Sebastião Mendes Ribeiro dando-lhe ordens para apreendê-lo.
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Coincidindo o recebimento dessa ordem telegráfia com a entrada na charqueada,
no mesmo dia, das duas tropas, já incorporadas, do Coronel João Francisco, e que haviam sido detidas até que se regularizassem os respectivos certificados, com o imprescindível visto da autoridade municipal, o Dr. Delegado Fiscal, disto tendo ciência e, no
pressuposto de ser este gado o mesmo que fora, em dias passados, detido em Quaraí, já
julgando-se triunfador, um novo javert das rendas federais, ordenou que o mesmo fosse
incontinenti apreendido e se lhe aplicasse o respectivo processo.
Eis, aí, a desartificiosa narrativa das circunstâncias em que se realizou esta
apreensão.
Isto posto, mostremos quão descabeladamente andou neste assunto o Sr. Dr.
Delegado Fiscal, que nem diante da irrefutável evidência, se queria convencer do
erro manifesto em que laborara, mandando tornar efetiva a apreensão dessas tropas,
em detrimento dos consideráveis interesses que a ela estavam ligados e que, oportunamente, serão devidamente apurados e conhecidos.
Feita a apreensão, compareceu perante essa repartição o Sr. Coronel João
Francisco, que prestou as suas declarações e ofereceu imediatamente as provas mais
robustas e convincentes da improcedência de semelhante proceder das autoridades
aduaneiras e repressoras.
De fato, suspeitando o Delegado Fiscal que a tropa aqui apreendida fosse a
mesma a que nos temos referido, de nossa parte procuramos mostrar que tal suspeita
não passava de falsa conjetura, e para isto oferecemos a certidão de folhas vinte e
sete, passada pela própria Mesa de Rendas Federais de Quaraí e onde se encontram
desenhadas as marcas da tropa de oitocentos e vinte e cinco reses de corte, ali detida.
Comparando-se as marcas desta certidão, que deve merecer a maior fé, visto
a sua origem, com a informação de folhas vinte e uma, prestada a essa inspetoria
pelos não menos insuspeitos escriturários que, para examinar esta outra tropa,
designastes, facilmente se verifica a improcedência desta apreensão.
Não obstante, contrariando flagrante os dispositivos do artigo 642 da Nova
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas da República, o Sr. Delegado Fiscal avisado, e sabedor do que ocorria, mandou continuar no processo e manter a apreensão da tropa.
E ainda como se os documentos exibidos não fossem suficientes, foi além no
desdobramento dos seus dislates, e, para deporem neste processo, mandou vir de
Quaraí o Administrador da Mesa de Rendas, o Sargento e demais praças de linha e
da guarda fiscal que, ou, haviam efetuado a apreensão das 825 reses naquele município ou simplesmente as tinham examinado e visto quando detidas.
O Administrador Sr. Antônio Mibielli da Fontoura, inquirido, disse singelamente “que no exercício do seu cargo foi ao Passo do Potreiro, no Quaraí, por
ocasião da apreensão de uma tropa pertencente ao Coronel Macedo Couto, a qual
ligeiramente viu, reconhecendo ser composta de gado fino de alta mestisação, que
esse gado, novilhos e vacas, é completamente diverso do que ontem viu e examinou
nos arredores desta cidade”. (folhas trinta e nove verso)
O Sargento Marcellino Ferreira deu o seguinte depoimento, disse que:
“A tropa que se acha atualmente apreendida nesta cidade e que ontem
examinou devidamente no local em que se encontra, não é a mesma que ele
declarante, em trinta e um de março deste ano, apreendeu no Passo do Potreiro,
na ocasião em que passava da República do Uruguai para o Brasil. Perguntado por que esta tropa não é a mesma que apreendeu em Quaraí e à qual acaba
de referir-se, respondeu que a outra tropa era de gado mestiço, ao passo que
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esta é de gado crioulo, e mais porque as marcas são diferentes. Perguntado se
por uma ou outra circunstância, que guardou de memória, quanto a características de algumas reses ou grupo de reses, pode afirmar que esta tropa é a
mesma que apreendeu em Quaraí, pertencente ao Coronel Macedo Couto?
Respondeu que algumas reses, de que se recorda da outra tropa, não
estão na que ontem examinou.
Perguntado se os peões condutores da tropa atualmente apreendida e que
ainda a custodiam, são os mesmos que conduziam a tropa que foi apreendida em
trinta e um de março do corrente ano? Respondeu que são outros.” (folhas
trinta seis e trinta e seis verso)
Os soldados do Exército Ignacio Alves e Brazilino Dias dos Santos, como
também os guardas fiscais Marcial Pinto de Castro e Estevão Gonçalves de Carvalho
confirmaram em todos os seus termos o anterior depoimento. (folhas trinta e sete a
trinta e oito verso)
Por sua vez o guarda da Mesa de Rendas Federais de Quaraí, Fernando Baptista
Tubino, que acompanhou a tropa detida em Quaraí, até entrar para a República Oriental,
pelo Cerro do Trindade, e que também veio daquela cidade para depor, disse que:
“Tendo sido designado pelo Administrador da Mesa de Rendas do Quaraí,
para acompanhar, até entrar no Estado Oriental, uma tropa que em trinta e um de
março último fora apreendida no Passo do Potreiro, de fato acompanhou-a até o
Cerro do Trindade, neste município, linha divisória com a República Oriental,
por onde, para este território entrou a referida tropa no dia nove do corrente pela
manhã. Disse mais, que a tropa que nesta cidade atualmente se acha apreendida
e ontem lhe foi mostrada é completamente inversa daquela outra, porque aquele
gado era quase todo mestiço e o que ontem viu é quase todo crioulo, sendo também as marcas diversas umas das outras e os peões também outros. Perguntado
como justifica que a tropa passou a linha divisória, respondeu que na respectiva
guia de trânsito deu saída e assistiu a passagem da tropa referida para o Estado
Oriental.” (folha trinta e nove)
Dito isto, podemos dar por terminada a tarefa facílima de que nos incumbimos. Este processo veio mostrar em que condições, vergonhosas e deprimentes para
os créditos do País, exerce as suas funções neste Estado o Sr. Delegado Fiscal do
Ministério da Fazenda.
Ainda desta vez, e por culpa sua, a Fazenda Nacional como é de direito, em
não pequena soma terá de indenizar, de modo o mais completo, os grandes prejuízos
e danos ocasionados por esta insensata e insidiosa apreensão.
Não é preciso ser grandemente arguto para, desde logo, perceber que o Tesouro, ainda que com direito regressivo, contra os seus funcionários, não terá como
ressarcir-se do que for pagando pelos desatinos praticados cotidianamente pelo Dr.
Luiz Vossio Brigido.
Em qualquer país, medianamente culto, onde a honra e a imparcialidade constituíssem atributos comezinhos e vulgares dos funcionários públicos, aquele, dentre
eles, que chegasse expor sua conduta a um tão desmarcado ridículo, nem mais um
dia poderia continuar no exercício de qualquer cargo, ainda o mais ínfimo.
Quod scripsi, scripsi.
Livramento, 26 de abril de 1909.
P. P. José Antônio Flores da Cunha
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NOTA: O Sr. Inspetor da Alfândega, por sentença de 6 de maio, à vista da
robusta prova produzida, julgou improcedente a apreensão e apelou de sua decisão,
para a Delegacia Fiscal.
Consoante a atitude arbitrária e ostensivamente ilegal que tem assumido, neste
assunto, o Delegado Fiscal, veremos, oportunamente, o que vai produzir aquele cérebro doentio e desequilibrado, que já perdeu a serenidade e imparcialidade de juiz
para tansformar-se em um audaz perseguidor de nossa fronteira.
Havemos de escalpelá-lo, sem piedade e sem vão temor - a nossa divisa será dente por dente, olho por olho.
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DISCURSO PROFERIDO NA ASSEMBLÉIA DOS REPRESENTANTES
46ª SESSÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1909*

O Sr. José Antônio Flores da Cunha – Sr. Presidente: julgando bem e fielmente interpretar o pensamento uniforme e unânime dos senhores representantes,
passo a ler a emenda que desejo oferecer ao título 3º, nº 4 do projeto de orçamento da
despesa para o exercício vindouro.
“Ao título 3º, tabela nº 4, juízes de comarca, em vez de 63:000$000 para os de
3ª entrância, diga-se 73:000$000; em vez de 64:800$000 para os de 2ª entrância,
diga-se 75:600$000 e em vez de 145:200$000 para os de 1ª entrância, diga-se
171:600$000.”
Não se tratasse de assunto de tanta magnitude e não seria eu que viesse concorrer, por qualquer forma, para diminuir de mais essa insignificância de 50 contos de
réis os saldos prováveis do exercício financeiro futuro, saldos esses a que se deseja
dar outra aplicação.
Não me deterei em examinar esse critério por isso que, desconhecendo os
argumentos dos que o afirmam e defendem, só me resta acatá-lo de maneira discreta
e respeitosa, admitindo nos que assim opinam talvez a maior elevação de vistas ou o
maior descortino mesmo.
A magistratura rio-grandense que, diga-se de passagem, se não é modelar e
composta de jurisconsultos, tem em cada juiz um devotado servidor da causa pública
(apoiados, muito bem) atravessa, na atualidade, um período anômalo e cheio de dificuldades devido, de um lado, à exigüidade da consignação orçamentária e, de outra
parte, à falta de vocação que se nota para o exercício dessa nobre investidura, por sem
dúvida, dentre todas, a mais elevada e dignificadora (apoiados).
O Sr. Joaquim Ozorio – Efetivamente há falta de vocação.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – E ainda quando, Senhores, entre nós, a magistratura, quanto ao modo de investi-la, esteja cercada das mais seguras garantias, quer
no tocante à escolha e nomeação dos seus membros, precedidas do mais rigoroso
concurso, quer no pertinente à vitaliciedade e à inamovibilidade, condições
imprescritíveis de sua existência, isto é, de sua completa e perfeita independência,
ainda assim é urgente amparar-lhe o futuro, melhorando-lhe a sorte com a elevação
gradativa dos seus vencimentos.

*[Anais da Assembléia dos Representantes do Estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre: Tipografia d'A Federação, 1910. Acervo ALRGS]
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Só assim, Senhores, se poderá conseguir bons magistrados, acrescendo que os
vencimentos que eles atualmente percebem foram votados há já para mais de dez
anos, quando outras eram as condições de nossa vida (apoiados, muito bem).
Penso que é desnecessário vir demonstrar à Assembléia dos Representantes
quão superiormente elevada é a esfera onde se exerce a atividade dos magistrados.
A justiça, no-lo diz o insigne mestre João Monteiro, “é o sangue social, os
órgãos do Poder Judiciário são as artérias e veias que o distribuem pelo País inteiro”.
Ludovico Mortára, na dedicatória de seu livro Lo Stato Moderno e la Giustizia
escreveu: “A justiça é a pedra angular sobre que se edifica a prosperidade de uma
nação, como a virtude é o seguro alicerce da felicidade de uma família.”
Por sua vez, o profundo Bacon, aquele mesmo que dizia que a ciência era
como o horizonte, pois que, quanto mais dela se aproximava o homem, ainda mais o
homem dela se afastava, queria que o juiz fosse a anchora legum.
E o eminente Viveiros de Castro dizia que o bom juiz deverá ser sempre serv
servum um legis.
Senhores Representantes, a medida, do patrocínio da qual tornei-me humilde
intérprete, é sobremodo aceitável e oportuna, convindo dar autorização para provêla a S. Exa. o benemérito Dr. Presidente do Estado, ao encontro de cuja vontade,
penso, irá a Assembléia adotando providência tão salutar quão benéfica.
Se S. Exa. entender que os recursos do erário público não comportam esse
aumento, S. Exa. não lhe dará execução, mas o que a Assembléia não pode deixar de
fazer é votar essa verba, porque isso constitui um ato verdadeiramente justo.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer para justificar a
emenda.
Não as rematarei, porém, sem fazer levíssimas, passageiras referências aos
vários discursos que reboaram neste augusto recinto, tendo como aparelho transmissor a palavra sonora e brilhante do Dr. Ozorio.
Disse, em aparte, quando orava S. Exa. numa das anteriores sessões, que era
desejo ardentíssimo meu passar por aqui apagada e silenciosamente, porque entendia que a índole da organização política do Rio Grande do Sul, não permite que se dê
à Assembléia dos Representantes outro aspecto que não o exclusivamente orçamentário.
É por isso que vos dizia que desejava passar por aqui obscuramente, porque
obscuro sou (não apoiados gerais).
Sem embargo, chamado, por vezes, nominalmente, à tribuna por esse jovem
parlamentar que nós já nos habituamos a respeitar e ouvir encantados (apoiados;
muito bem) quero fazer apreciações passageiras em relação a tudo quanto S. Exa.,
vem afirmando desde que, pela segunda vez, este ano, compareci neste recinto.
Mas, sem fazer injúria à pessoa de S. Exa., que tanto acato, sem querer deprimir [sic] ou diminuir os méritos da obra aprimorada de S. Exa. perguntarei se nas
várias falações que dirigiu à Assembléia, feriu, de leve sequer, os mais vitais problemas que estão demandando pronta solução no Rio Grande do Sul?
Em primeiro lugar perguntarei se, tornando-se intérprete das associações agrícolas e pastoris do Rio Grande, já trouxe para a Assembléia todos os problemas
dessas duas grandes indústrias, as maiores deste Estado?
Perguntarei a S. Exa. se, no seu belo cérebro, fulguraram idéias práticas para
prover às maiores necessidades da pecuária, indústria da qual S. Exa. é campeão no
Rio Grande?
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Perguntarei a S. Exa., quais são os maiores problemas econômicos na órbita
da atividade produtora do Rio Grande?
Perguntar-lhe-ia se, não era da maior urgência pugnar por uma legislação
rural que viesse ao encontro das aspirações dos agricultores e dos fazendeiros?
O Sr. Joaquim Ozorio – Permite um aparte?
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Pois não; quantos queira.
O Sr. Joaquim Ozorio – Não tratei disso porque não é da competência da
Assembléia.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Tomo nota do aparte, mas devo declarar que,
sendo o problema da legislação rural um dos maiores e dos que mais se impõem as
nossas cogitações, não se o deve deixar à margem.
Quem trouxe para o tapete das nossas discussões assuntos que foram julgados,
pela unanimidade da Assembléia, inconstitucionais, isto é, estranhos a nossa competência, sem embargo de, por mais de uma semana, nos prender com o brilho inapagável de
uma palavra cheia de refulgências; quem disse que levara, apenas, as reclamações dos
agricultores e dos que exploram a pecuária ao Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado, afirmando que não era a Assembléia o terreno apropriado para tratar desse assunto, desconhece que, se a legislação rural não é assunto atinente às prerrogativas e alçada da Assembléia dos Representantes, muito menos é da do Presidente do Estado.
O Sr. Joaquim Ozorio – Então podemos votar leis rurais?
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Não; porém, porque é que o não podemos?
O Sr. Joaquim Ozorio – Eu entendo que a competência é do Presidente do
Estado.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Se não é da Assembléia, como diz S. Exa.,
muito menos é do Presidente do Estado, porque a legislação rural é parte integrante
do direito substantivo e, por conseqüência, da alçada da União.
Entretanto o Estado pode perfeitamente recopilar da legislação federal do
nosso direito objetivo, todos os dispositivos que se referirem às relações dos proprietários rurais e prescrever regras meramente formalísticas, de tal modo que possamos gozar das vantagens de uma regulamentação nesse sentido, o que constitui uma
das maiores necessidades de que se recente a campanha e o próprio Estado inteiro.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
Não, Senhor. O Presidente do Estado pode baixar um regulamento recopilando
do direito positivo as disposições que se referem ao regime de águas, tapumes, servidões rurais, de trânsito, caminhos, etc.
Devo dizer que o Dr. Ozorio, que trouxe para este recinto as reclamações daqueles criadores e industriais que tomaram parte num congresso efetuado em Pelotas, na sua
belíssima, direi mesmo brilhantíssima terra natal, olvidou-se, em tratando do imposto
sobre a exportação de ossos, de que no campo econômico brasileiro existe, a respeito de
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taxação e impostos, uma grande diversidade de opiniões, sabido como é que uns patrocinam o livre câmbio e outros são protecionistas.
S. Exa. mesmo, há dois ou três anos atrás, votou e justificou o seu voto, no
sentido de se reclamar do Governo Federal a abolição do imposto lançado pela União
sobre a introdução de gado em pé, declarando uma ocasião que o fazia pela necessidade indeclinável de se abrirem os portos do Estado, como a Grã-Bretanha o fizera,
à livre entrada de mercadorias.
Sem embargo, falando sobre o osso, S. Exa. afirmou que era preciso fecharem-se os portos do Estado à entrada do produto similar estrangeiro!
Não quis tomar parte nesse debate porque, além de ser um assunto osso ou
ósseo, teria que dizer a S. Exa. que na fronteira, onde eu habito (e não vai nisso o
menor orgulho), o osso não tem a menor importância, é aquilo que é – osso.
Nas charqueadas de Santana do Livramento, devo declarar corroborando a
afirmativa do valoroso Deputado Coronel Guilayn, ninguém faz caso de ossos nem
de sua farinha, ficando tudo isso abandonado nas cercanias das charqueadas.
Há dois anos atrás, devo declarar, igualmente, aquilo a que lá se chama o
casco da rês não se aproveitava também, apesar de, mais do que os ossos, prestar-se
perfeitamente às indústrias manufatureiras. E isso não tem nenhuma saída porque o
seu valor intrínseco não cobre a despesa do transporte.
A respeito do osso é isso que S. Exa. está ouvindo, o que se sabe.
Falando também sobre o charque, olvidou-se ainda S. Exa. de que é precisamente essa a indústria que se expande da maneira mais enriquecedora no Rio Grande do Sul (apoiados) e, sem embargo, S. Exa. não procurou tornar-se eco, no seio da
Assembléia, das reclamações clamorosas dos que dedicam atividade e labor na exploração dessa fonte inexaurível de nossa produção!
Ao contrário disso, olvidou S. Exa. que a indústria pastoril atravessa crise
temerosa devido à falsa compreensão dos homens públicos do nosso País no que toca
à taxação de produtos estrangeiros.
S. Exa. que teve um gesto inimitável quando justificou, há dois anos, aquele
voto abrindo as portas do Estado a esses produtos, não se lembrou de renovar essa
questão declarando que a entrada do boi estrangeiro é uma das medidas mais capazes de aumentar grandemente a receita deste Estado, concorrendo, ao mesmo tempo,
para o desenvolvimento da fortuna privada.
O Sr. Joaquim Ozorio – Não sou industrialista.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Nem eu; sou advogado e advogado obscuro
(não apoiados gerais).
Um Sr. Deputado – Vossa Exa. é um verdadeiro demóstenes.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Não sou Demóstenes, mesmo não o poderia
ser, porque estou na mais flagrante contradição com tudo quanto é da Hélade!
Mas, como dizia, tratando do imposto sobre o charque, S. Exa. esqueceu-se
de uma das maiores e mais procedentes reclamações dos cidadãos que habitam a
campanha e fronteira e que são concernentes ao trânsito público.
S. Exa. sabe que na fronteira, onde eu habito, aqueles que se encarregam da
condução dos gados vêm-se, cada dia, cada instante, na dura contingência ou de
terem a sua propriedade depreciada, senão perdida, ou então na de não mais entrega126

rem-se a essa labuta, porque as estradas, além de mal cuidadas, não oferecem pastagens e aguadas aos míseros tropeiros.
Nos Municípios de Santana, Quaraí, Dom Pedrito e mesmo de Pelotas, terra
amada de Vossa Exa., não existe um regulamento, antilegalmente feito, embora, pelas
respectivas intendências, no sentido de, por qualquer forma, dirimir essas dificuldades.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
Não vou, nem pretendo fazer um regulamento; estou apenas fazendo uma
referência, à desfilada, sobre todos esses grandes problemas que S. Exa. preteriu,
para mostrar-lhe que os conhecemos...
O Sr. Joaquim Ozorio – Também eu.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – ... mas que os não trazemos para aqui porque este
não é precisamente o lugar onde se deve procurar todas as providências reclamadas pelos
nossos patrícios. E, depois, nenhum remédio para essas dificuldades poderá partir daqui,
da Assembléia, onde apenas se orça a receita e se vota a despesa...
No Município de Santana do Livramento, região que eu mais conheço, do
Cati às charqueadas, quer dizer numa extensão de quinze a dezesseis léguas, nenhum dos fazendeiros que habitam às margens da estrada deixou um palmo de terra
para pastagens das tropas...
O Sr. Alcides Cruz – Há outros nessas mesmas condições.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – ... entretanto, também sobre esse problema S.
Exa. não disse uma só palavra.
Vou me referir ainda a um assunto que foi sujeito à deliberação da Casa e que
apesar de constituir o segundo grande problema do Rio Grande do Sul, o referente ao
crédito real, não mereceu de S. Exa. a mínima referência.
Eu desejava, como rio-grandense, que S. Exa. em relação a esse assunto, procedesse como procedeu com relação ao imposto de 2% sobre vencimentos dos magistrados.
No Rio Grande do Sul, meus ilustres Colegas e nobres Representantes, há
dois grandes problemas que clamam por solução imediata: o da viação pública e o do
crédito móvel.
E, dentre estes, ouso destacar o da viação pública, que, como já disse o benemérito Dr. Borges de Medeiros, “encerra a fórmula final e simplificada do chamado
problema econômico”.
O Sr. Joaquim Ozorio – Permite um aparte?
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Pois não.
O Sr. Joaquim Ozorio – Se Vossa Exa. recorrer aos Anais da Assembléia, há
de ter ocasião de ver que ocupei-me largamente desses assuntos, acrescendo que o
Congresso Agrícola de Pelotas votou uma moção, por mim proposta, sobre esse assunto.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Mas, como dizia, são esses os dois maiores
problemas. Afirmo-o, desafiando qualquer contradita.
Já o eminentíssimo Dr. Borges de Medeiros no-lo afirmava, dirigindo-se aos
representantes do Estado, numa de suas luminosas mensagens, que “expandem-se,
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de uma maneira sem par, as energias produtoras do Estado, multiplicam-se e aperfeiçoam-se as indústrias, aumenta mais e mais a quantidade dos produtos; mas a riqueza
será ilusória enquanto os valores não crescerem na mesma proporção”. Facilitar a economia dos transportes e acelerar a circulação dos produtos, eis toda a questão.
Só poderemos proclamar urb et orb que somos um estado verdadeiramente
produtor no dia que tivermos o nosso solo cruzado em todas as direções por viasférreas, estradas de rodagem e uma rede fluvial perfeitamente organizada.
O Sr. Pereira Parobé – Muito apoiado. É isso mesmo.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Vossa Exa. sabe que há municípios e colônias
no Estado que têm uma expansão produtora como em nenhuma parte se nota, nem
mesmo na República Argentina, pelo modo uniforme porque produzem.
Mas do que isso vale e o que é que vê-se?
Vemos que grande parte desses produtos ficam nos celeiros entregues ao abandono e à deterioração devido à falta de meios de transportes.
O Sr. Joaquim Ozorio – Já tenho dito tudo isso.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Outra grande necessidade da pecuária, que
não foi sequer longinquamente atacada pelo nobre intérprete das aspirações pastoris
e agrícolas do Rio Grande do Sul, foi aquele que refere-se à organização de uma
repartição pública destinada ao registro de marcas para o fim de garantir a propriedade dos semoventes.
O Sr. Joaquim Ozorio – Não podia tratar disso porque o Dr. Presidente do
Estado mandara ao Rio de Janeiro um emissário com esse fim.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Que importava isso? S. Exa. iria ao encontro
dessa nobre iniciativa.
Enquanto não tivermos um código rural, podemos e convêm organizar uma
repartição ou, quando menos, uma seção, na Secretaria de Obras Públicas, destinada
a acautelar os interesses dos criadores, fornecendo-lhes meios aptos e legais de garantir e comprovar a propriedade dos semoventes.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
Vossa Exa. permite que eu seja indiscreto fazendo, a contragosto, uma declaração a respeito?
Devo dizer que, se S. Exa. Dr. Presidente do Estado trata desse assunto no Rio
de Janeiro, por intermédio do seu emissário, ninguém aqui sabe que fui eu quem
remeteu, de Santana, o modelo. Logo, a conclusão é lógica, não ignoro isso.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
O governo nem sequer ainda sabe qual é o poder competente para instituir o
registro de marcas. Tenho no hotel e poderei mostrar ao meu ilustre colega a chave
do registro de marcas mais belo que se pode imaginar, formulado em Santana por
um meu constituinte, o Sr. Christobal Baes.
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Não tive a honra, sobremodo elevadora, de comparecer ao congresso que S. Exa.
presidiu em Pelotas e em que, não ponho dúvida, tratou desse assunto, mas é indiscutível
que o resgistro de marcas, como dizia, condensa uma questão de assaz importância para
o Rio Grande, que, de há muito, para ela pede uma solução qualquer.
Outro assunto há sobre o qual espero ouvir a opinião do nobre Deputado, que
tantas censuras fez aos governos do Rio Grande por dele terem descurado: a introdução de reprodutores finos em bem do aperfeiçoamento das raças.
Pergunto a S. Exa.: como poderemos fazer o cruzamento de nossos gados
para obter belos e bons espécimes se nem sequer temos o cultivo de plantas forrageiras?
O que pensa S. Exa. que é a forragem na indústria pastoril?
O Sr. Joaquim Ozorio – É tudo.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – É tudo, diz Vossa Exa., e efetivamente o é;
mas se nós não a temos, como transformar as raças?
Pela introdução moderada e gradativa de reprodutores de campo, trabalho
que se realiza aos poucos, paulatinamente.
No Rio Grande, enquanto não tivermos plantas forrageiras cultivadas intensiva ou extensivamente, de tal modo que possamos obter bons espécimes de vacuns
ou lanares pelo tratamento e engorda artificial, só nos cabe impulsionar o cruzamento dos gados empregando os reprodutores chamados de campo.
E não diga S. Exa. que argumento em falso.
Na República Oriental, onde a indústria pastoril ainda não atingiu o grau de
prosperidade obtido na Argentina, não existem pastagens artificiais, sabe o nobre
Deputado; procura-se apenas fazer o cruzamento das raças nos grandes rodeios, quer
dizer, introduzindo espécimes de reprodutores para o cruzamento gradativo, utilizando-se de reprodutores de baixo pedigree.
Aqui no Rio Grande tem havido, é certo, o prurido de se adquirir reprodutores
finos de alta origem e de trato a galpão, como se diz entre os cabanhistas.
Que resultado têm-se colhido?
Um ou dois meses depois de se os ter incorporado aos nossos estabelecimentos rurais, eles desaparecem porque a tristeza e o carbúnculo os fulminam desapiedadamente.
E S. Exa. sabe que contra a tristeza até hoje nada conseguiu a bacteriologia.
O Sr. Joaquim Ozorio – Vossa Exa. está fora do regimento e eu não quero
acompanhá-lo nesse terreno.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Não estou tal, e, quando tivesse procedência o
reparo à Mesa é que cabia observar-me, porque, competindo-lhe a fiscalização dos
nossos trabalhos, ninguém melhor do que ela para avaliar se qualquer orador está ou
não dentro do regimento.
O Sr. Alcides Cruz – E a discussão do orçamento nos permite explanar todos
os assuntos.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Perdão. Fazendo referências a tudo quanto V.
Exa. vem dizendo há uma semana, não o faço para o menosprezar, não; acudo,
apenas, a reiterados chamados de V. Exa.
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Deixou também S. Exa. de tratar da imigração.
O Sr. Joaquim Ozorio – Mas eu não sou um enciclopédico.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Deixando-se dominar pela sonoridade de sua
palavra brilhantíssima, olvidou-se desse problema vital, não fazendo a menor referência a um assunto que, entre nós, como no Brasil inteiro, está demandando pronta
solução.
O Brasil, que nestes últimos tempos tem sido tachado de conquistador, de
imperialista, possuindo extensas faixas de terra onde nunca penetrou o pé do homem
civilizado, vê-se na necessidade de povoar o seu solo, de estabelecer correntes de
imigração, de tal modo que, prendendo o estrangeiro ao nosso solo pelo interesse,
consiga que ele ame e preze a esta sua segunda pátria.
No que diz respeito à instrução pública o que se está vendo?
No Rio Grande despendemos mais de quinta parte da receita do Estado com o
serviço da instrução pública. Apesar disso, julgo-me como que na obrigação de solicitar dos altos poderes do Estado uma medida eficaz, tendente a evitar que os filhos
dos nossos patrícios que residem nas nossas fronteiras com a República do Uruguai
não se vejam na dura contingência de freqüentar as escolas estrangeiras.
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
Na fronteira de Santana, no Quaraí e outros municípios que limitam com
aquele País, os filhos dos nossos patrícios aprendem o castelhano porque não existem naquelas paragens escolas nas quais ensine-se sequer a língua vernácula!
O Sr. Joaquim Ozorio – Lá em Pelotas eu não sabia disso.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – É que em Pelotas todos são letrados...
No entanto, larga matéria para debate oferecia esse assunto.
Outro problema sobre o qual nada disse o nobre Deputado por Pelotas...
O Sr. Joaquim Ozorio – Eu não sou Deputado por Pelotas mas pelo Rio
Grande do Sul.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Perdoe-me Vossa Exa. que o tivesse chamado
de deputado por Pelotas; não vai nisso desconsideração. Eu não sei por onde o sou.
Acredito que seja por Canguçu, onde nunca tendo ido ou sendo conhecido, obtive 90
votos a mais sobre o meu colega. Sou, portanto, Deputado por Canguçu, gentileza
que não sei a quem deva agradecer, talvez a Vossa Exa. ou aos seus eleitores!
O Sr. Joaquim Ozorio – Não tenho eleitores.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Um outro problema, olvidado também por S.
Exa. e para o qual eu ouso chamar a atenção da Assembléia e, principalmente, do Dr.
Ozorio, é o do policiamento rural.
A nossa polícia, como a de outros estados, está dividida, como é sabido, em
polícia repressiva e polícia preventiva.
A judiciária tem sido, até certo ponto provida de bons servidores, não há
negar, a tal ponto que tem conseguido, mais ou menos, a repressão de todos os deli130

tos e contravenções; mas, meus ilustres Colegas, poderemos dizer o mesmo quanto
ao policiamento chamado preventivo?
Essas municipalidades que, para subsistir, “precisam de taxar o arroz”, como
aqui se disse outro dia, dispõem de elementos para vir em socorro dessa primeira
necessidade da vida rural?
Não por certo, e não há uma só pessoa que ouse afirmar que nos municípios
existe policiamento rural.
Ainda um outro problema (já que vou passando a galope por sobre tudo isso)
para o qual chamarei a atenção dos proficientes e que, como tantos outros, foi também olvidado pelo nobre Deputado, é o problema da higiene pública.
No Rio Grande é rara a localidade que não se encontra abandonada a terríveis
doenças endêmicas e epidêmicas que dizimam as suas populações. Aqui mesmo, na
capital, nós vemos que a febre tífica campeia assustadoramente; vemos que na cidade de São Leopoldo, onde existem diversos estabelecimentos de ensino elementar e
secundário, o tifo ceifa anualmente muitas vidas preciosas; em Pelotas, terra de Vossa Exa., reinam igualmente moléstias endêmicas e epidêmicas que também fazem
grande devastação.
O que existe em Pelotas sobre higiene pública?
O Sr. Joaquim Ozorio – Lá já se está tratando disso.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Não admira. Em Pelotas trata-se de tudo ...
(O Sr. Joaquim Ozorio dá um aparte)
Eu não quero, por mais tempo, irritar a suscetibilidade do nobre representante de Pelotas, mas, simplesmente, dizer a S. Exa. que, aludindo a essas necessidades
inadiáveis do Rio Grande não estou fantasiando, pois que refiro fatos conhecidos de
todos ou quase todos os membros desta Casa, necessidades palpitantes a respeito das
quais urge e convém tomar providências, quer no que concerne ao problema econômico, quer no que é atinente aos melhoramentos de que o Rio Grande do Sul está
carecendo.
E não me alongarei mais, Sr. Presidente, abusando da preciosa atenção da
Casa (não apoiados gerais) senão para dizer algumas palavras ainda referentemente
ao que é no Rio Grande do Sul a magistratura.
Ela não é, infelizmente, composta, como muito bem disse o meu ilustre colega Dr. Alcides Cruz, de homens da estatura moral de Ribeiro Dantas, André da
Rocha, Mibielli, Caio Cavalcante, Mello Guimarães, Armando Azambuja e tantos
outros; há exceções que são para lamentar ... mas as há!
No Rio Grande do Sul, meus Colegas, só não sabe o que é a magistratura
quem não moureja, como eu, na vida forense e, que ninguém nos ouça, como vulgarmente se diz, não há no Estado quem não saiba quantos juízes andam por aí a fazer
justiça de uma maneira sui generis?
Conheço representantes da magistratura, meus ilustres Colegas, que, ao terem de tomar conhecimento de quaisquer petições que lhe são dirigidas, despacham
que deixam de dar tal ou qual deferimento porque, “por informações particulares”,
sabem deste ou daquele fato que se relaciona com o pedido!
O Sr. Octavio Rocha – Isso é muito grave.
131

O Sr. J. A. Flores da Cunha – Mas verdadeiro e desses fatos temos a “prova
provada” em autos que se podem folhear na secretaria e cartórios do Superior Tribunal do Estado!
O Sr. Joaquim Ozorio – Entretanto Vossa Exa. quis aumentar-lhes os vencimentos.
O Sr. J. A. Flores da Cunha – Quero aumentar-lhes os vencimentos com o
fim de despertar para essa carreira, a mais nobre de todas, as aptidões aproveitáveis
(muito bem).
É para isso que proponho o aumento dos seus vencimentos, para que os magistrados se mantenham íntegros, elevados, dignos como os grandes pretores da velha Roma.
Quero que eles sejam, como disse o meu ilustrado colega Dr. Alcides Cruz,
como Ribeiro Dantas e outros, como Epitácio Pessoa e Piza e Almeida, magistrados
de toga inconspurcável, para que a magistratura do Rio Grande, quando não seja
composta de luminares, seja-o de homens de bem. (Muito bem; muito bem. O orador
é vivamente felicitado pelos seus colegas presentes)
O Sr. J. A. Flores da Cunha (Pela ordem) – Fazendo sentir à Mesa da Assembléia que torna-se necessário de maneira impostergável ocorrer tambem às dificuldades com que lutam atualmente os dignos membros da alta magistratura do Estado como os valorosos e bilhantes promotores públicos da capital, eu e os meus ilustres colegas Srs. Coronel Marcos de Andrade, Armenio Jouvin, Arlindo Leal e Galdino
Santiago oferecemos mais uma sub-emenda ao projeto de orçamento ora em discussão.
Devo declarar à Assembléia que quando, há pouco, me referi à quantia de
50:000$000, em que a minha emenda ia diminuir os saldos prováveis do exercício
vindouro, estava incluidos estes 8:000$000 destinados ao aumento proposto nesta
sub-emenda.
Vem à Mesa e são lidas as seguintes emenda e sub-emenda, as quais vão à
Comissão de Orçamento:
“Emenda (assinada pelo mesmo representante e pelos Srs. Deputados Marcos, Galdino, Barcellos, Soares de Barros, Francisco Flores, Salvador, Arlindo, Penna,
Arno, Jouvin, Barreto Vianna, Alcides e Getulio) ao tit. 3, tabela n. 4, juizes de comarca,
em vez de 63:600:$000 para os de 3ª entrância, diga-se 72:000$000; em vez de
64:800$000 para os de 2ª entrância, diga-se 75:600$000 e em vez de 145:200$ para
os de 1ª entrância, diga-se 171:600$000.”
“Sub-emenda (assignada pelos Srs. Deputados Marcos, José Flores, Jouvin,
Galdino e Arlindo) ao título 3º, sob n. 4, onde diz Superior, Tribunal e promotores
publicos na capital, aumente-se, na verba destinada aos desembargadores, 8:400$000,
e na destinada aos dois promotores da capital, 3:200$000.”
O Sr. Deputado José Flores da Cunha pede que seja consultada a Comissão
de Orçamento se ainda hoje pode manifestar-se a respeito e o Sr. Deputado Pereira
Parobé, relator, requereua a suspensão da sessão, afim de ser o assunto convenientemente examinado e resolvido pela comissão.
Pouco depois reabre-se a sessão.
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PERFÍDIAS DE UM BANDIDO*

Artigos publicados pelo Dr. José Antônio Flores da Cunha, no Correio
do Povo, de Porto Alegre, em outubro de 1910, contestando declarações feitas
pelo Coronel João Francisco Pereira de Souza, em uma entrevista concedida
a jornalistas platinos, a propósito dos sucessos de 29 de setembro, ocorridos
em Santana do Livramento.

I
“Nas almas mais afeitas a entesourar o desprezo da injustiça, há crises de
indignação, que varrem violentamente as maiores reservas de indiferença.” Finanças e Política, Rui Barbosa.
Ao ter conhecimento do ocorrido na noite de 29 do próximo passado mês, na
cidade de Santana do Livramento, resolvi não avançar uma só palavra em relação a
essas desoladoras cenas de sangue. Esperando a ação da justiça pública, que, de pronto, apuraria toda a verdade, adotara o propósito de, em tempo oportuno, vir desfazer
miríades de embustes, engendrados para apanhar em sua teia a mim e a meu caro
irmão e amigo Francisco Flores da Cunha.
Ante a atitude desabridamente difamatória, assumida pelo Coronel João Francisco, na entrevista que o Correio do Povo publicou nos telegramas de sua edição de
domingo pretérito, já não posso, nem devo continuar calado por mais um instante
sequer.
Não se podia mesmo prescindir, na atualidade, de uma explicação suscinta e a
um tempo categórica, dos recentes sucessos da fronteira, nos quais, à viva força, o
Coronel João Francisco tenta enovelar os seus inimigos.
Vou fornecê-la ao público, não sem grande mágoa, porém, despreocupado, por
completo, de contestar o que de infamante e de torpe se contém naquela narrativa
mentirosa e ignóbil.
Preparada adrede, mais para armar efeito ao longe do que, e isso seria digno,
para restabelecer a verdade: hei de pulverizá-la e ao seu autor “cujo patriotismo é a
calúnia, cuja política é o descrédito, cujo ideal é o terror difamatório”.
Não sei o que mais surpreenda: se a frieza cínica da invencionice tracejada no
escopo de enxovalhar a quem não teme o confronto de conduta, se a meditada intenção de afirmar inverdades, truncando os fatos a seu talante.
Mas, não me causou estranheza que o Coronel João Francisco houvesse arquitetado mais um estratagema, porque sei quão fértil é ele nesses recursos.
De uma feita, abalançou-se a telegrafar ao Dr. Borges de Medeiros e ao Senador Pinheiro Machado, denunciando uma trama terrível dos federalistas e democra*[Estes artigos foram reunidos e publicados no Rio de Janeiro: Tipografia do Jornal do Comércio, 1911. Acervo
IHGRGS]
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tas, segundo a qual seriam infalivelmente assassinados aqueles venerandos chefes
republicanos e ele João Francisco.
Chegou a referir os nomes dos conjurados, dizendo onde se haviam reunido e
os meios de que se utilizariam para a realização de seus feios desígnios.
Negou-se, entretanto, a declarar o nome do fantástico amigo que o informara
disso tudo e, até hoje, que se saiba, o plano não explodiu.
Tal qual como na nova combinação de seu cérebro escaldado e perverso, narra, com aparências de verossimilhança, a pseudoconspiração por mim urdida contra
si e contra os seus, porém, chega a um ponto em que diz que ela deixou de realizar-se
“por uma circunstância casual, a qual breve se vai verificar”.
Estou tranqüilo: nada temo, nada receio.
Pode o Coronel João Francisco prosseguir na campanha sórdida de difamação
e opróbrio, iniciada contra minha família, visando limpar a costa, como vulgarmente
se diz, para, a gosto, dominar a região fronteiriça e impor aos seus habitantes as mais
imprudentes negociatas, a fim de reconstituir os haveres desbaratados nos conventilhos
do Rio de Janeiro e nos clandestinos do rio da Prata.
Tanto eu como meu irmão não somos senão dois moços humildes, despidos de
vãs cobiças pessoais, sem outras ambições que as de bem merecer a estima e o acatamento de nossos patrícios.
Nossa vida se não tem sido coroada de lauréis viridentes, se assinala, ainda
assim, por atos de generoso desprendimento.
Nunca tentamos, indiretamente embora, contra a vida de quem quer que seja.
Não fora a intervenção peremptória de meu irmão nos atentados cometidos,
no Município de Quaraí, pelo Coronel João Francisco, e certo que muito mais extenso seria o rol dos crimes ali perpetrados.
Quando, depois de minha formatura, cheguei a Santana do Livramento, servi,
digo-o sem orgulho, de represa a todas as investidas criminosas do Coronel João
Francisco e de seus apaniguados e janízaros.
Depois disto, por ocasião da luta eleitoral a que deram motivo as candidaturas
dos Drs. Carlos Barbosa e Fernando Abbott à Presidência do Estado, o Coronel João
Francisco procurou-me e, então, nos reconciliamos, trabalhando de comum acordo
em favor do primeiro daqueles candidatos.
De como provar que fui solicitado por ele para reatarmos nossas relações interrompidas, conservo em meu poder uma sua missiva a que, em ocasião oportuna,
darei publicidade, conjuntamente com a vasta coleção de cartas que me endereçou,
sobre vários assuntos, quase que todos de seu exclusivo interesse.
É absolutamente falso que eu haja encetado uma campanha de intrigas contra o
Coronel João Francisco e seus irmãos, e muito menos forjicado o plano de os assassinar.
Estará ele esquecido de que, há dois meses atrás, ainda era eu advogado de sua
mãe Dona Luiza Pereira de Souza, na medição e divisão por ela requeridas de seus
campos do rincão de Artigas, no 4º distrito do Livramento?
Estará ele esquecido de que, ainda há menos de dois meses, fui quem requereu
e terminou o inventário dos bens deixados por falecimento de sua avó, Dona Anna
Gonçalves Pereira?
Estará ele esquecido de que, há seis meses passados, ainda era eu seu advogado e procurador na celebrizada causa em que contende com o fisco federal?
Não, ele não está olvidado de nada, o que deseja, porém, é arrastar-me, e a
meu irmão, para o lodaçal asqueroso que tem levado a trilhar durante toda a sua vida
de horrores, de misérias, de assassinatos e de roubalheiras.
Não pesa sobre as nossas consciências o remorso de havermos concorrido,
sequer, com o assentimento tácito, para a eliminação de quem quer que fosse.
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Quanto a bens de fortuna, outros não possuímos a não ser aqueles que nos
proporcionaram o labor honesto e o auxílio valioso de nosso velho e amado progenitor.
Poderá o Coronel João Francisco dizer o mesmo de si e dos seus?
Por certo que não.
Seria obra mais quimérica do que realizável catalogar os morticínios e saqueios
levados a cabo na fronteira pelo Coronel João Francisco e pela sua mísera gente.
Quem foi que, em pleno acampamento, à margem direita do Cati, nos campos
do padrasto do Dr. Rivadávia Corrêa, matou ou mandou matar o cidadão uruguaio
Carlos Farias?
Quem foi que degolou, de suas próprias mãos, o inditoso moço federalista
Boaventura Izaguirre, na madrugada lúgubre do atentado feito ao jornal O Maragato,
que, como é sabido, até agora é publicado na República Oriental do Uruguai?
Quem foi que mandou matar, nos arrabaldes de Livramento, o nosso companheiro político Galdino Corrêa Rodrigues, retirado da cadeia pública da cidade, com
as pernas atadas por debaixo da barriga do cavalo, às 9 horas da manhã de um dia
primaveril?
Quem foi que matou a tiros de revólver, dentro do pátio de sua residência, no
Cati, o infeliz indivíduo conhecido pela alcunha de Praça Velha, que aos filhos de
seu vitimário, durante largos anos, servira de aio desvelado e carinhoso?
Há ainda muito para dizer.

II
Na vida do Coronel João Francisco há passagens que não ficam a pedir meças
às grandes abjeções e monstruosidades cometidas pelos maiores celerados.
Dele se poderia dizer, com rara propriedade, que é o “artista da tortura”.
Processos de atrocidade nenhum houve que tivesse ignorado ou deixado de ensaiar.
Sua crueldade tigrina assombrará longo lapso de tempo infelizes moradores
da fronteira, sobre cuja mansidão tripudiou sacrilegamente.
Ao mais repelente dos degoladores que o acompanharam no período da revolução, o famigerado correntino Paredes, que lambia, de ponta a ponta a lâmina da
faca, em pós de matar, fez, por ocasião de sua morte, exéquias infamantes.
Reuniu os oficiais, pôs a fanfarra da cavalaria à frente e partiu para um dos
campos de meu pai, cedido a esse tempo, em arrendamento, ao caudilho.
Nessa propriedade rural, como que repousava de afadigadas degolas o bruto
matador que, para dar vazão aos borbotões de sangue que o estavam afogando, houve
mister de suspenderem-no de uma viga da palhoça que habitava, ficando no ar, como
que de bruços, em cuja satânica postura veio a falecer.
O sangue de suas vítimas lhe fora indigesto.
O Coronel João Francisco, no panegírico com que ele se despediu, seguramente aproveitou a imagem de estilista incomparável para dizer que Paredes, suspenso
das espáduas, nas vascas da hemoptise, que o vitimou, tinha a “beauté du diable”.
Agora, o Coronel João Francisco timbrou sempre em tirar da elite dos sicários e fascínoras os seus melhores amigos.
É exemplo disto a predileção que vota ao Capitão Chico Villa, a quem fez
primeiramente sub-delegado do 6º distrito de Livramento, e depois chefe de um de
seus grupos partidários.
Esse indivíduo é o mesmo que, há dois para três anos, na sala de audiência do
juízo distrital daquele termo, avançando contra Avelino Ayres da Silveira, tentou
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esbofeteá-lo, impedindo destarte que se realizasse o ato judicial para que haviam
todos ali comparecido.
E isto em presença do respectivo juiz, cidadão Laureano Pereira e na do digno
escrivão Annibal Anaurelino de Freitas que, por decoro, isso mesmo fez constar na
ata do protocolo a seu cargo.
A parte prejudicada nos interesses e ofendida nos brios, telegrafou ao então
chefe de polícia do Estado, ilustre Desembargador Pedro Mibielli que, sem perder
um momento, determinou a abertura de inquérito para a verificação da verdade.
O Coronel João Francisco, por intermédio de seus amoucos, interveio no caso
e a indagação policial não pôde constatar a conduta criminosa de seu prosélito.
O corpo de delito, porém, é a certidão passada pelo referido serventuário, e lá
está no livro de audiências do juízo do 3º distrito de Livramento!
Há ainda naquela zona, outras entidades desse estalão, a quem o Coronel João
Francisco tem guindado altamente, confiando-lhes parte de seus domínios senhoriais.
Entretanto, ele que tanto nos acusa, a mim e a meu irmão, de tecermos a sua
ruína política, e, mais do que isso, tentarmos colhê-lo nas malhas de uma miserável
emboscada, bem sabe que meu irmão, tendo estado quase dois meses no exercício do
cargo de subchefe da 3ª região, não demitiu uma só autoridade das que lá encontrou
desempenhando as funções policiais!
Pois é crível que estivéssemos a entretecer um tal plano, sem que, por outro
lado, contando, como contávamos nós, com reais elementos, procurássemos precaver-nos dos meios necessários para, baralhando as coisas, escaparmos à punição?
Está na consciência de todos a nenhuma co-participação nossa na dolorosa e
sangrenta tragédia desenrolada no Livramento.
Acima de tudo, porque tramar o assassinato do Coronel João Francisco e o de
seus irmãos?
Em que nos eram eles prejudiciais?
De que modo, se nós fôssemos uns ambiciosos da estofa do Coronel João
Francisco, impediriam eles que se efetuasse a nossa vontade?
Do Tenente-Coronel Bernardino Pereira, uma das vítimas dos lamentáveis
sucessos, era eu, de há muito, desafeto, por motivo de haver, sem causa razoável,
deixado de corresponder a um cumprimento meu.
Apesar disso, a sua magoadíssima esposa não só é minha prima co-irmã,
como também é afilhada de meus pais e, o que é mais, em homenagem a minha
adorada mãe, tem o seu nome.
Com o malogrado Pedro Nepomuceno Pereira, as nossas relações foram sempre cordialíssimas; ainda há menos de quatro meses, ele e seu irmão Luiz Pereira de
Sousa nos venderam duas mil rezes de cria.
De nenhuma maneira, a nenhum pretexto, poderíamos ter concorrido para o
horroroso espetáculo a que serviu de cenário a gloriosa e boa terra santanense.
Aquilo tudo está entrando pelos olhos, foi mais um encontro, todo ocasional, de
indivíduos exaltados e animosos, do que o resultado da mais ligeira premeditação.

III
Não fora a irretardável conveniência de continuar na dissecção da pessoa e da
conduta do Coronel João Francisco, e não teríamos oportunidade igual à presente,
para estudá-lo sob o tríplice aspecto de guerreiro, homem de letras e cavalheiro
enamorado.
Deploravelmente para nós, não nos é lícito ainda abandonar a rota adotada.
Hoje, é imprescindível encará-lo debaixo do fácies porque mais habitualmen136

te se tem mostrado, o de ladravaz.
Houve tempo, na fronteira, em que quase ninguém era dono do que lhe pertencia. Novo senhor feudal, dispunha o Coronel João Francisco, a bel-prazer, da
alheia propriedade.
Rara é a fazenda da vasta zona que se estende de Livramento a Missões, que
não tenha sido molestada pelas hordas do caudilho voraz.
Esquisito e descomunal reivindicador de bens teatinos, para todos os municípios daquela região destacou suas mesnadas compostas de oficiais, capatazes e praças do corpo que comandava, com ordens terminantes de arrebanhar nas estâncias os
semoventes que não fossem da marca dos respectivos proprietários, conduzindo-os
para as invernadas do Cati.
As repetidas e nefandas correrias aliavam comumente, o assassinato dos que
lhes opunham legítimas resistências.
Parecerá, talvez, aos filhos do Rio Grande do Sul estranhos e desconhecedores
dos homens e das coisas daquelas paragens, que só a explosão do nosso ódio poderia
sugerir os horrores destas narrativas que, sabemo-lo assaz, repugnam, entristecem e
degradam.
Tudo isso é, entretanto, de facílima comprovação.
E não ficam aí os atentados execráveis.
Em 1904, ao passar o exército revolucionário do General Aparício Saraiva pela
povoação uruguaia de Rivera, distanciada apenas de uma rua da cidade de Livramento,
deixou sobre a linha divisória dos dois países, e nos arrabaldes de ambas as localidades,
uma quantidade enormíssima de cavalos, cansados uns, estropeados outros, dos quais o
vizindário pobre e os pequenos proprietários de chácaras se foram apoderando.
Sabedor disto, o Coronel João Francisco mandou incontinenti uma escolta ao
Livramento, de cujos moradores, em geral dos deserdados da sorte, fez arrebatar
mais de mil cavalos da guerra, como os denominou o vulgo, e transportá-los para os
campos do Cati, de onde, já gordos, saíram para serem vendidos por bons cobres às
forças do Sr. Battle y Ordoñez!
Sou, como igualmente o é a população de Livramento, testemunha ocular
dessa vergonha!
Quando o Coronel João Francisco dedicou sua atividade e a dos seus comandados à compra de gados para as charqueadas, as patifarias atingiram o apogeu.
Ora eram os contratos desfeitos por sua simples vontade, em virtude da baixa
das carnes nos mercados consumidores, muitas vezes depois de apartar a flor dos
gados já comprados; ora eram as queixas e clamores dos que caíam na esparrela de
lhe vender os vacuns, reclamando os seus pagamentos.
Há, até hoje, gente fronteiriça que ainda não foi paga de tropas vendidas ao
Coronel João Francisco.
A prova forneço-a eu, a quem a pedir por boca!
Ao tempo em que negociava em muares, de idêntico proceder usou: há gente
na fronteira para receber a importância de transações dessa espécie.
A prova forneço-a eu a quem pedir por boca!
Chegou, nos últimos anos, a um tão grande desprestígio comercial que todos
receavam de, com ele, entreter negócios.
E bastante razão havia para justificar essa atitude, o homem ou não pagava a
ninguém, ou, quando o fazia, esbravejava, descompunha, ameaçava.
Ao distinto santanense Polycarpo Duarte, antigo e simpático tropeiro, escreveu, certa vez, uma carta, proibindo-o de continuar a comprar gados, em determinada zona, sob pena de severos castigos.
Esse documento esteve em mãos de eminentes próceres do glorioso Partido
Republicano.
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Logo que aquartelou no Cati, lugarejo dantes tão afortunado e a que está agora
ligada a mais negra e triste memória, foi fornecedor de seu regimento o Sr. Naurelino
de Souza, pessoa humilde e de reconhecida probidade.
Pois bem, ao pedir contas ao Coronel João Francisco, viu-se forçado a fugir e
emigrar para a República Oriental do Uruguai, onde, até pouco, esteve residindo.
O brilhante poeta rio-grandense Elieser Leal de Souza, filho daquele cidadão,
por esse motivo, de quando em quando, dirige da Careta, de que é secretário, boas
sátiras ao famigerado Coronel.
Outra vez, abusando da ignorância de seu tio carnal João do Prado Pereira de
Carvalho, a pretexto de o proteger, como é de seu antigo vezo, conseguiu daquele e
de sua esposa uma escritura de cessão de direitos.
Por ela, todos os bens desse casal deveriam ser vendidos e depois de serem
pagas algumas dívidas, o restante da transação seria devolvido a João do Prado Pereira e sua mulher, deduzidas, como é lógico, as despesas feitas pelo cessionário.
O Coronel João Francisco vendeu ao conhecido estancieiro Juca da Rosa o
campo de que lhe foi feita cessão, pela quantia de oitenta e tantos contos, pagou
dívidas na importância de menos de dez contos de réis e, agora, por nenhum modo
quer devolver a seu tio o saldo verificado.
Para obrigá-lo a prestar as devidas e necessárias contas de mais essa falcatrua, fui constituído advogado da parte prejudicada.
Quando com os de seu próprio sangue procede desse modo, como não procederá o Coronel João Francisco em relação aos que lhe são indiferentes e estranhos?
Isso, e muito mais, é ainda de esperar do Coronel João Francisco, mormente
na crise que atravessa de reconstrução de finanças avariadas!
Daí a origem das celeumas políticas e pessoais por ele ultimamente levantadas.

IV
Antes de prosseguir na rude tarefa que me impus de empicotar, de vez, o tipo
hediondo do maior fascínora dos hodiernos tempos, dedicarei, à desfilada, algumas
linhas aos corifeus da imprensa oposicionista, que, aproveitando-se dos sucessos da
fronteira, investem pelo terreno defeso das mais disparatadas conjeturas.
Bem fácil é de perceber o afinco com que tratam eles desse momentoso assunto: assaz lhes convém o embaralhamento, a confusão, as desordens que, por vezes,
surgem neste ou naquele grupo da grande, gloriosa e benfeitora família republicana.
Ao caso, porém, não enquadra a crítica dos jornais adversos.
É preciso narrar os fatos com toda fidelidade, para que deles não se tirem
conclusões errôneas.
Disso ocuparme-ei hoje, convencido, como estou, de que só com dizer a verdade tenho assegurado a mais ampla e completa justificativa de meus atos e da atitude de meus amigos.
De há muito já que o Coronel João Francisco se vem mostrando infenso à
direção dada pelo Dr. Borges de Medeiros ao Partido Republicano Rio-grandense.
Normalizada definitivamente a ordem no Estado, a administração desse eminente patrício, procurando empregar melhormente a riqueza pública, foi, pouco a
pouco, fazendo sensíveis cortes na despesa.
Essa medida não podia deixar de, como aconteceu, alcançar o 2º Corpo Provisório, aquartelado no Cati, regimento de cuja ação no momento mais se podia prescindir.
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Para isto, foi determinado ao seu comandante que fosse dispensando do serviço parte de suas forças, de tal modo que, de cerca de mil homens, ficassem reduzidas
a pouco mais de duzentos.
Não ficou contente com esta deliberação do governo, que não só concorreu
para enfraquecer-lhe o poderio militar, como também, o que o é mais, diminuiu-lhe
grandemente a receita, visto como é sabido que, dos prets das praças e da mão-deobra dos indivíduos submetidos ao seu cativeiro, fizera os fundamentos da fortuna
que depois desbaratou em acessos de vergonhosa prodigalidade.
Serviu ela de pretexto ao Coronel João Francisco para, engendrando falsos
planos de assassinatos contra alguns próceres do republicanismo, desde logo vitorioso, solicitar autorização do governo no intuito de reunir gente.
Estava eu, nessa ocasião, no Rio de Janeiro, quando o egrégio Senador Pinheiro Machado recebeu longo telegrama cifrado, do Coronel João Francisco, em
que ele lhe mandava dizer, com minúcias do plano descoberto, e segundo o qual
aquele notável cidadão seria morto em pleno Senado, o honesto e digno Dr. Borges
de Medeiros, nesta capital, os valorosos Generais Salvador, Firmino de Paula, Vargas
e Lima e ele João Francisco, nas localidades de suas residências.
A meada criminosa, citava, fora ouvida por um seu amigo, em um hotel de
Tranqueras, estação e povoado do Departamento de Rivera, na vizinha República
Oriental, e, na conformidade da informação colhida de fonte fidedigna, seriam autores do complô os chefes federalistas e democratas mancomunados, e executores os
conhecidos caudilhos Júlio de Barrios e Chiquinote Pereira, este, para mais dos pecados, primo co-irmão do Coronel João Francisco, além de outros chefes, de cujos
nomes ora não me recordo.
O Dr. Borges de Medeiros, que, a princípio, pensara em ordenar a marcha
para a fronteira do 2º Batalhão da Brigada Militar, do comando do distinto Coronel
Massot, com aquela ponderação que tanto dignifica os seus atos, refletiu a respeito e,
desde logo, verificando a desnecessidade dessa providência, negou assentimento ao
pedido de aumento de forças feito pelo mentiroso e insaciável caudilho.
De fato, tudo outra coisa não era senão mais uma vergonhosa burla, cinicamente arquitetada pelo cadimo ratoneiro: nunca se veio a saber o nome de tal amigo
que o informara, nem deflagrou, felizmente, a terrível combinação que o Coronel
João Francisco tão patrioticamente delatara.
Depois disto, assumindo as rédeas da administração o Dr. Carlos Barbosa, foi
decretada dissolução do 2º Corpo Provisório, com o que fingira estar de acordo o
caudilho que o comandava.
Digo fingira, porque, nesta capital, havia ele declarado que a extinção daquela
unidade policial era já uma necessidade, e lá na fronteira angariava, com os seus, as
assinaturas dos moradores das cidades e dos campos, para a reclamação que dirigiram ao
governo, protestando contra a medida adotada de acabar com aquele regimento.
Pudera não ser assim! Se aquilo era a mais rica e inesgotável das minas!
Há ainda nos corpos da Brigada Militar praças que pertenceram ao extinto
regimento que aquartelava no Cati.
Indague-se delas, se é ou não exato que lá se lhes descontava, na época dos
vencimentos, certa quantia para fardamento e arreios?
Sabido é, entretanto, que o Estado tudo isto fornece às praças de sua Brigada
Militar!
O governo, porém, resistiu nobremente a todas as solicitações e dissolveu o 2º
Corpo Provisório.
Quando outras obras e feitos não assinalassem a brilhante passagem do Dr.
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Carlos Barbosa Gonçalves pelas cumeadas da administração rio-grandense, por si só
bastaria para o recomendar, como benemérito, ao seguro e insuspeitável julgamento
dos vindouros, essa sua providência salvadora e benéfica.
Para isso, deve ter concorrido decisivamente o Dr. Borges de Medeiros, constituindo, destarte, o seu concurso mais um motivo da invencível antipatia que lhe
começou a votar o Coronel João Francisco.
Como é visto, nenhuma razão tem os costumazes opositores da sã política
republicana, atribuindo a[sic] solidariedade do Dr. Borges de Medeiros nos desmandos
de toda ordem cometidos pelo Coronel João Francisco.
Ao contrário, já de longa data vem o Dr. Borges de Medeiros resistindo heroicamente às investidas surripiantes do Coronel João Francisco.
Quem impediu que o Coronel João Francisco se locupletasse com o dinheiro
do Estado, vendendo à União, como sua propriedade, o quartel do Cati, construindo
a expensas dos oficiais e praças e economias do 2º Corpo Provisório?
Quem foi que despediu de casa os emissários do Coronel João Francisco, que
lhe vinham pedir a patota de um privilégio para instalar no Estado um banco de
crédito imobiliário?
Quem foi que dignamente, como lhe impunha o dever e a alta investidura de
chefe, recusou, com a máxima coragem e raro desassombro, a sua intervenção perante uma autoridade judiciária para que julgasse deste ou daquele modo uma dada
causa sujeita à decisão?
Quem foi que, indiretamente embora, embaraçando a assinatura de lesivo
contrato de construção de alguns dos nossos ramais férreos, matou no nascedouro o
germe de mais uma desmedida traficância?
O Dr. Borges de Medeiros não foi nunca solidário com atos desonestos e
imorais de quem quer que seja.
O ascencional prestígio da chefia republicana assenta, justamente, na
invulnerabilidade de sua conduta modelar.
Afirmar, como tentam os adversários, com flagrante ofensa à verdade, que
outro tenha sido o seu proceder, é desconhecer a vida incomparável desse preclaro
cidadão.
Dele se poderia dizer o que o genial Sr. Rui Barbosa dissera um dia de Benjamin Constant: “o mais puro dos corações, a mais santa das almas, o mais
incorruptível dos caráteres, a mais benigna das consciências”...

V
Estava já tracejado o artigo com que ia encerrar esta série, quando me foi
mostrado o telegrama múltiplo dirigido pelo Coronel João Francisco aos prestigiosos Srs. General Salvador Pinheiro Machado e Coronel Freitas Valle, em cujo recado, com requintado despudor, aquele caudilho, de rojo, humilhado, súplice, abate a
arrogância e implora dos chefes graça e compaixão.
Um dia antes, fazia ele ainda publicar uma carta, escrita do punho do incestuoso Arthur Ulrich, em que, tentando contraditar tudo quanto de si tenho dito, apenas
ousa descobrir em mim um caso de hidrofobia.
Uma tal asseveração, longe de me ocasionar desgosto, quando me atingisse, não
seria para despertar em mim a mais leve sombra de mágoa: que de mim prefiro, e julgo
de preferir sempre, a desgraçada condição de desassisado à de assassino e ladrão.
Serei doido, varrido e irremediavelmente doido, mas um maluco digno, que
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preza, acima de tudo, a honra e o nome translúcido que vai legar aos filhos, semeador
esforçado do bem, praticante extrenuo[sic] da caridade, alma que procura engrandecer-se, cada dia que passa, no culto dos mais nobres e simpáticos sentimentos de
humanidade, de justiça e de amor.
O Coronel João Francisco aproveitou-se, miseravelmente, do infortúnio sem
par que lhe arrebatara dois entes caros, para, tripudiando sobre os cadáveres de seus
irmãos, apanhar-me, e a meu irmão, nas malhas de um processo aviltante e escandaloso.
Vendo, agora, que lhe falhavam os elementos para erguer em realidade os
feios planos arquitetados, volta-se, com o maior cinismo, para os beneméritos Drs.
Borges de Medeiros e Carlos Barbosa, aos quais, ainda há bem poucos dias, atacara
rude e grosseiramente, e cai de joelhos, implorando-lhes comiseração.
É que ele viu, claramente vista, a formal recusa da opinião em acreditar nos
embustes que contra nós engendrara.
Já ninguém mais pode crer na honradez dessa viscosa conduta, e, hoje que ele
se encontra de rastos, espezinhado, apenas me cabe atirar-lhe com a pá de cal de
misericórdia.
Fica incompleta a lista, que vinha fornecendo ao público, dos crimes perpetrados pelo caudilho decaído.
Não me faltando tempo, hei de, como o fizera o notável Presidente Argentino
Sarmiento, escrevendo a vida de Facundo Quiroga, esboçar um estudo biográfico
desse não menos celebrizado êmulo do bárbaro caudilho portenho.
Preciso ainda deixar de público esta soleníssima declaração: se o Coronel
João Francisco destruir uma só das minhas acusações contra ele levantadas nas colunas desta folha, comprometo-me a atar as mãos e oferecer o rosto, pelas ruas, ao
escarro e ao flagelo dos meus patrícios.
Agora, se tudo isto constituir, em suma, a verdade resplendente e soberana, o
juízo da posteridade que amaldiçoe a memória desse tipo nefando, que realmente é o
mais abjeto dos seres e o mais infame dos homens.
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ARGUMENTAÇÃO SOBRE O CASO DO ASSASSINATO DO
GENERAL PINHEIRO MACHADO*

Como auxiliar do 6º Promotor Público da Capital Federal, na sessão do
júri realizada de 24 a 27 de julho de 1917, das páginas 183 a 213

O Sr. Flores da Cunha (Auxiliar da acusação) – Sr. Presidente, ilustre Sr. Dr.
Promotor Público, meus ilustres Colegas e Companheiros da Acusação, Srs. Advogados de Defesa, Srs. Jurados, meus Srs.
Xavier Mormier, na peroração do memorável discurso que proferiu ao ser
recebido entre os imortais da França, referiu o espetáculo maravilhoso que, ao norte
da Escandinávia, no decorrer do verão, todos os anos se repete: à aproximação da
noite, o sol se inclina gradualmente, lentamente no horizonte, e, sem querer, sombrea
a terra suavemente, envolvendo a sua circunferência de uma leve gaze, atenuandolhe a claridade. Faz-se então sobre os bosques e sobre os campos um silêncio profundo; a natureza como que se recolhe, por um instante adormecida. Mas subitamente,
o horizonte tinge-se todo de púrpura, resplendem novamente os raios solares, e com
eles renasce o movimento. É a aurora, o amanhecer, o despertar do novo dia que rola,
rola e quase se confunde com esse mesmo dia que desaparece.
Aproveitou-se o insigne escritor desta bela e rutilante imagem para aplicá-la
aos fatos sociais, mostrando a paridade entre o fenômeno astral e certas fases da
existência dos povos.
Certo, entre nós inúmeras desgraças tem obumbrado os mais festivos dias de
sol glorioso e fecundo; nenhuma, porém, mais pavorosa do que a que ocorreu nesse
entardecer nefasto em que foi arrebatada a vida de Pinheiro Machado.
Dá-me, porém, grata consolação a esperança, a certeza de que ainda hei de
assistir à apoteose da ressurreição do seu nome; e agora, mais do que nunca, eu confio
ver transformados em hinos de gratidão e de saudades todos os clamores contra ele
levantados pela mais torpe, pela mais cega das demagogias.
O tempo, na frase lapidar de conhecida autoridade, há de passar sobre essas
misérias purificando o ambiente, até que chegue o dia, a época em que um sol de
glória, de amor, de justiça, envolva em seu vasto esplendor a memória de Pinheiro
Machado, varrendo para bem longe as trevas dessa noite polar.
Sei bem, Srs. Jurados, que as efusões do coração, por si só, não bastam para
sustentar este debate, sentindo eu a necessidade premente em que estou de reprimir
toda a exaltação que me vai na alma, reclamando em meu auxílio todas as reservas da

*[Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1917. Acervo IHGRGS]
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ponderação. Sei bem que não será com arrebatamentos de pomposa eloqüência que hei de
dar cabal desempenho à sagrada incumbência que me foi cometida. Sei também que aqui
não vim vomitar ondas de injúrias contra este (apontando o réu) bandido que mais me
inspira um misto de desprezo e de piedade do que mesmo a revolta dos meus rancores.
Minha missão é mais alevantada, direi mesmo, é grandiloqua.
Sei bem que a monstruosidade da ação delituosa que agora se está julgando
inibe toda a invectiva, que seria antes tripúdio oprobioso, e eu não quero, não devo
macular a pureza das intenções que aqui me trouxeram.
Seria, Srs. Jurados, desmarcada audácia de minha parte se ainda viesse
oportunar-vos, amparando-me em rumas de livros e de autores, para explicar qual
seja a imputabilidade de Manso de Paiva Coimbra, buscando ainda outras autoridades em psiquiatria, para vir, finalmente, pedir-vos a condenação do réu.
O homem de saber cintilante, que vem exercendo, com zelo inexcedível, as
questões delicadas e espinhosas de promotor público, já esgotou o assunto. Como os
Srs. Jurados e todos quantos o ouviram, fiquei boquiaberto ante à formidável peça
oratória que S. Exa. produziu durante horas e horas, de ontem para hoje. Dificilmente um profissional, um médico legista, poderia tratar mais fundamentalmente desse
assunto do que o fez o Sr. Dr. Galdino de Siqueira.
Poderia, não-obstante, Srs. Jurados, ter rabiscado umas notas, umas ligeiras
alusões ao assunto, e, a pretexto ilustrativo, vir fantasiar aos vossos olhos uma cultura que não possuo.
Hoje mais do que nunca, estou voltado à carreira do Direito que tanto amo,
nas mais longínquas paragens do Brasil, lá, nas campinas verdejantes do meu amado Rio Grande do Sul, e, nestas condições, no cumprimento do meu dever, sem
recorrer a notas que não tomei, nem a autores que não trouxe, não posso deixar de
passar sobre este inquérito preliminar, que serviu de fundamento à denúncia neste
processo, um rápido olhar, menos de crítica do que de repugnância.
Pois, Srs. Jurados, é admissível que, trucidado de maneira violenta, bárbara e
hedionda por que o foi um vulto da estatura de Pinheiro Machado, os mais altos
poderes da República cruzassem os braços, sem tomar uma providência, qualquer
que ela fosse, no sentido de obrigar a polícia a cumprir o mais comesinho dos seus
deveres?! (Pausa)
Pois então era esta consideração, era esta a justiça que merecia o grande vulto
político do seu tempo, o segundo substituto do Presidente da República, desse Presidente da República que não sei como classificar, a quem Pinheiro Machado foi,
numa hora infeliz, buscar nos recôncavos escusos de Itajubá?
O Sr. Presidente – Atenção! Não posso permitir que V. Exa. neste tribunal se
refira desse modo à pessoa do Dr. Wenceslau Braz.
O Sr. Flores da Cunha – Eu não estou me referindo à pessoa do Sr. Dr.
Wenceslau Braz; sou incapaz disto, mesmo porque estou propenso a acreditar que S.
Exa., individualmente, seja uma explêndida pessoa; refiro-me tão-somente ao Presidente da República, cujos atos, por serem da mais alta autoridade pública do País,
nem por isso, deixam de estar sujeitos à crítica do mundo.
O Sr. Presidente – Mas V. Exa. compreende que não posso permitir que,
neste tribunal e sob a minha presidência, se ataquem os poderes públicos do País,
máxime o Chefe da Nação.
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O Sr. Flores da Cunha – Vou procurar ser agradável a V. Exa.
O Sr. Presidente – A mim não; à lei.
O Sr. Flores da Cunha – Vou fazer um ligeiro e perfunctório estudo sobre o
que foi o inquérito policial procedido a propósito do crime, pelo qual é responsável
este execrável bandido.
Como amigo da vítima, Srs. Jurados, independente da minha condição de
acusador particular, fui, momentos após a cena trágica, testemunha do que se desenrolou no 6º distrito policial desta cidade. O que ali observei é inenarrável, é inaudito;
é incrível que se tenha dado na Capital da República.
Antes, Srs. Jurados, de Paiva Coimbra ser levado para a sala das audiências,
onde estavam presentes inúmeras pessoas que queriam ouvir e assistir aos depoimentos do acusado e das testemunhas, eu encontrei-me no topo, no alto da escada
com o chefe de polícia, Dr. Aurelino Leal, e interroguei-o incontinente: “Então Dr.,
que diz o assassino, que diz o bandido?”
S. Ex. respondeu-me: “O homem não diz nada; diz apenas que agiu por conta própria.”
Fui, Srs. Jurados, em seguida, à sala das audiências onde o escrivão se preparava para lavrar o auto do flagrante, e aí, surpreso e boquiaberto, com o coração a
sangrar de dor e de indignação, tive ocasião de constatar a balbúrdia reinante. Era
realmente um espetáculo revoltante!
Foi, Srs. Jurados, sob a maior confusão, num verdadeiro tumulto que se lavrou o auto do flagrante. A sala das audiências do 6º distrito policial estava repleta
de jornalistas, aliás no exercício de sua profissão, de curiosos e de interessados,
talvez, no caso, e foi nessas condições que o escrivão lavrou o auto de flagrante,
agindo a autoridade sob tal atmosfera, sob tamanho alarido, numa confusão de tal
ordem, que só no dia seguinte foi o auto assinado pelo soi-disant delegado.
O Sr. Presidente – Mas V. Exa. não pode exprimir-se deste modo referindose a uma autoridade.
O Sr. Flores da Cunha – Deste modo, Sr. Presidente, por esse caminho,
dentro em pouco V. Exa. me tolherá a palavra quando eu tiver a suprema audácia de
qualificar o réu presente de criminoso. Estou exercendo um direito – o direito de
crítica.
O Sr. Presidente – Nem serei eu quem negará a V. Exa. esse direito. Apenas
não posso permitir que se refira desse modo às autoridades do País.
O Sr. Flores da Cunha – Vou tomar os conselhos de V. Exa., vou procurar
ser agradável a V. Exa.
O Sr. Presidente – Não é questão de ser agradável; é uma questão de ordem
nos trabalhos.
O Sr. Flores da Cunha – Srs. Jurados, dizia eu que ia começar a fazer a
crítica do inquérito perante hediondez demonstrada por Manso de Paiva e diante da
importância social e política da vítima, e mais, dos princípios comezinhos que regulam as indagações policiais.
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A polícia, Srs. Jurados, portou-se da maneira a mais irregular, da maneira a
mais censurável e inconveniente que se pode imaginar. Basta que vos diga que o réu,
criminoso de morte, réu confesso, nunca esteve incomunicável. Quereis a prova? O
Dr. Chefe de Polícia, no dia 12 de setembro fez publicar no Diário Oficial uma
declaração protestando contra alguns jornais desta Capital que haviam noticiado
que Manso de Paiva nunca estivera incomunicável. Entretanto, esse desmentido do
Dr. Chefe de Polícia não tinha fundamento, não era a expressão da verdade. É verdade provada que, desde o dia 8 de setembro de 1915, até ser remetido o processo ao
juiz formador da culpa, nunca o acusado esteve incomunicável, e contra isto protestaram alguns jornais. Tenho desses jornais exemplares que confirmam o que estou
dizendo. Nunca esteve incomunicável, antes, pelo contrário, esteve sempre em grata
comunicação com os representantes da polícia e da imprensa.
A Notícia, jornal insuspeitíssimo a nossa causa, aludindo ao desmentido do
Dr. Chefe de Polícia, fechava o local com essas palavras, depois de desmentir o que
se continha nas suas declarações: “fôra de esperar que esse houvesse sido o procedimento da polícia”.
E tão revoltante e inaudito foi o procedimento da polícia do Sr. Aurelino que,
diante do escândalo, homens qualificados não trepidaram em protestar contra tão
inonimável abuso.
A tal ponto chegou o escândalo, Srs. Jurados, que o Sr. Dr. Cardoso de Almeida,
revoltado foi ao Palácio da Presidência e ao Sr. Dr. Wenceslau Braz fez sentir que era
ignominioso o que se vinha passando na polícia, na formação do inquérito para
apurar a responsabilidade de Manso de Paiva Coimbra.
Os algozes de Pinheiro Machado, Srs. Jurados, como que se sentiam satisfeitos, inclusive o Dr. Nascimento Silva, que deve a sua recente promoção a sua criminosa fraqueza naquele inquérito!
Outras irregularidades de não pequena monta vieram tornar ainda mais imperfeito esse inquérito.
A Gazeta de Notícias, o Correio da Manhã e o Jornal do Comércio, toda a
imprensa desta Capital, enfim, noticiaram que, três dias após o delito, o chefe de
polícia determinou o encerramento do inquérito. Sabendo disto, o Sr. Dr. Presidente
da República declarou-se contrário a esse encerramento, o que determinou novas
diligências por parte da polícia, afim de ver se mais alguma coisa apurava com
relação a Manso Coimbra e ao crime que ele vinha de praticar.
O 2º delegado auxiliar, Srs. Jurados, que, não sei a que título, nem por que motivo, foi o encarregado ou encarregou-se das diligências nos aposentos do acusado, encontrou, segundo afirmaram o Correio da Manhã e a Gazeta de Notícias, no quarto anteriormente ocupado pelo réu, além de alguns objetos, algumas cartas e outros documentos
em hieroglifo. Pois bem, desafio o mais arguto, dentre os Srs. Jurados, a encontrar nestes
autos essas cartas ou a menor referência a semelhantes documentos.
Porque os sonegaram? Que visavam assim procedendo? (Pausa)
A amante de Manso de Paiva, uma espanhola de nome Antonia Lopes, chegada do México, e que ontem aqui esteve, e que foi, creio, dispensada de depôr, prestou
interessantes declarações a respeito de seu amante, como se vê d’ O País do dia 10,
do Jornal do Brasil, do dia 11 e d' A Noite do dia 10. Dessas declarações, Srs.
Jurados, se verifica que, entre os dois, o começo das suas relações se estabeleceu do
modo mais sumário possível: sem madrigais, sem juiz nem sacristão; viram-se, gostaram-se e... no terceiro dia pernoitaram juntos.
Vê-se, pois, que o acusado tinha uma amante, o que é perfeitamente explicável; que essa amante morava na Rua Correia Dutra nº 81, chama-se Antonia Lopes,
é casada e empregada como arrumadeira. Mas o que é notável, Srs. Jurados, o que é
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extraordinário, é a exclamação de Antonia Lopes – conforme consta do inquérito e
dos jornais a que a pouco me referi – ao saber do assassinato do General Pinheiro
Machado, e dirigida a sua companheira: “É capaz de ter sido o maluco.”
Que razão tinha Antonia Lopes para pensar, para supôr, para desconfiar, que
o seu amante pudesse ser o assassino de Pinheiro Machado? Não será isto um indício
claro da conivência de outros elementos no crime? (Pausa)
Consta ainda nos autos que Antonia Lopes dissera que, vendo dias antes o
acusado com um punhal ou com uma faca, e perguntando-lhe para que servia aquela
arma, Manso de Paiva lhe declarara que era para matar um homem, acrescentando
mais tarde, e noutra ocasião, que era para matar o General Pinheiro Machado. Disse
mais Antonia Lopes que Manso de Paiva já lhe causava pavor, e por isso queria deixá-lo.
Ora, Srs. Jurados, de todos estes fatos, de todas essas circunstâncias, não se
depreende claramente, máxime do pavor que a sua amante inspirava Manso de Paiva,
que o acusado expusera a sua companheira os planos em que estava envolvido para
assassinar o General Pinheiro Machado? (Pausa)
Se essa confirmação não se verifica, então, Srs. Jurados, fico perplexo diante
de tanta coincidência. Que conclusões devemos tirar, Srs. Jurados, de tantos fatos
que se ligam, de tantas coincidências, de tantas circunstâncias estranhas?
Há ainda uma outra coincidência relativamente a Manso de Paiva e Antonia
Lopes. É uma circunstância que foi registrada pela A Noite de sexta-feira, 10 de
setembro de 1915, em uma outra entrevista feita pelo representante desse jornal com
Antonia Lopes, em a qual ela declara que, depois que conheceu mais intimamente
Manso de Paiva – notem bem os Srs. Jurados – depois que o conheceu mais intimamente, “começou a ter medo dele”.
Ora, este indivíduo não é um marvótico capaz de assombrar assim! (Risos)
Não tem relações com o demônio, se bem que os seus sonhos pareçam diabólicos,
como declara a amante. Entretanto, a mulher disse que ele lhe fazia medo. Por quê?
É o que o jornalista não disse ou a mulher ocultou.
Ter medo dele, se ele era o seu amante, o coup d’oeil, isto é, não era pagantibus.
Porque este medo, se ele era tão carinhoso para com ela que, dois dias antes do
crime, segundo declarou ela na mesma entrevista, ele a convidara para jantar e passear?! A mulher não o sabe explicar. Não sabe, ou não quer.
Tirem os Srs. Jurados desse fato a conclusão que quiserem: eu já tirei a minha.
Escuso-me de repisar circunstâncias que já foram referidas pelo brilhante representante da Justiça Pública nessa memorável peça que S. Exa. acaba de produzir.
A Promotoria Pública, Srs. Jurados, ainda que veladamente, manifestou-se de
acordo com o que já anteriormente havia dito o futuroso representante da Justiça
Pública, Sr. Dr. Joaquim Mafra de Laet, isto é, que o acusado não agiu só e que, ao
contrário, da sua confissão se depreendem circunstâncias outras que não foram devidamente estudadas. A Promotoria Pública, pois, embora veladamente, é de opinião
que Manso de Paiva teve sócios na empreitada maléfica que levou a termo no saguão do Hotel dos Estrangeiros.
Eu, ao contrário das declarações que a imprensa me vem atribuindo, respeitome bastante e respeito ainda mais o tribunal, para não me prevalecer desta oportunidade para vir proferir aqui uma espécie de libelo contra indivíduos infames e indignos em que recaem indícios veementes de cooparticipação nesse crime ignominioso
e brutal. Respeito-me bastante, repito, para não vir, sem outra prova que não seja a
indiciária e francamente plausível, proferir um libelo acusatório contra este ou aquele, certo que estou de que há de chegar o tempo em que a verdade brilhará cristalina,
sem nuvens, deixando ver atrás do reposteiro os responsáveis morais, as figuras
execrandas dos que armaram o braço deste miserável que hoje responde pelo seu ato
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hediondo. Não, não proferirei, por ora, acusação direta, aguardando-me para, em outra oportunidade, com mais violência, talvez com provas inconfundíveis, talvez com
confissões escritas, elevar solenemente a minha voz de moço, voz repleta de amor –
permita-me a expressão, ainda mesmo tratando de homem para homem – do amor
imenso que votava ao vulto inconfundível do meu amado chefe, (profundamente comovido) do meu amado amigo, e, então confundir, apontar à irrisão pública, os bandidos que mandaram apunhalar covardemente o vulto mais impressionante, a figura
mais empolgante do cenário republicano da minha Pátria.
Permiti, Srs. Jurados, permiti, meus Concidadãos, que vos declare de passagem que, neste processo, como em todos os assuntos nos quais me vi ligado à grande
figura de Pinheiro Machado, nunca fui movido pelo interesse vil. Sempre vivi à
sombra incomparável do grande chefe, haurindo a cada instante, pelas regras diversas do civismo, lições admiráveis de amor à Pátria e até mesmo de honradez. Nunca,
Srs. Jurados, o ouvi dar um conselho imoral a um seu correligionário ou amigo. (O
orador comove-se até aos soluços, prosseguindo com a voz entrecortada) Hauri nas
suas vigorosas lições de bondade até a emoção que estou exteriorisando neste instante. Nunca recebi dele favores nem serviços que não fossem o de ter tido a honra de
viver sob a sua chefia. Fui deputado pelo Ceará, mas, nem sequer foi ele quem se
lembrou do meu nome. E devo mesmo dizer aos Srs. Jurados que, três ou quatro dias
antes do meu reconhecimento, subindo a sua morada simbólica, tive ocasião de dizer
a S. Exa.: “se tiver de degolar (degolar é a expressão empregada no Parlamento,
significando o não reconhecimento) alguém, que este alguém seja eu, pois, além de
moço sou rio-grandense”. Respondeu-me ele: “Você foi eleito, não há dúvida a esse
respeito, vai ser reconhecido, porque se o não for, dirão os nossos adversários que
não tivemos força para o reconhecer.” É verdade que eu tanto estava eleito que fui
reconhecido quatro ou cinco dias depois da queda, no Estado do Ceará, da situação
política que me elegera. Como vêem os Srs. Jurados, ao meu caro e malogrado amigo devo apenas aquela intervenção em meu favor.
Quando me for dado tratar no meu discurso da parte referente ao envenenamento da opinião pública, determe-ei um instante sobre o papel da imprensa no
Brasil, estudando à luz dos fatos a sua missão, entre todos os povos cultos do mundo,
porque, inegavelmente, essa instituição representa o quarto poder em todos os países
civilizados.
Prosseguindo, Srs. Jurados, neste ligeiro exame do inquérito, terei que me
deter um pouco na crítica do relatório apresentado pelo delegado de polícia que o
presidiu, quando teve de remeter os respectivos autos ao juiz formador da culpa.
O crime, como é sabido, foi cometido no dia 8 de setembro de 1915. Pois bem,
no dia seguinte, todos os jornais desta Capital publicavam entrevistas com o assassino, apesar da declaração, mentirosa do chefe de polícia, de que o bandido sempre
estivera incomunicável. Na própria noite do crime o jornal A Noite estampava na
sua edição especial uma entrevista com o assassino. E para cúmulo da desfaçatez, da
infâmia e da miséria moral, três dias após o delito, já o caricato chefe de polícia
cogitava do encerramento do inquérito. Não é só isso: dois dias depois, no dia 12 de
setembro, o País publicava a propósito do crime, um artigo sob o título “O Que
Pensa a Polícia”, em que se lê o seguinte:
“Tivemos ocasião de conversar ontem, à noite, em sua delegacia, com
o Dr. Nascimento Silva, delegado do 6º distrito.
Perguntávamos a essa autoridade qual a orientação que a polícia seguia no caso que estava apurando.
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Respondeu-nos o Dr. Nascimento Silva que, diante da hipótese decorrente da própria natureza do crime, de que este obedeceu à decisão de um
complô, a polícia, uma vez lavrado o flagrante e deixando indiscutível que o
criminoso agiu com premeditação e com toda a presença de espírito, investiga sobre se há ou não, de fato, o concerto criminoso.
Entretanto, até ontem, à noite, malgrado os esforços máximos que nesse
sentido foram empregados, diz o Dr. Nascimento Silva, nada, absolutamente
nada, foi apurado que justifique aquela hipótese. A opinião do delegado é que
o criminoso nada mais é senão um obcecado pela política, acompanhando
com avidez todos os acontecimentos, espontaneamente, pela corrente contrária ao General Pinheiro Machado. Não crê a polícia que se trate de um louco,
nem sequer de um desequilibrado.
Há nos depoimentos do chofer do General Pinheiro Machado e do criminoso uma séria contradição. No seu depoimento, Manso de Paiva diz que
estava no Largo do Machado, quando viu passar o automóvel que supôs ser o
do General Pinheiro Machado, mas que não era. Seguindo na direção deste
automóvel, foi o criminoso ter na Praça José de Alencar, onde viu um automóvel idêntico, desta vez realmente o do General Pinheiro Machado, parado
na porta do Hotel dos Estrangeiros, seguindo-se então o crime.
Entretanto, para deixar este ponto esclarecido, a autoridade que preside o inquérito promoveu para as 9 horas da noite uma acareação entre o
chofer Julio Pinto e o criminoso.
Até as 10h 30min, porém, o chofer não havia comparecido à delegacia, de sorte que a diligência ficou adiada.”
Como se vê, é o próprio Dr. Nascimento Silva quem diz que não acha explicação plausível para o fato de Manso de Paiva declarar que viu o automóvel do
General passar pelo Largo do Machado e o fato de ter ficado, como ficou, provado
à evidência, que o automóvel não passara àquela hora por aquele Largo.
Insistir ainda, Srs. Jurados, em querer provar a resolução antecipada de Manso de Paiva, de assassinar o General Pinheiro Machado, seria perder tempo e palavras, repisando argumentos já expendidos.
Os jornais publicaram, e eu tenho-a em meu poder, uma carta escrita pelo
nobre representante do Estado de Alagoas, na Câmara dos Deputados, Sr. Natalicio
Camboim, em que ele relata, com minúcias, a ocorrência havida no dia do crime
entre um seu parente e empregado, Napoleão Cavalcanti, e o acusado Manso de
Paiva, na Avenida Rio Branco.
Manso esteve, como está demonstrado nos autos, no dia 8 de setembro no
Senado Federal, procurando falar ao Senador Pinheiro Machado, e ali soube, provavelmente, que o General iria visitar, pela tarde, a um amigo político hospedado então no Hotel dos Estrangeiros. Verificando que lhe era impossível abordá-lo ali, e
ansioso por dar desempenho quanto antes a sua empreitada negreganda, partiu Paiva
Coimbra para a Avenida Central, onde andou como um cachorro, de um lado para
outro, a saber de conhecidos e desconhecidos, onde estava o Senador Pinheiro Machado, para onde tinha ido depois que saíra do Senado.
Não há dúvida que o fato narrado ao Deputado Camboim por Napoleão
Cavalcanti é um fato isolado, mas que pertence ao número daqueles que, pouco a
pouco, sendo apurados com cuidado, combinados uns com outros que são de notória
publicidade, lançam alguma luz sobre os intuitos dos que armaram esse braço infame contra a vida do General Pinheiro Machado.
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Mas, Srs. Jurados, não param aqui as coincidências.
É conhecido de todos, e a imprensa o reproduziu dois ou três dias após o
delito, o sonho trágico que um jornalista teve em Curitiba, sonho que ocorrera justamente na noite da véspera do dia em que foi assassinado o General Pinheiro Machado. É um sonho que os jornais reproduziram e que por ser conhecido dos Srs. Jurados deixo de ler. É quase inacreditável que esse sonho tivesse sido publicado no dia
do assassinato e com minúcias iguais àquelas que haviam ocorrido anteriormente e
posteriormente à prática do delito. A não ser que se acredite em almas do outro
mundo – em que algumas vezes sou propenso a crer – só na telepatia ou nas ciências
ocultas, se poderia encontrar uma explicação para essa coincidência que é realmente
estranha, e sai das medidas do normal e do admissível. Entretanto, A Tribuna, de
Curitiba, publicou, no dia 8, um sonho fantástico de um Sr. Moreira de Souza, diretor daquele jornal, sonho que foi reproduzido por O País, de 12 de setembro.
Ponto importante, considerável, Srs. Jurados, é aquele a que já levemente me
referi – o de ter certa imprensa tentado ou mesmo querido que logo no segundo dia
após o crime fosse encerrado o inquérito, independentemente de quaisquer outras
provas que melhor elucidassem esse atentado monstruoso. E acredito mesmo – tenho
razões para fazer essa afirmação – que o inquérito teria sido encerrado dois dias após
o assassinato, se não tivesse havido a intervenção, naquele momento poderosa, do
Sr. Presidente da República, que ficou surpreso ao saber que, dois dias após a eliminação do General Pinheiro Machado, a polícia já cogitava de encerrar o inquérito.
Duvido que se me conteste esta afirmativa!
Quanto, Srs. Jurados, ao célebre bilhete encontrado em poder de Manso de
Paiva, o Dr. Galdino de Siqueira, cujo nome declino com orgulho – incomparável
Promotor Público da Capital da República, honra do Ministério Público, glória das
letras jurídicas deste País, – e o meu ilustre colega Dr. Cumercindo Ribas, já demonstraram à saciedade mais esta circunstância interessante, registrada nos autos;
logo que chegou à delegacia, o acusado começou a remexer a algibeira em procura
do tal bilhete que foi entregue à autoridade, quando não havia mais necessidade
dessa apresentação, pois é sabido que esse bilhete foi escrito para a hipótese de ser
Manso de Paiva assassinado no momento em que matasse o General Pinheiro Machado, com o fim – é isto que apregoam – de evitar represálias, de evitar que outras
pessoas pudessem ser atingidas pela ação da justiça e das autoridades policiais.
Ora, se esta hipótese não ocorreu, a que veio o afã do réu em entregar ao
delegado o bilhete em questão? (Pausa)
Diz ainda o acusado que vendo passar (ele não viu nada) o automóvel do General
Pinheiro Machado pelo Largo do Machado, correu a uma casa lotérica e escreveu o tal
bilhete, quando, segundo está provado nos autos, ele escreveu esse bilhete pela manhã no
América Hotel. É Justino dos Santos, porteiro do América Hotel, hoje talvez capitalista
em terras de Portugal, quem nos declara que, pela manhã, Manso Coimbra lhe pedira
papel e envelopes para escrever; que lhe forneceu três ou quatro folhas de papel e
outros tantos envelopes; que perguntando-lhe para que precisava daquele papel, se ia
escrever à família, Manso lhe respondera: “Logo saberá.”
Ficou, portanto, perfeitamente esclarecido que o papel era do América Hotel
e fora fornecido pelo porteiro daquele estabelecimento, e que, portanto, o bilhete não
foi o fruto de uma resolução momentânea.
Não queria referir-me desde já a todas as mentiras retificadas pelo acusado,
porque mais adiante farei desfilar uma série delas contidas nas suas declarações,
contidas nos autos e nos fatos que se relacionam com ele.
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Ele mentiu sempre. Mentiu, quando disse que escrevera o bilhete na casa de loterias; mentiu quando disse que o Dr. Cesar Vergueiro o convidara para espancar um credor
em São Paulo; mentiu quando disse que vira passar o automóvel do General pelo Largo
do Machado. Mentiu sempre e em todos os casos. Mentiu até a sua santa mãe, que o criou
supondo que no futuro pudesse ser o seu amparo, saindo entretanto este monstro pavoroso, hediondo, miserável, infame, turbulento e mal! (Sensação)
Depois de feitas estas ligeiras referências ao caso do papel, convém reproduzir as que foram feitas pelo Sr. Dr. Galdino de Siqueira, meritíssimo Promotor Público, relativamente à vida paupérrima de Manso Coimbra, que se dizia desvalido de
outra proteção que não fosse a dos pequenos serviços que prestava ao Dr. Gomes
Pinto – serviços que afinal não estão especificados.
Este tipo, conforme consta dos autos, vivia há oito meses, mais ou menos, no
Rio de Janeiro, tinha amantes, pagava pontualmente o seu quarto; nessas condições,
tinha, forçosamente, outras despesas também forçadas. Com que recursos fazia face
a essas despesas? De quem, ou de que forma obteve ele uma cédula de 500$000, dois
dias antes do crime, para ir trocá-la no botequim da Praça José de Alencar, de Antonio Joaquim da Cunha, conforme consta dos autos? Mais ainda. Qual a conclusão a
tirar-se da sua atitude de jactância em relação ao delito que praticou, do qual nunca
se mostrou arrependido? (Pausa)
De onde lhe vinham os recursos para saldar o aluguel da casa e outras despesas indispensáveis, estando desempregado, pois ele mesmo a este ponto faz referência no processo, quando diz que já tinha abandonado a idéia de matar o General
Pinheiro Machado, visto ter tido a promessa de um emprego para três ou quatro dias
depois? Como se explica que, estando desempregado, dois dias antes do crime, mostrando-se endinheirado, convidava sua amante para jantar e passear com ele?
Todas estas circunstâncias, a do troco da nota, a de passear dias antes de
automóvel, a de não ter sido exato passar o carro da vítima pelo Largo do Machado,
etc, não fazem nascer a crença – senão a certeza – de que o réu agiu mancomunado
com outros celerados da sua espécie para suprimir a vida do General Pinheiro Machado? (Pausa)
Pela minha parte, tenho certeza disso; e se não refiro os nomes desses miseráveis, desses outros celerados que se concertaram com ele, é por não ser este ainda o
momento oportuno. É somente questão de tempo.
Se Manso de Paiva, como já disseram outros acusadores, se arvorara realmente em campeão, em reivindicador das liberdades e dos direitos conculcados, se
tivesse procurado assassinar dominado por este sentimento – praticado o delito, não
se teria evadido, ficaria junto de sua vítima, não fugiria covardemente!
Não, não foi um apaixonado pelo bem da Pátria, porque matou à traição,
covardemente, e procurou fugir à ação da Justiça! É o que consta, não só das suas
declarações como de outras provas colhidas nos autos.
O Dr. Barbosa Rodrigues, cirurgião-dentista, domiciliado na Praça José de
Alencar, a primeira pessoa que forneceu, a respeito do crime, informações a A
Noite, diz que:
“Estava em seu gabinete dentário, que dá frente para o Hotel dos Estrangeiros, quando ouviu um grande sussurro na rua e gritos de pega! Pega!
Não sabia do que se tratava. Vendo, porém, um indivíduo empunhando uma
faca, aprestou-se para descer as escadas do prédio de sua residência, gritando
para sua senhora que lhe desse o seu revólver. Quando chegou à rua, soube do
que se tratava. Populares já haviam preso o assassino, e só então alguns guar150

das civis que faziam a sua refeição em uma casa de pasto, correram a ver do
que se tratava e efetivaram a prisão que o povo fizera, perseguindo com grande clamor o indivíduo que empunhava a faca. Correndo ao Hotel dos Estrangeiros, viu o General Pinheiro Machado estendido no chão, pondo grande
quantidade de sangue pela boca. Como ninguém se atrevesse a tocar no corpo
do General, naturalmente à espera da polícia, para as diligências legais, o
declarante, depois de consultar os presentes, abriu-lhe o colarinho, e procurou conhecer a situação da ferida. Um minuto após, duas ou três golfadas de
sangue, e o Senador espirava. O declarante lavou-lhe, então, o rosto e, de
acordo com os presentes, promoveu a remoção do seu corpo para uma mesa,
em um dos salões do hotel, onde ficou, até a hora de ser dali retirado para ser
levado a sua residência.”
E esta testemunha não depôs no processo! É incrível!
Outra circunstância que quero referir ao tribunal – é a de Manso Coimbra, no
segundo ou terceiro dia, depois da prática do delito, ao ser interpelado pelos jornalistas, ter declarado que protestava contra a sua transferência para a casa de detenção,
porque lá o Coronel Meira Lima o ia suicidar. (Risos) E alegava a sua condição de
desertor para que isto não acontecesse.
Ora, Srs., depois de haver cometido a desgraça, sem par, de assassinar um
homem como Pinheiro Machado, erigindo-se em salvador da Pátria, não se pode
compreender como ainda se preocupasse tanto com a sua sorte; pois um homem que
comete o ato que ele cometeu, deve estar resolvido a tudo. É de estranhar, pois, que
viesse protestar perante a imprensa e perante as autoridades contra a sua remoção
para a casa de detenção, presídio comum, para onde são remetidos os presos de
delitos comuns. Só mesmo industriado, mas muito bem industriado, poderia ele, que
se arvorou em salvador da Pátria, alegar esse fato deprimente da sua vida para não
ser removido para a detenção. Bem compreendo, Srs. Jurados, que estou diante de
homens honestos, de homens de consciência, de homens que têm a fiel compreensão
do que seja a justiça. E por assim ser, não baixarei à miséria de vir pedir a homens da
vossa estatura moral que condenem o acusado presente. Acho que seria uma degradação de minha parte, vir pedir que o condeneis, porque, depois de tudo quanto
ouvistes, depois das informações detalhadas da Promotoria Pública, sobre a ação
delituosa, depois da exibição do fato material e das circunstâncias que o cercaram,
outra coisa não podeis fazer.
Os defensores de Manso de Paiva, na imprensa e perante a opinião do País,
têm procurado justificar o seu ato hediondo, dizendo que o réu é um irresponsável,
sem imputabilidade criminal, deixando assim transparecer que a sua ação nada mais
representa do que uma ação patológica, resultante da infiltração e da intoxicação que
ele recebia do meio exterior.
Quanto à imprensa, como formadora da opinião, tenho para mim – e no caso
esboço a opinião do grande Sighele, professor de direito, já falecido – “que a opinião pública não é senão a resultante da orientação dos jornalistas”. Ele nem diz
da imprensa, diz dos jornalistas. Mantém e sustenta a velha opinião francesa de que,
de fato, a imprensa é o quarto poder nos países constitucionais.
Longhi, sustenta que “a opinião pública certa, invariável e segura, é aquela
que é dada pela maioria mental de uma população”. Sighele contesta e critica essa
opinião, pretendendo demonstrar que a opinião pública é obra exclusiva dos jornalistas. Sendo assim, direi eu que é para lamentar que essa opinião formada pelos
jornalistas, nem sempre seja dirigida no sentido do bem. Este é o lado deplorável da
opinião de Sighele.
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E procurando demonstrar a sua tese, o grande escritor italiano refere o que em
França aconteceu com o processo Dreyfus, quando em um dado momento a nação
inteira se revolucionou e o próprio Parlamento mandou afixar em todas as comunas
da França, o discurso de Cavaignac, fulminando os dreyfusistas. Pois bem, antes de
ser afixado o discurso de Cavaignac – diz ele – Dreyfus era declarado inocente.
Logo, aquela opinião pública que o condenara, não era a verdadeira opinião,
tanto assim que o processo foi revisto, sendo então verificado que Dreyfus era inocente.
Apresenta Sighele mais outro exemplo semelhante a este, ocorrido na Itália,
quando ali se deram diversos motins, por ocasião do reconhecimento dos direitos
dos italianos na Abssínia. A tal opinião pública, isto é, a maioria das inteligências
cultas, forçou a derrubada do Gabinete Crespi, fazendo com que fosse elevado ao
poder um dos expoentes da intelectualidade política da Itália, o qual dois ou três
meses depois era, por sua vez, derrubado pela opinião pública e pelo parlamento.
Citava Sighele esses dois casos para provar que a opinião pública não era o
que dizia Ipallemini, mas sim, “aquela que os jornalistas faziam”.
De fato, no Brasil, a tese de Sighele verifica-se literalmente, porque,
indubitavelmente na Capital da República, a imprensa faz a opinião pública. Como
disse há pouco, lamento que às vezes não o faça no bom sentido. Muitas vezes envenenam o pensamento da opinião pública, arrastando-a a cometer desvarios. É, entretanto, indispensável notar que certos desvarios cometidos nas ruas por um certo
número de homens, não devem ser tidos como desvarios do povo. É preciso não
confundir o povo com a turba multa dos desocupados, em cujo número estava Manso
Coimbra, e que só pensam no escândalo e na arruaça, para dar vasão aos seus sentimentos de perversidade, com ataques à ordem estabelecida. Há, aqui mesmo, neste
tribunal, algumas pessoas que assistiram às ovações que alguns vagabundos fizeram
ao acusado quando, no dia 23, se retirava para a casa de detenção. Declaro, porém,
sem receio de contestação, que os indivíduos que assim procediam não representam
a opinião pública, e para demonstrá-lo basta dizer que quem comandava a turma de
desocupados, que aclamou o réu, era o carregador número 478. E venha se dizer
depois que o povo ovacionou o acusado!!!
Porventura, o povo brasileiro já teria perdido o seu alto senso de patriotismo?
Já teria este povo esquecido ou repudiado as suas tradições? Teria, porventura, desaparecido da consciência do povo brasileiro a lembrança dos grandes homens, dos
evangelizadores da liberdade? Srs. Jurados, o povo brasileiro, se tal fizesse, seria um
povo que se desagrega, que perde o senso moral, que se decompõe, que desaparece.
Esta, porém, não é a verdade. Não foi o povo brasileiro que ovacionou o acusado,
porque, dizê-lo, seria enxovalhá-lo, seria cobri-lo de opróbrio.
(...)
Tratando ainda da opinião pública, quero me referir ao modo por que certa
imprensa encarava a ação política de Pinheiro Machado.
Trataram-no os jornais desta Capital, na sua maioria, da maneira a mais áspera, desfiguraram-no perante a opinião pública e, não contentes de lhe terem amargurado a vida, após sua morte, tripudiam ainda sobre a sua memória.
Os partidos políticos – outro aspecto à luz do qual se pode estudar a fisionomia
máscula do grande chefe republicano – os partidos políticos no Brasil, depois da
proclamação da República, descuraram das necessidades, dos interesses da coletividade, para se entregarem às disputas das sucessões presidenciais. Quantas vezes
Pinheiro Machado, a grande figura de condutor de homens, ele que era da raça dos
chefes, teve de conglobar elementos heterogêneos, elementos do Norte, do Centro,
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do Sul do País, para dar aos governos as leis de meios, as leis necessárias à solução
dos problemas os mais alevantados e importantes da Nação? Mal eram atingidos
esses objetivos e os partidos dissolviam-se pelas intrigas e pelas competições pessoais dos seus próceres. Eu compreendo os partidos políticos como aqueles que existem no Rio Grande do Sul, partidos organizados com programas, com idéias, com
princípios; partidos constituídos de homens que vão para a luta com o coração limpo
de máculas, campeões de princípios, pelos quais se batem.
E porque o Rio Grande do Sul dá o exemplo para a formação dos partidos na
Federação? Porque os homens, lá no Rio Grande do Sul, quando se votam a uma idéia,
prosseguem nela até vê-la realizada. Todos os grandes servidores dos dois partidos que
existem no Rio Grande do Sul, se votam um respeito digno de um e de outro.
Infelizmente, Srs. Jurados, a ação desenvolvida pelo Senador Pinheiro Machado, como chefe de partido, nunca foi devidamente apreciada pelos órgãos da
opinião pública, que concorreram, sem dúvida, para formar uma terrível atmosfera
de ódios contra o vulto imponente do grande republicano.
Duas palavras agora, Srs. Jurados, sobre a intervenção em São Paulo e outros
estados e sobre os atos bons e maus da administração Hermes da Fonseca.
O Sr. Presidente – Peço ao nobre auxiliar da acusação para interromper o
seu discurso, pois preciso suspender a sessão por algum tempo, para almoço dos Srs.
Jurados.
O Sr. Flores da Cunha – Perfeitamente.
O Sr. Presidente – Está suspensa a sessão.
(Reabre-se a sessão à 1h p. m.)
O Sr. Presidente – Está reaberta a sessão. Continua com a palavra o Sr. Dr.
Flores da Cunha.
O Sr. Flores da Cunha (Continuando) – Srs. Jurados, vou fazer todo o esforço para ser o mais breve possível, rematando as ligeiras considerações que estou
fazendo sobre este processo.
Manso de Paiva declarou que eliminara o General Pinheiro Machado porque a
influência desse político era a verdadeira causa de todos os desastres do nosso País, de
todas as calamidades e de todos os infortúnios que pesavam sobre o Brasil. Há dois anos
que desapareceu o grande chefe republicano e nem por isso se modificaram as condições
gerais do nosso amado Brasil, que, pelo contrário, vai de mal a pior.
A situação econômica do País, em nada, absolutamente, melhorou com a supressão do General Pinheiro Machado. As finanças, o crédito, estão em piores condições do que naquele tempo, pois, apesar de estar afastado da Capital da República
há mais de seis meses, mesmo de longe, tenho visto que as emissões de papel-moeda
se vão sucedendo e que, se é verdade que o Brasil retomou em Londres os pagamentos em espécie da dívida externa, foi por um processo que fácil seria a mim, como a
qualquer outro, mesmo pouco entendido em matéria financeira, explicar: questão
apenas de saber o modo por que se fabrica papel estampado. (Riso)
O maior crime, de ordem política, de que foi acusado o Senador Pinheiro
Machado durante o governo do Marechal Hermes, foi, sem dúvida, o de ter, senão
determinado, concorrido grandemente para a intervenção nos estados, ou por outra,
para a chamada “salvação dos estados”. Todas as calamidades ominosas que pesa153

ram sobre o Ceará, sobre Pernambuco, sobre Alagoas e principalmente, sobre a Bahia,
como também sobre São Paulo, pela ameaça que se lhe dizia feita, todas essas calamidades foram atribuídas ao Senador Pinheiro Machado, que queria modificar as situações
políticas dominadoras nesses estados, para dar elevação a outros agrupamentos.
Para demonstrar que isto absolutamente não era verdade, basta dizer que quase todos os salvadores, uma vez engarupados no governo, voltaram as patas contra
Pinheiro Machado.
Penso que, em boa-fé, não haverá nenhum homem de bem que possa afirmar
que o bombardeio da Bahia, feito para dar ganho de causa ao atual Sr. Deputado Dr.
José Joaquim Seabra, tenha sido determinado pelo Senador Pinheiro Machado.
A situação de Pernambuco também se fez como a da Bahia. Modificaram-na
os soldados dos Generais Menna e Dantas Barreto. Não fosse isto verdade e talvez
Pinheiro Machado não tivesse sido eliminado. No Ceará, que tive a honra de representar na Câmara dos Deputados, justamente o partido que me elegeu seu representante foi, três ou quatro dias antes do reconhecimento final, apeiado do governo,
sendo incendiadas as casas de seus próceres, dos quais alguns chegaram mesmo a ser
eliminados pelo punhal assassino.
Fez-se também a insinuação incidiosa de que o General Pinheiro Machado
induzira o Marechal Hermes da Fonseca a intervir a mão armada, na política do
glorioso e rico Estado de São Paulo.
Esta acusação já foi vantajosamente rebatida e esmagada numa série de artigos publicados na imprensa desta Capital pelo seu digno sobrinho e secretário – Dr.
José de Oliveira Machado.
É verdade que o General tentou intervir, aliás, legal e legitimamente, no Estado do Rio, para reconhecer e garantir os legitimamente eleitos e despojados dos
seus direitos, restabelecendo ali a ordem constitucional, alterada pela ação indébita
do Supremo Tribunal Federal, mandando empossar, por um habeas-corpus, o Dr.
Nilo Peçanha.
Não quero discutir agora a ilegalidade desse ato do Supremo Tribunal Federal; meu fim é apenas provar que todas as intervenções, praticadas ou tentadas, não
devem ser levadas à conta do Senador gaúcho.
Todos os males eram atribuídos à política do General Pinheiro Machado.
Entretanto, depois do seu desaparecimento, nós sabemos que, se intervenções diretas
não foram efetuadas em alguns estados pelo atual governo, foi tão-somente porque
esses estados resistiram e ficaram vitoriosos. Haja vista o caso do Espírito Santo.
De maneira que, Srs. Jurados, ninguém de boa-fé pode atribuir ao Senador
Pinheiro Machado os desmandos, os barbarismos, os desatinos cometidos, em qualquer desses estados.
No Ceará, como podia ter a responsabilidade da intervenção ou da derrubada
do governo o Senador Pinheiro Machado?
Aqui estou eu mesmo, falando-vos para a história, e não tenho o menor pejo
em declará-lo: fui eleito justamente pelo partido que era derrubado. Entretanto, todos sabem que a situação que derrubou os Acyolis no Ceará, depois de se consolidar
no governo, imediatamente contrariou a corrente política, chefiada pelo Senador
Pinheiro Machado.
No Estado de Pernambuco, o Exmo. Sr. General Dantas Barreto, poucos meses depois de se consolidar no governo, também se voltou contra o Senador Pinheiro
Machado, tornando-se um dos seus mais acérrimos inimigos políticos.
Vindo mais para o sul, na Bahia, o Senador Pinheiro Machado ao ter conhecimento daqueles fatos vergonhosos em que o Presidente que exercia as funções
de governador, Dr. Aurelio Vianna, fora deposto do governo pela revolta das ruas e –
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dizem que até com o auxílio das forças regulares de mar e terra – o Senador Pinheiro
Machado, ao ter conhecimento dessa violência brutal, entendeu-se com o Sr. Marechal
Hermes da Fonseca e o Dr. Rivadavia Corrêa, então Ministro da Justiça, afim de que o
governo mandasse, como mandou, ordens terminantes para que fosse reposto no governo
da Bahia o Sr. Dr. Aurelio Vianna. Se essas ordens deixaram de ser cumpridas, a culpa não
foi do Sr. Pinheiro Machado, nem das altas autoridades da República. É sabido também
por todos o modo por que estorquiram a declaração de renúncia do Dr. Aurelio Viana,
para empalmar a alta administração do glorioso estado.
O Senador Pinheiro Machado, por desgraça nossa, já não vivia quando se
tentou fazer a intervenção federal no Estado do Espírito Santo, intervenção que teve
início numa varia do Jornal do Comércio, varia que fez época e que outra coisa não
significava senão a intervenção dos altos poderes da República na vida orgânica,
administrativa e autonôma de um dos pequenos estados do nosso malfadado País.
O Sr. Pinheiro Machado já não mais vivia quando, por um movimento subversivo e até com o auxílio da força federal o Sr. Dr. Lauro Sodré tomava conta do
Governo do Pará.
Todos esses fatos vergonhosíssimos para a vida política da Nação ocorreram
depois da eliminação de Pinheiro Machado e não me consta que a imprensa se levantasse num clamor uníssono para censurar o modo violento, inconstitucional e
ilegalíssimo porque esses políticos se tornaram senhores desses estados. É que o Sr.
Senador Pinheiro Machado já não existe!!!
Srs. Jurados, eu tinha formado o propósito de não folhear esses autos, mas
não quero rematar estas ligeiras considerações sem chamar a vossa atenção para a
contradição dos depoimentos prestados por João Bezerra Duarte e Lafayette Coimbra,
constantes das folhas 88 e 102 dos autos do 2º inquérito.
À folha. 99, diz João Bezerra Duarte:
“Que foi chofer do Dr. José Bezerra, Ministro da Agricultura, durante
algum tempo; que no dia 15 de agosto do corrente ano, pelas dez horas da
manhã, quando conduzia o carro para se pôr à disposição do Dr. José Bezerra,
no América Hotel, aconteceu que, na Avenida Beira-Mar, mais ou menos em
frente ao relógio da Glória, o guarda-lama do seu carro, do lado direito, pegou um ciclista que no momento atravessava a avenida, o qual, segundo lhe
fez ver o guarda-civil ao serviço do Dr. Bezerra, caiu ao solo com sua máquina; que o declarante julgando não ser o acidente de importância, seguiu para
o América Hotel, onde narrou o que acontecera ao Dr. Bezerra, dizendo-lhe
este que o caso não tinha importância; que devido ao referido acidente, logo
no dia imediato, pela manhã, foi ao América Hotel e pediu ao Dr. Bezerra
para mandá-lo considerar pronto, pois, se havia desgostado com o caso que
na véspera ocorreu com o ciclista; que o Dr. José Bezerra o atendeu e o declarante voltou a servir no Ministério da Fazenda, onde ainda continua: que
alguns dias depois do acidente já referido foi chamado à delegacia do 13º
distrito para prestar esclarecimentos e aí foi interrogado; que foi só à delegacia, e só voltou; que numa das vezes que foi à delegacia lá encontrou sentado
na sala do comissário a testemunha do seu processo de nome João Regis,
que mais tarde, depois do assassinato do General Pinheiro Machado, soube
ser Francisco Manso de Paiva Coimbra; que ele declarante antes disso nunca vira João Regis; que absolutamente não o apresentou como sua testemunha de defesa, pois nunca viu nem soube que Regis estivesse nas imediações
do local em que ocorreu o acidente com o seu automóvel no dia 15 de agosto
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do corrente ano; que durante o tempo em que esteve ao serviço do Dr. Bezerra
nunca viu João Regis no América Hotel; que a princípio, etc.”
Vejamos agora, Srs. Jurados, o depoimento do comissário de polícia Candido
Maximo Lafayette Coimbra que iniciou o inquérito referente ao desastre do automóvel do Dr. Bezerra e que figura à folha 102 do auto suplementar. Diz ele:
“Que nos primeiros dias de setembro, estando de plantão na delegacia
do 13º distrito, foi encarregado de averiguar quem teria sido o autor de um
desastre de automóvel ocorrido na Avenida Beira-Mar, nas imediações da
Glória; que fazendo as diligências legais, nada conseguiu descobrir, mas que
nesse mesmo dia, o Dr. Metello Junior telefonando para a polícia, onde se
achava o depoente de plantão, perguntou-lhe se o chofer que havia dado causa ao desastre seria preso se porventura se apresentasse, ao que o depoente
respondeu que não, porquanto não tinha havido no caso o flagrante; que pelas
sete horas mais ou menos da noite do dia aludido, compareceu à polícia um
rapazinho imberbe, dizendo ser o chofer do carro do Ministro da Agricultura,
e o mesmo que havia dado causa aos ferimentos recebidos por um ciclista na
Avenida Beira-Mar, em frente a Glória; que o referido chofer indicou ao depoente como testemunhas do fato e em sua defesa um guarda civil e um
senhor João Regis, que o referido chofer disse morar na Rua Bento Lisboa nº
120, se lhe não falha a memória; que o depoente disse ao chofer que no dia
imediato trouxesse à polícia as testemunhas indicadas para serem inquiridas
e que ele cumpriu, comparecendo pelas 11 horas da manhã, mas tão-somente
acompanhado da testemunha que dissera chamar-se João Regis; que o depoente tomando o nome das testemunhas e registrando o fato, etc.”
Não é verdade, Srs. Jurados, que o comissário que depôs à folha 102 dos autos
inutilizou por completo o depoimento de João Bezerra Duarte, constante de folha 88,
comissário, que não tenho o prazer de o conhecer, muito embora tenha eu sido delegado nesta Capital? Chamo a vossa atenção para a idade deste comissário, idade que
indica ponderação. Além disso, pelas declarações que prestou deve ser forçosamente
um homem muito de bem, muito honrado. Vão ter os Srs. Jurados a prova disso.
À vista das contradições verificadas nesses depoimentos, ordenou o Dr. Delegado de Polícia, que presidia o inquérito, a acareação entre João Bezerra Duarte e o
comissário Laffayette Coimbra. Para maior clareza vou ler na íntegra o auto de acareação que se encontra à folha 106 dos autos do inquérito suplementar: (lê)
“Aos vinte dias do mês de novembro de 1915, nesta cidade do Rio de
Janeiro e na sala das audiências do Dr. Arthur Henrique de Albuquerque
Mello, delegado do 5º distrito policial, onde o mesmo se achava comigo escrivão de seu cargo, aí presentes Candido Maximo de Laffayette Coimbra e João
Bezerra Duarte, já qualificados, o Dr. Delegado ordenou a presente acareação
afim de que explicassem as contradições existentes em seus depoimentos neste ato lidos para esse fim, sendo dito por Candido Maximo de Lafayette Coimbra
que sustentava o seu depoimento anterior na parte em que se refere ao chofer
João Bezerra Duarte que foi quem levou à polícia o nome de João Regis
como sua testemunha de defesa. Pela testemunha João Bezerra Duarte foi
dito que de fato levou à polícia o nome de João Regis como sua testemunha
de defesa, mas que fora ele João Regis quem se oferecera na véspera a ele
depoente para ser sua testemunha; que o depoente ia em companhia de uma
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guarda-civil pela Rua do Catete, nas imediações da Rua Corrêa Dutra, quando
encontraram-se com João Regis, o qual dirigindo-se ao aludido guarda civil a
quem conhecia, indagou em que estava envolvido o depoente e nessa ocasião
ofereceu-se para sua testemunha de defesa, dando-lhe até a indicação precisa da
sua residência; que retifica o ponto do seu depoimento em que dissera não haver
apresentado João Regis como sua testemunha de defesa o que agora confessa ser
verdade; que retifica também no ponto em que dissera nunca ter visto João Regis,
antes de o ter encontrado na delegacia, pois que agora esclarece que viu um dia
antes João Regis, quando este se lhe apresentou oferecendo-se para servir como
sua testemunha. E por nada mais haver dito mandou o Dr. Delegado encerrar este
auto que assina com os acareados, etc.”
Como se explica, Srs. Jurados, que João Bezerra Duarte tivesse levado Manso
Coimbra para sua testemunha de defesa no inquérito do desastre do automóvel do
Ministro da Agricultura justamente três ou quatro dias antes do assassinato do General Pinheiro Machado?! Ou por outra – não causa estranheza esse fato de Manso
de Paiva, três ou quatro dias antes do assassinato do Senador Pinheiro Machado,
figurar como testemunha de defesa do chofer do Ministro da Agricultura, no inquérito aberto para apurar a quem cabia a responsabilidade de um desastre ocorrido na
Avenida Beira-Mar com o automóvel daquele ministro?!
Qual poderia ter sido o interesse de João Bezerra Duarte em ocultar a verdade
no seu primeiro depoimento para desmascarar-se por completo na acareação com o
comissário Lafayette Coimbra?
A interrogação aí fica. Creio que não são necessários os artifícios da lógica
para tirar as conclusões claras, manifestas ineludíveis que esses fatos autorizam.
Não rematarei as minhas pobres considerações, Srs. Jurados, sem ler duas
palavras proferidas na Câmara dos Deputados, um dia depois do nefando assassinato
do meu idolatrado amigo, pela sua maior capacidade, pelo Sr. Cincinato Braga, com
quem não tenho relações, nem mesmo de cumprimento. Eis o brilhante e incisivo
discurso com que, em nome da bancada paulista, se declarou aquele parlamentar
solidário com as homenagens solicitadas pela Câmara dos Deputados:
“O Sr. Cincinato Braga – Sr. Presidente, a representação de São Paulo, na Câmara dos Deputados, vai dar o seu voto ao requerimento de homenagem à memória do ilustre General Pinheiro Machado, nos termos em que esse
requerimento foi feito pelo nobre líder da bancada do Rio Grande do Sul.
Mas os deputados paulistas não querem que esse voto seja dado em
silêncio, como se fora mera aquiescência a um dever de civilidade para com o
nobre representante rio-grandense.
Não! Queremos tornar expressa, clara, a sinceridade do nosso pesar
diante da morte do ilustre brasileiro a quem me referi.
Os deputados representantes do Partido Republicano Paulista não tiveram a honra de ser dirigidos pela chefia política do Senador extinto; não
podem, portanto, falar agora em nome desse delicado e elevado sentimento de
solidariedade partidária. E isso não nos impede, entretanto, de vir declarar ao
País quanto nos merece a memória do ilustre morto. Ao contrário, talvez
tenhamos maior direito à crença em nossa imparcialidade, vindo trazer a
nossa palavra, neste momento, a um adversário político.
O Partido Republicano de São Paulo, Sr. Presidente, sempre timbrou
em prestar a maior admiração, as maiores homenagens ao ínclito ex-vice157

presidente do Senado Federal. Todos do meu estado, todos, sem discrepância
de nuances partidárias, víamos no Senador Pinheiro Machado uma garantia
segura contra dois dos maiores perigos a que está exposto o nosso Brasil: a
anarquia ou a desintegração do território.
Nunca lhe negamos esta justiça de o considerar um republicano sincero, inteiramente dedicado à grandeza da república e do Brasil.
No percurso dessa longa e acidentada estrada, que os políticos paulistas
seguiam paralelamente a S. Exa., ambos com a preocupação de atingir, para a
nossa Pátria, a suprema felicidade, muitas vezes nos desgarramos, tantas,
talvez, quantas nos encontramos nessa jornada. Dos nossos encontros guardamos as mais doces reminiscências; nunca deixamos de encontrar no grande
morto um coração leal aos seus compromissos, um patriota digno de todos os
respeitos.
Divergimos não raro de S. Exa. Não é este o momento, nem temos
autoridade para a indagação de quem acertara. Cabe isto aos vindouros. Ainda que convencidos de que o acerto tivesse estado de nossa parte, não é este o
momento de retaliar sobre o que, porventura, tenhamos suposto serem seus
erros. Não é este o momento, por duas razões: primeira, porque aquela palavra singela, fácil, vibrante, intrépida, desapareceu para nos dar a resposta
cabal a nossa crítica, quando ela fosse levantada; segunda, porque, quaisquer
que fossem os comentários a respeito da conduta política do General Pinheiro
Machado, nesta ocasião, no tocante ao que poderíamos ter considerado erro
político da parte de S. Exa., poderia parecer um leve, tênue e longínquo resquício da mais insignificante atenuante para o crime bárbaro de que ele foi
vítima, e essa responsabilidade nós não a teremos.
Nós (falo em nome do Partido Republicano Paulista, mas posso falar
até em nome dos seus adversários, dentro do estado), nós condenamos em
absoluto a intervenção do crime para a solução das questões políticas.
Assim, deixo afirmada nos Anais desta Câmara a sinceridade de nosso
pesar pelo falecimento do General Pinheiro Machado. Como vos disse, não
era o nosso chefe partidário; mas, voluntária ou involuntariamente nos chefiou muitas vezes, como brasileiros que somos, em diversas fases da sua vida
política. Poderia dizer que nos chefiou, por exemplo, guiando, dirigindo nossos corações quando atirou, quando jogou sua própria vida nas campanhas do
Paraguai. Poderia dizê-lo também que outro tanto fez S. Exa. quando, nas
campinas do Rio Grande do Sul, defendia o princípio da autoridade, o princípio da legalidade.
Esses dois fatos se destacam, para mim, na vida do grande extinto, por
maneira absolutamente elevada e absolutamente meritória. Mas, eu não sei
bem se foi maior o General Pinheiro Machado quando corria os riscos da
própria vida nas lutas do Paraguai e nas lutas da campanha federalista do Rio
Grande do Sul, ou se quando deliberou e dirigiu a sua própria retirada diante
da candidatura à Presidência da República, levantada por muitos de seus admiradores.
Eu não sei onde está o seu maior merecimento: se nas duas primeiras
avançadas, ou se nesta retirada; porque, Sr. Presidente, um homem daquele
valor, um homem daquele proselitismo político no País, não podia ter recuado senão tendo diante de si os grandes interesses da paz, os grandes interesses
da república, os grandes interesses do Brasil. Sr. Presidente, o nobre líder da
bancada do Rio Grande referiu-se ao fato de ter tombado o General Pinheiro
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Machado em momento em que tinha a cada um de seus lados um paulista. Eu
não posso deixar de dizer à Câmara que com o espírito desses dois paulistas
está o espírito do Estado de São Paulo inteiro em não ter sido possível, a
nenhum deles, diante da surpresa do ataque, a intervenção, oferecendo o peito para a defesa desse nobre brasileiro.
Mas, senhores, quem sabe se, pelo modo por que o General Pinheiro
Machado tombou, não prestou um serviço ao nosso País – o de levantar agora
todos os espíritos, todos os brasileiros contra o processo da sua eliminação?”
Mas senhores, não é só a palavra desse paulista ilustre que eu vos quero
relembrar.
Já conheceis a opinião emitida pelo grande Rui Barbosa a propósito de Pinheiro Machado. Que demais é que vos cite também palavras de um outro paulista,
Sr. Alfredo Ellis, adversário intransigente do General Pinheiro Machado.
São estas, Srs. Jurados, as palavras do Senador paulista:
“Sr. Presidente, a última frase pronunciada pelo digno representante
do Estado do Espírito Santo ainda ecoa neste recinto. Disse S. Exa. que breve,
muito breve, chegará a ocasião em que os adversários do ilustre morto, o Sr.
General Pinheiro Machado, tenham de fazer justiça a sua memória.
Não, Sr. Presidente! Não é preciso que o tempo se escoe para que os
adversários de Pinheiro Machado façam justiça a esse grande homem. Não,
Sr. Presidente. Distinguindo na personalidade do grande brasileiro duas entidades diversas, a do particular cheio de seduções, vibrando de entusiasmo
pelos seus amigos, pelos mais elevados e sublimes dotes da natureza humana,
e a do político, posso, como adversário do General Pinheiro Machado, fazer
justiça não só a sua memória como aos seus grandes feitos e aos seus grandes
e relevantes serviços em prol da salvação da república, da consolidação do
regime, a fim de que, com firmeza e garantias, a Nação brasileira afronte os
riscos do futuro, certa de que não lhe faltarão jamais o ânimo e a coragem
para a defesa das suas instituições. (...)
É o que nós estamos vendo. Um raio feriu o General Pinheiro Machado, e nós hoje podemos – só hoje – ver e medir o espaço que ele ocupava na
nossa organização política e social.
Figura enigmática, tinha, entretanto, o fetichismo da república. Podese afirmar – e eu o faço neste momento, apesar de pensar politicamente de
modo muito diverso de S. Exa. – que ninguém mais amou a república, com
maior carinho e mais fidelidade do que aquela alma impoluta e honesta.
Se não fez melhor, não foi porque o não quisesse. (...)
Uma coisa, porém, pode-se dizer hoje sob o seu ataúde, sobre o seu
corpo ainda quente: foi um republicano honesto; nunca mentiu a sua fé, nunca mentiu a sua consciência.”
E eu vos digo, Srs. Jurados, que ninguém como ele sabia captar a amizade dos
seus adversários. Inúmeros são os fatos de amigos seus, que, não comungando embora as suas idéias, nem por isso eram hostilizados por ele ou hostilizavam-no.
Um dia ouvi desse bravo, que é o Coronel Isidoro Dias Lopes, numa expressão de revolta e de nojo pelas vilanias da política, as seguintes palavras: “Quando
será que hão de apear o velho Pinheiro? Estou esperando esse dia, porque nesse dia
passarei a morar na casa dele.”
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Quem assim falava era um bravo, um dos oficiais mais brilhantes e mais valorosos do nosso Exército. Quanto ao General Laurentino Pinto, creio escusado acrescentar mais alguma coisa: a imprensa toda conhece a sua grande dedicação pela figura incomparável do Senador Pinheiro Machado
Lá no Rio Grande do Sul, contam-se por centenas os casos de indivíduos que
até o odiavam e que mais tarde se tornaram seus maiores amigos. Na estação de
Tupanciretã há uma família de bravos, a família Portinho que conta em seu seio
vários republicanos e vários federalistas, sendo chefe desta família o Coronel Portinho,
íntimo amigo do General Pinheiro Machado, embora seu adversário político
Pois bem – fato edificante – por ocasião da morte da mãe do Coronel Portinho,
vi, Srs. Jurados, o Senador Pinheiro Machado abandonar o recinto das sessões do
Senado para telegrafar ao chefe dos maragatos da região serrana!
Eis aí, Srs. Jurados, o violento, o arbitrário, o implacável, o cruel: o modelo
de honra e de virtudes, o tipo de uma bravura e de uma nobreza que não se encontra
mais nesta geração nova de amolecidos, de invertidos sexuais, de miseráveis e chegados da consciência.
Vou rematar, Srs. Jurados, as minhas pobres e pálidas considerações, fazendo-vos
uma outra revelação sobre o vasto e grandioso histórico do meu adorado amigo.
Um eminente homem do Norte disse-me certa vez que, interpelando o Barão
do Rio Branco sobre o grande afeto e cordialidade que o ligavam ao General Pinheiro Machado, obteve a seguinte resposta do grande chanceler:
“Tenho grande admiração por Pinheiro Machado, porque, além de lhe
reconhecer brilhantes e superiores qualidades de homem público, vejo nele,
na eventualidade de uma guerra com qualquer dos nossos vizinhos do Sul, o
melhor dos nossos generais. Conhecedor, como poucos, das nossas fronteiras,
de extraordinários méritos militares, comprovados desde a adolescência, a
ele estaria naturalmente, reservado papel de destaque ao lado do nosso Exército, que o respeita e admira, quando fôssemos compelidos a repelir qualquer
afronta, hipótese improvável, mas não impossível.” (Pausa)
(Em seguida, dirigindo-se ao réu, exclama:)
E foste tu, tu que o procuravas com o sorriso nos lábios, que o olhavas com
um olhar que infundia piedade, esta piedade que ele sabia ter pelos desgraçados,
pelos infelizes, que jamais deixou de ter por quem quer que se lhe abeirasse, foste tu
que traiçoeiramente te aviltaste para roubá-lo à família, aos amigos, aos pobres e à
Pátria!!
Porque conspurcaste o nome de teu pai, que faz da honra uma bandeira de
combate?!
E agora – triste destino, justa expiação – vais carpir as penas da lei, vais
sofrer os tormentos do cárcere, vais aquecer com o calor de teu corpo as lages frias,
úmidas e tenebrosas de uma masmorra!
És bem o tipo que ele imaginou: a figura do bandido, do sicário.
Oh! Srs. Jurados, quanto me dói n’alma a certeza que tenho de que foi um
filho de minha terra o assassino do Pinheiro Machado, de Pinheiro Machado que foi
um evangelizador da República, que por ela expôs a sua vida, que tanto se votou ao
sacrifício para vê-la sempre grande, próspera e respeitada.
Srs. Jurados, dou por terminada a minha tarefa, dizendo-vos apenas; Em nome
da lei, perante Deus e a vossas consciências, cumpri agora o vosso dever.
160

A CAMPANHA DE 1923*

Como subsídio, para quem quiser descrever e estudar os acontecimentos políticos e militares transcorridos no Rio Grande do Sul no ano de 1923, resolvi narrar,
despretensiosa e fielmente, minha intervenção pessoal naquela luta fratricida e lastimosa.
Valerá apenas como testemunho de quem, julgando-se, embora, insuspeito
para depor com inteira isenção, só quer encarar os fatos e ver os homens, daquela
época tormentosa, sob o prisma da mais estrita objetividade.

Pródromos
Realizadas as eleições para Presidente do Estado, por terminação do mandato
do Dr. Borges de Medeiros, que já o exercera cinco vezes, começaram os oposicionistas uma campanha feroz contra o que denominavam usurpação, visto, alegavam,
não ter o candidato oficialista alcançado, na forma da Constituição, os três quartos
do eleitorado que comparecera e votara. Sobre a procedência dessa reclamação corriam, àquele tempo, várias versões: dizia uma delas que a Comissão da Assembléia
Legislativa, encarregada de estudar o pleito, contara os votos e apurara que, feitas as
anulações indispensáveis, os resultados davam como reeleito o Dr. Borges de Medeiros;
afirmava outra, que fora a referida comissão a primeira a verificar que não era possível dar como vitoriosa aquela candidatura.
Propalou-se até que, em vista desse resultado, a comissão designara alguns de
seus membros, dos mais fiéis e dedicados partidários do Dr. Borges de Medeiros, para
lhe comunicarem as conclusões a que havia chegado no exame e inquérito da eleição.
Não puderam, porém, desempenhar-se da missão recebida os fiéis e dedicados partidários do Dr. Borges de Medeiros, porque este, ao vê-los entrar na sala em
que tinha por costume recebê-los, se adiantou e disse-lhes que já sabia que eles ali
haviam ido para o felicitar pela reeleição... Os homens emudeceram e nada mais
puderam dizer ou fazer! Foi, então, necessário recorrer à alquimia eleitoral, à manipulação das cifras, à anulação de atas!
Houve quem se tivesse recusado a realizar a operação desonesta, mas, por
outro lado, facilmente se encontrou quem, não podendo se negar a praticá-la, havia
de, em futuro próximo, cometer coisas muito piores!
E, destarte, foram, teoricamente, alcançados os três quartos indispensáveis para a
reeleição! Era eu, por esse tempo, Intendente Municipal de Uruguaiana, cargo para que
fora eleito em pleito memorável, contrariando a vontade expressa do Dr. Borges de

*[Edição original publicada no Rio de Janeiro: Editor Zélio Valverde, 1943. Acervo José Luis Flores da Cunha]
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Medeiros que, chefe do partido a que desde a juventude pertenci e que eu estava representando na Câmara dos Deputados, me negou licença para aceitar a minha candidatura,
levantada pela maioria do Partido Republicano daquele município.
Fui eleito e ele teve de conformar-se com o que as urnas decidiram!
Foi para mim um mau negócio, pois, com a eleição para o cargo de intendente
de um município em pleno estado de quebra, tive de abandonar a cadeira de deputado federal, para a qual havia sido recentemente eleito!
Por certo que, todos quantos isto lerem, perguntarão por que deixei a representação do Estado na Câmara dos Deputados pela Intendência de Uruguaiana?
E eu responderei que o fiz para atender ao apelo dos amigos daquela boa e
generosa terra, cansados de espoliações e desmandos!
Como é visto, estando, como estava, afastado da capital, não veio ao meu
conhecimento a tramóia feita para declarar válida a eleição e, conseqüentemente, o
Dr. Borges de Medeiros reeleito.
Acreditei, com sinceridade, até há bem poucos anos, que, efetivamente, ele
atingira os três quartos exigidos pela Constituição.
Por entender honestamente que o fora, e, ainda, pelo ardor cívico que sempre
dediquei aos ideais republicanos, é que me decidi, de corpo e alma, a defender o meu
partido, o chefe e todo o acervo opimo de conquistas liberais e de algumas realizações materiais de que se orgulhava o Rio Grande do Sul.
Quando percebi que os opositores não se conformavam com o resultado proclamado das eleições, fui a Porto Alegre e fiz ver ao Dr. Borges de Medeiros que era
preciso, sem perda de tempo preparar-se para resitir à reação violenta. Replicou-me
que nada esperava contra si, que tudo estava em paz, que (olhando-me com aqueles
olhos azuis, mortiços, de peixe recém-pescado) eu era pessimista e que não se justificavam meu alarme e minhas apreensões!
Resolvi voltar para Uruguaiana. Na tarde, porém, em que fui a palácio para
despedir-me, encontrei ali o Coronel Afonso Massot, Comandante-Geral da Brigada
Militar, e com ele retirei-me da sede do governo, seguindo pela ladeira abaixo em
palestra amistosa, até a principal artéria da capital rio-grandense, a tradicional Rua
da Praia.
Contei-lhe o que havia conversado com o Presidente e dei-lhes os motivos
que tinha para não sentir tranqüila e firme a ordem pública.
Perguntei-lhe pelo armamento e pela munição com que poderíamos contar para
oferecer resistência à insurreição, no caso, para mim mais que provável, de um movimento armado. Respondeu-me que o Estado não dispunha de muitas armas e que boa
parte da munição se havia incendiado num depósito dos arrabaldes da capital.
E, como se falasse que a insurreição estaria sendo sugerida ou contaria com o
apoio do Dr. Artur Bernardes, então Presidente da República, disse-me ainda que
contra o Exército não teria como lutar, pela desigualdade e diferença de elementos e
de recursos.
Regressei, no dia seguinte, a Uruguaiana, onde comuniquei aos amigos as minhas apreensões e o que ocorrera nas entrevistas realizadas em Porto Alegre. Desde logo,
tomei a iniciativa de aumentar a polícia municipal e trazer prevenidos os amigos dedicados e decididos com que sempre contei na campanha daquele e de outros municípios.
Não havia decorrido um mês do meu regresso quando, uma tarde, recebi um
telegrama cifrado em que o Dr. Borges de Medeiros me avisava que aguardasse a
correspondência que me ia levar o seu oficial de gabinete, Dr. Alceu Barbedo. Não
estava descuidado e percebendo, de imediato, do que poderia vir tratar o emissário
oficial, tomei um automóvel e fui esperá-lo na estação de Pindaí-Mirim, a penúltima
do ramal férreo que faz ponto terminal em Uruguaiana.
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Abandonei o automóvel e mantendo-me, de surpresa, no trem, pude, à vontade
e sem auditores, informar-me das instruções e ordens que me eram transmitidas em
carta e verbalmente.
Nessa ocasião, e ao cumprimentar-me, o Doutor Alceu foi logo dizendo: “Ontem, em palácio, quando a minuta da carta era entregue para ser datilografada,
todo o gabinete exclamou que quem se devia estar lavando em água de rosas era o
senhor, por isso que começavam a se realizar suas previsões e a tomarem as providências que recomendara.”
Afinal o Dr. Borges de Medeiros despertava da modorra em que se deixara
afundar, depois da vitória duvidosa que lhe haviam dado as urnas, e se aviava, com
alguma demora, verdade é, para a defesa.
Fiquei, pela correspondência recebida e recomendações verbais, autorizado a
comprar o armamento e munição que me fosse possível encontrar.
Recebi um cheque no valor de setenta e poucos contos de réis, emitido contra
o Banco Holandês de Buenos Aires, onde deveria fazer as aquisições recomendadas.
Despistei os próprios amigos e companheiros saindo de Uruguaiana em direção deles próprios desconhecida; cheguei à Barra do Quaraí, lugar em que este rio,
desembocando no Uruguai, deixa ver, a olho nu, os limites das três nações; passei à
canoa, para Santa Rosa, povoado uruguaio que hoje se chama Bella Unión, e daí, da
mesma forma, para Monte Caseros, cidade da Província de Corrientes, situada na
margem direita do Rio Uruguai.
Já em território argentino, tomei o trem internacional, que liga Buenos Aires
a Assunção, no Paraguai, e dirigi-me à capital portenha.
Levava carta de recomendação para o Dr. Eduardo Sherer, ex-Presidente do
Paraguai que, constava, dispunha de armamentos e munições.
Entrevistei-me com ele e, apesar de toda a boa vontade e da extrema simpatia
com que me recebeu, não lhe foi possível atender-me, por já se ter desfeito dos petrechos e equipamentos bélicos que possuíra.
Apresentou-me, porém, em carta, ao Dr. Ramón Vidal, Senador quase vitalício pela Província de Corrientes e, sem dúvida, o homem de influência mais prestigiosa daquela região.
Logo após a minha chegada deparei, na porta do Paris Hotel, com a presença
do meu velho amigo Louro Benitez, querido popular companheiro de noitadas de
“garufa”, em tempos áureos e saudosos da mocidade, do qual indaguei onde poderia
encontrar o Senador Vidal.
Retrucou-me que, naquele momento, estava na sala de chá, a poucos passos
do local em que nos achávamos. Apresentei-me, sem mais tardança, ao homem que
eu não conhecia e de que tanto necessitava. Marcou-me um encontro às nove horas
da noite, no Savóia Hotel, onde há poucos anos residia.
Na entrevista, disse-me que, de fato, dispunha de certo armamento Mauser,
tipo argentino, e de cento e tantos mil cartuchos, de calibre 7,65. Esse material,
porém, estava disperso em vários departamentos da província e, para juntá-lo, necessitava de algum tempo. Acrescentou que, na ocasião, não lhe era possível sair de
Buenos Aires, mas que ia providenciar para que um amigo seu, leal e dedicado, me
acompanhasse até a capital de Corrientes, para fazer a entrega do equipamento bélico referido. Efetivamente, no dia imediato, partia eu, em companhia do Deputado
Filipe Sollari, figura de lutador relativamente jovem, mas já com a cabeça toda
embranquecida, em demanda da capital correntina. Mantive-me no Hotel Meca, no mais
rigoroso incógnito e sem sair à rua durante vários dias, à espera da, para mim, valiosa
aquisição. Por fim, regularizada a compra, embarquei em um vagão 400 carabinas Mauser,
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tipo argentino; 120.000 cartuchos de calibre 7,65 e os respectivos correames e cananas.
Como soubesse que iria ter dificuldades e embaraços para despachar o material adquirido, não sem grande repugnância, pus mil pesos argentinos em mãos do
chefe da estação da estrada de ferro. Era ele espanhol de origem e, creio, se chamava
Arenales ou Arenas e usava, normalmente, um capacete colonial. Nobre homem
esse, de quem ainda hoje guardo a mais grata recordação!
Devolveu-me o dinheiro, dizendo-me que o não aceitava e que somente queria,
quando eu pudesse, que lhe mandasse “algunos dulces”, dos que se fabricam no Brasil!
Não me foi possível satisfazer o seu singelo pedido, por isso que, terminada a
Revolução, quando tratei de cumprir a promessa que lhe fizera, ele já não existia,
segundo fui certificado! De qualquer modo, não quis deixar de referir esse pequeno
episódio, pelo muito que encerra de moralidade e honradez de conduta.
Não obstante, o bom homem não cessa de me interpelar sobre a natureza da
mercadoria que eu estava embarcando e se a mesma não continha “algodon-pólvora”!
Tranqüilizei-o, também nobremente, declarando exatamente o que levava.
As pessoas encarregadas de acondicionar o material haviam reunido em um só caixote, quadrangular e fraco, 400 baionetas-sabres.
Ao ser pesado na estação, o caixote abriu-se quase que nas quatro faces, espirrando baionetas para todos os lados! Foi um momento de atribulação, senão de pânico, para
mim e para os indivíduos que me auxiliavam a despachar aquela carga perigosa e cujo
destino se ignorava! Tanto mais quanto, é sabido, as populações daquelas regiões costumam freqüentar as estações ferroviárias, por ocasião das saídas e chegadas de trens e,
aquela nessa tarde, estava repleta! Eram homens, mulheres, crianças e sobretudo, muitos
soldados da unidade do Exército Argentino, cujo quartel era fronteiro e distante poucos
metros da estação! Fiz, sob o olhar indagador dos curiosos, recolocar as baionetas no
mesmo caixote e atá-lo convenientemente com arame!
Antes de chegar a Passo de Los Libres, de onde o material seria transportado
para Uruguaiana, esperavam-me em Blompland os meus diletos amigos João Arregui
e Osvaldo Aranha. Deram-me notícias do que ocorrera em minha ausência, e até
contaram-me que Batista Luzardo e seus asseclas, ante o meu desaparecimento e
desnorteados por não saberem meu paradeiro, já propalavam, à boca cheia, que eu
havia fugido, desertando à luta que se esboçava ou já começara! Pobres diabos de
todos os tempos, não passariam muitos dias, depois do meu regresso, sem que eu
lhes desse resposta contundente à propalação leviana e falaciosa! Ao tentar transportar comigo, para Uruguaiana, a carga que trazia, surgiu logo o impedimento de que
não era equipage e que, portanto, deveria ficar em Libres, para depois de detido
exame, ser novamente despachada. Houve a interposição de pessoas amigas junto às
autoridades aduaneiras e da “subprefeitura marítima”, para que deixassem transitar
aquelas mercadorias. Não houve nada que os demovesse do propósito em que estavam de impedir a saída imediata dos grandes caixões de armas e dos cunhetes de
munição! Foi preciso agir de outro modo para que, decorridas várias horas de impasse,
me fosse permitido partir, não sem antes me dizerem, em som gutural, próprio do
falar guarani: “Puede seguir, no más señor!”
A tudo isto, Osvaldo Aranha e João Arregui insistiam, nervosamente, para
que deixasse a carga preciosa e, com eles, fosse para Uruguaiana, onde me estava
preparada recepção com champagne, discursos e foguetório. O foguetório já se ouvia
em Libres, apesar de existir, entre uma e outra cidade, a distância de cerca de dois
mil metros! Recusei-me, formal e peremptoriamente, a atravessar o rio sem levar comigo
o material necessário a nossa defesa e que, dentro de menos de dois dias serviria de modo
decisivo para repelir a agressão e romper o cerco da cidade invicta e gloriosa.
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Ao chegar ao cais do porto de Uruguaiana fiz transportar de imediato, para a
subintendência, todo o material bélico adquirido e importado, fazendo custodiá-lo,
das barrancas do rio até aquela repartição municipal, por forte escolta, de armas
carregadas, visto a força federal, por todos julgada neutra, ser-nos, ao contrário,
francamente hostil! Isto feito, e ainda uma vez recusando-me a aceitar as homenagens que me tinham preparado no Clube Comercial, recolhi-me ao lar, para descansar de tantas fadigas e haurir energias novas para a guerra civil prestes a rebentar.

I
Potreiros do Aferidor
Logo depois chegaram notícias de que os revolucionários se estavam reunindo, uns nas margens do Quaraí e outros nas do Rio Uruguai. Fiz seguir um esquadrão para descobrir a verdade sobre a existência de grupos de insurgentes para os
lados do lugar denominado Lagoa da Música e, eu mesmo, de trem, dirigi-me com
uns 80 homens para o 4º distrito, em cujas paragens havia guerrilheiros. Desembarquei na parada Colônia das Rosas, fiz montar toda a força que levava e mais alguns
civis que me quiseram acompanhar e avancei na direção dos fundos da Fazenda da
Saudade. Ao iniciar a marcha tive a certeza de que havia ali grupos de revolucionários, chegando mesmo a divisar parte do seu acampamento. Pouco mais adiante
recebi, do Subintendente Honório Araújo, informações de que estivera preso pelos
insurgentes e de que estes, em regular número, se achavam, já há dias, acampados
no local acima referido.
Dispus-me, então, a atacá-los e marchei diretamente no rumo em que se encontravam.
Não tendo feito o serviço militar, nem nunca freqüentado qualquer escola de
preparação para a carreira das armas, desconhecia em absoluto as regras mais
comezinhas da guerra, até mesmo as de uma marcha de aproximação! Tanto era
assim que já estava com o inimigo à vista e dele separado por mínima distância e
ainda nenhuma disposição tomara para atacá-lo! Foi preciso que o inspetor de polícia, Antônio Garcia, mais conhecido por Dentinho de Ouro, me alvitrasse, espontaneamente, a conveniência, senão a necessidade, de fazer avançar uns 15 ou 20 homens
para que, só então, eu adotasse essa providência! O inimigo, porém, não esperou o ataque e fugiu pelos areais que marginam o Rio Uruguai, entre as barrancas e a mataria,
marchando rio acima.
Perseguido por alguns homens da minha força, que haviam penetrado até as
margens do rio, foi sair dos matos na altura das costas do Uruguai, conhecidas secularmente por Potreiros do Aferidor. Carregamos todos contra ele e o dispersamos,
fazendo alguns prisioneiros.
Não houve, felizmente, mortes a lamentar, em nenhum dos lados. A perseguição fez-se até depois do escurecer, quando o inimigo, em debandada, foi atirar-se nas
águas do Ibirocaí, que servem de divisa entre os Municípios de Uruguaiana e Alegrete.
Recebera o meu batismo de fogo, em sexta-feira da Paixão!
Acampei, com toda a minha gente, em frente da parada da Colônia das Rosas.
Aproveitei para, com aguardente, pois que com outra bebida não era possível fazê-lo,
congratular-me, em brinde campeiro, com os meus soldados e demais companheiros
daquela jornada!
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Por fim, como já fizesse noite cerrada, consenti abatessem uma rês gorda e
churrasqueassem. Eu, porém, não quis quebrar o jejum mantido durante o dia: não
toquei em bocado!

II
Cerco de Uruguaiana
(de 3 a 5 abril)
De regresso a Uruguaiana, estava longe de pensar que, horas depois, grave perigo
ameaçaria a vida dos que combatiam ao nosso lado e a própria sorte da cidade heróica. É
que, saindo da cidade de Quaraí, em número incalculável, o exército adversário, sob o
comando de Honório Lemes, marchava aceleradamente na nossa direção.
A vanguarda, que se adiantara muito do grosso da coluna, tivera ligeiro e cruento encontro, há pouco mais de légua da cidade, com o malogrado subintendente do
3º distrito, Capitão Bernardo Matias Müller, mais conhecido por Bernardo Brum, ali
caído como um bravo que, sabida e reconhecidamente, o era!
Junto dele, também batendo-se com bravura indomável, fora aprisionado, já
gravissimamente ferido, outro dos nossos que, dia seguinte, veio a falecer e foi enterrado debaixo de uma árvore, nas imediações do Passo do Caiboaté.
Narravam testemunhas do recontro havido que nunca tinham visto um homem,
sozinho, bater-se com tanta valentia como o fizera aquele humilde e anônimo policial!
Foi então, pela chegada dos remanescentes da pequena força do Capitão
Bernardo Brum, composta de filhos, sobrinhos e mais alguns policiais, que tive conhecimento da aproximação do inimigo, já quase chegado aos arredores da cidade,
onde, de maneira tão inesperada quão sangrenta, nos golpeava.
Corri, a cavalo, sozinho, para fora da cidade, na direção da chamada Estrada
do Cerrito, e, tendo atingido a porteira do matadouro municipal, ali aguardei os reforços que determinara me fossem remetidos.
Momentos após, começaram eles a chegar e, com esses elementos, preparei a
resistência.
Os revoltosos, entretanto, não apareceram, fazendo-nos crer atacassem durante a noite ou, quando muito, dia seguinte.
Isto permitiu contratar os serviços de um carreteiro, para transportar o corpo
do Capitão Bernardo, abandonado pelos vitimários à beira da estrada, no local em
que, heroicamente, caíra para sempre!
Deu-me o adversário tempo suficiente para prestar as derradeiras homenagens ao
valoroso companheiro, pois só investiu contra a cidade na manhã do dia imediato.
Pernoitei na costa do aramado do matadouro, dormindo nos meus arreios, tendo feito sua cama próximo de mim o Dr. Amantino Fagundes, bom e destemido companheiro.
Para a defesa de Uruguaiana contávamos com a polícia municipal, com amigos de
Itaqui, sob a direção de Osvaldo Aranha, com os correligionários e autoridades que haviam, com o nosso auxílio, conseguido escapar de Alegrete, ocupada pelos adversários em
armas, com 40 praças do 2º R. C. da Brigada Militar, encarregados do policiamento de
Alegrete, que também vieram abrigar-se entre nós, e, finalmente, com a Guarda Republicana, composta da mocidade e dos melhores cidadãos de Uruguaiana, organizada e sob o
comando do Dr. Sérgio Ulrich de Oliveira, chefe do nosso partido.
Ao todo, o efetivo dos defensores não atingia a 400 homens. Convém não
esquecer que, entre os companheiros de destaque vindos de Alegrete, achavam-se
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Antônio de Freitas Vale, Oscar Sousa, Doutor Ferreira da Costa e muitos outros de
não menos valor.
Entre os bons elementos de Itaqui, achavam-se Major Laurindo Ramos, Capitães Luciano Pedroso, Francisco Marques, Heitor Coimbra, Flodoardo Silva, Artur
Mendes e ainda outros de comprovado destemor.
Passamos aquela noite de linha estendida. Ia ela das cercas externas do matadouro, atravessava o corredor ou estrada geral que liga Uruguaiana aos Municípios
de Quaraí, Livramento e Alegrete, seguia pelos campos e chácaras situados ao norte
e à esquerda da referida estrada e terminava, mais ou menos, às margens do arroio
do Salso. Aí aguardamos firmes o primeiro ataque. Pelas oito horas da manhã, vimos descer do Cerrito, em nossa direção, a vanguarda inimiga, que não era grande e
vinha comandada pelo Dr. Adalberto Correia.
Não deixei atirar antes que ela se nos aproximasse uns 400 metros. Aí, então,
fizemos-lhe recebimento condigno: mandei abrir fogo e vi a desordem em que debandava e retrocedia, atordoada e surpresa da nossa reação!
Depois de três descargas sucessivas, determinei a cessação de fogo e fiquei
esperando as novas investidas.
Via-se, claramente visto, o desconcerto do inimigo diante da nossa repulsa
vigorosa.
Ele galopava, em grupos, de um lado para outro, sobretudo, em torno da
chácara de Matias Urroz, situada algumas centenas de metros da nossa posição.
Depois, tentou envolver a extrema direita das nossas linhas, trazendo por diante,
como proteção, o gado e a cavalhada que estava solta no campo do matadouro.
Nessa investida, chegou até bem perto da casa do capataz daquele próprio municipal, base da nossa posição e de onde partia a nossa linha principal. Foi, porém, repelido, abandonando nas nossas mãos o gado, vacum e cavalar, que vinha conduzindo.
A nossa tropa manteve-se resoluta, o dia inteiro, nas posições ocupadas.
Permitiu, desse modo, se organizasse e construísse o entrincheiramento da
cidade, o que foi feito mediante plano e indicações do Dr. Ferreira da Costa.
Ao entardecer, ordenei as nossas forças se retirassem, gradativamente, para
dentro da cidade, a fim de guarnecer as trincheiras.
Estabelecido o assédio, ocupavam os revolucionários os arrabaldes do sul de
Uruguaiana. Houve mesmo, no segundo dia do sítio, uma tentativa de penetração no
centro da cidade.
Um grupo nutrido de rebeldes, sob comando de Chico Bica e de Nobre, exinferior do Exército, se infiltrou pelo leste e chegou a avançar até duas quadras da
praça principal.
Dos arredores do velho quartel do 5º R.C.I. e da esquina do ginásio dos Irmãos Maristas abriu fogo contra o centro da cidade, sobretudo contra a subintendência,
localizada, como estava, num dos flancos da praça.
Fui, em pessoa, combatê-lo e fazê-lo recuar. Num relâmpago de tempo, aprisionamos alguns dos atacantes e pusemos em fuga os demais.
Um dos rebeldes, acurralado e a pique de ser morto, entrou na moradia de um
sargento do Exército e vestiu-se com as roupas da mulher daquele, que ali encontrou.
Foi aprisionado e conduzido nesses trajes para a cadeia pública. Até as meias
da esposa do sargento ele calçara!
Nunca, em minha longa vida, vi um ser humano se apavorar tanto com a
idéia de que ia morrer! Tremia por detrás das grades do xadrez, e via-se-lhe a carótida
latejando precipitadamente! Compadeci-me tanto ao vê-lo naquela excitação, que lhe
assegurei seria respeitado.
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Ao meu malogrado amigo Adalberto Aranha, que o conhecia de Itaqui, pedi
entrasse na prisão, e o tranqüilizasse, dizendo-lhe que, entre nós, os prisioneiros eram
sagrados.
Pela tarde desse segundo dia de assédio, com trinta e tantos policiais, resolvi
varrer o inimigo da parte leste da cidade, completando a operação preliminar da manhã.
A pé, bem armados e municiados, atacamos uma linha de atiradores que se
estabelecera entre leste e sudoeste da cidade, com base nas alturas conhecidas pelo
nome de o Maragato e na esquina da chácara de Guilherme Schmidt.
Levamos de roldão os revolucionários que, sem embargo, se retiravam pelejando, sendo, na ação, ferido o oficial Nobre, que os comandava.
Vi-o, a cavalo, apitando e fazendo sinais, com os braços, a sua gente para que
retirasse. Estava a menos de cem metros dele. Pareceu-me, pelo fardamento cáqui
que vestia, tratar-se de um oficial do Exército. Por isso, mandei que cessassem de
alvejá-lo. Era comum, naqueles dias, ver-se oficiais do Exército, que era neutro, ora
meterem-se nas nossas linhas, ora atravessarem as do inimigo.
Ele próprio, porém, tirou-me da dúvida em que estava: desfechou-me, com
pontaria, vários tiros de revólver. Cobrimos-lhe, então, a ele e ao cavalo, de balas de
Mauser, uma das quais o alcançou numa das pernas.
Era um bravo mato-grossense pois, não se assustou e pôde escapar, sem precipitação e, o que é mais, sem sair do trote do cavalo! Soube depois que, quando lhe
estavam fazendo os curativos, na chácara das Casuarinas, dissera: “ Vi o boi-tá-tá e
fi-lo alvo de vários tiros!” Isso de boi-tá-tá foi o apodo com que os adversários me
quiseram cognominar durante a memorável campanha.
A alcunha, porém, não pegou, teve curta duração e só foi usada em parte da
fronteira e, isso mesmo, exclusivamente por aqueles que eu combatia em campo raso.
Aliás, em nada me poderia ela deprimir, porque significa, apenas, um duende
das superstições que nos legaram os avoengos indígenas, e só é conhecido no Rio
Grande do Sul e, possivelmente, nos países ou localidades limítrofes, onde ainda se
conservam intactas a língua e certas tradições dos guaranis, como por exemplo, no
Paraguai e na Província de Corrientes.
Não é de esquecer o alvitre, de certo modo original, que, ao tempo em que eu
lutava com Nobre, nos arrabaldes, tiveram os companheiros que haviam ficado dentro da cidade: organizaram e fizeram sair em meu auxílio uns vinte lanceiros, todos
montando os cavalos em pêlo!
Lembro-me bem, parecendo-me ainda as estar ouvindo, das palavras que, do
alto da torre da igreja matriz, utilizando-se de um porta-voz, proclamava o Dr. João
Fagundes: “ Lanceiros, zona perigosa!”
A intervenção, porém, dos cavalarianos não era adequada.
Fi-los regressar e, igualmente, com todos os soldados incólumes, voltei para
dentro dos entrincheiramentos.
Registraram-se, em diferentes setores, outros ligeiros choques com as tropas
avançadas dos revolucionários, ansiosos de descobrir uma brecha por onde penetrar
e tomar a cidade.
Foram, entretanto, por toda a parte, repelidas. Ao escurecer do terceiro dia de
cerco, pus-me a observar as grandes fogueiras que iluminavam os acampamentos e
linhas inimigas, e vi que sobre elas não se projetavam as sombras dos homens usualmente encarregados de assar o churrasco e aquentar a água para o mate-chimarrão.
Não tive dúvidas, na impossibilidade de poder tomar a cidade de assalto ou
por qualquer outro motivo, Honório Lemes aprestava-se para bater em retirada.
Convencido, como fiquei, de que, com efeito, o inimigo, esgotado de munições e falto de outros recursos, não tinha outra alternativa senão a de levantar o cerco,
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determinei aos Capitães Luciano Pedroso e Alfredo Ramos que, a partir da meia
noite, saíssem com cento e tantos homens montados, para bater e perseguir a retaguarda da coluna adversária, a essa hora já em desabalada fuga.
Antes mesmo de apontarem as barras do dia, o contingente aguerrido e bem
comandado que soltara no encalço dos revolucionários, cumpria estritamente as minhas ordens, os componentes dos piquetes que Honório Lemes deixara para trás,
com a missão de cobrirem-lhe a retirada, ou pereceram ou foram aprisionados.
Acordávamos, afinal, o terrível pesadelo que, dias a fio, pusera à prova os
nervos e a têmpera da nossa gente! Apreensiva pelo que nos estava acontecendo, a
minha idolatrada mãe, que ainda vivia em Santana do Livramento, fazia meu irmão
mais velho telegrafar ao Dr. Borges de Medeiros, indagando da nossa sorte e perguntando-lhe se seríamos socorridos.
A resposta textual foi esta: “José Antônio e seus valorosos companheiros
ainda resistem!”
Operara-se a delitescência do tumor, pelo exclusivo esforço e resistência de
um pugilo de bravos, sem que, de fora, depois de assediado, tivesse, recebido qualquer auxílio, não obstante estar o Governo do Estado no dever imperioso de fazê-lo!
Afirmou-se, depois, que o Dr. Getúlio Vargas, ao tempo comandante de um
corpo provisório, partira de São Borja, descendo o rio em lanchas e barcaças, para
trazer ajutório à cidade sitiada.
Não pôde, entretanto, realizar o seu intento, ou porque estivesse o Uruguai
baixo de águas, ou porque sobreviessem outros estorvos.
Manda, agora, a verdade histórica que eu declare, do êxito dos sitiantes de
Uruguaiana, dependeu toda a sorte da revolução!
Além do prestígio que a tomada da cidade lhe conquistaria, o fato, forçosamente, deveria determinar o Dr. Assis Brasil a voar para ali e constituir governo.
No Rio de Janeiro, corria, de boca em boca, que esse era o plano delineado!
Ante a dualidade que, por essa forma, estaria estabelecida, o Governo Federal, como de seu desejo e conhecida intenção, motivos sobrados teria, e até legais,
para decretar a prometida intervenção!
Com a retirada dos revolucionários, ficamos livres para agir e para acudir a
outros setores, aproveitando a gente destemida, e já agora fogueada, com que a cidade fora defendida e salva da investida inimiga e da ocupação eminente.
Nossos elementos comportaram-se magnificamente, demonstrando ardor
combativo e decidida aptidão para a luta.
Tanto percebera isso que, no primeiro dia do assédio, ao penetrar nas trincheiras localizadas na frente da estação da Viação Férrea, suarento, coberto de pó e
sequioso, fui logo declarando a Osvaldo Aranha, Oscar Sousa e Flodoardo Silva, que
ali encontrei conversando e tomando mate: “ Os homens não entrarão nem poderão
mais tomar a cidade, amigos, porque a nossa gente não só briga, como briga bem!”
Entusiasmei-me tanto com as mostras de valor da minha polícia que, por
decreto municipal, transformei-a em corpo, sob a denominação de “Fronteiros da
República”! Cheguei até, em telegrama, a oferecê-los ao Dr. Borges de Medeiros,
qualificando-os de excepcionais!
Esse comunicado deve constar do arquivo do ex-Presidente ou do público.
Os rebeldes se haviam dividido, seguindo Honório Lemes, com o grosso, para
Alegrete, e outros pequenos grupos para Quaraí e Rincão de Artigas, no Município
de Livramento.
O governo organizara em todos os quadrantes do Estado, forças provisórias e
auxiliares para debelar a insurreição, as do norte eram dirigidas pelo General Firmino
de Paula; as do nordeste, pelo Dr. Firmino Paim; as do sul, pelo Coronel Juvêncio de
Lemos, e as de oeste, pelo Coronel Claudino Nunes Pereira.
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Esta, tendo como núcleo o 1º RC da Brigada Militar, compunha-se, inicialmente, dessa unidade, de um batalhão da mesma milícia e do 3º Corpo Auxiliar
(organizado anteriormente, por mim, em Uruguaiana).
Parece que essa força pretendia ir em minha proteção, quando cercado em
Uruguaiana. O certo é que só chegou até Cacequi, cerca de duzentos quilômetros da
cidade sitiada! Como Honório Lemes houvesse reocupado Alegrete, o Coronel
Claudino recebeu ordem de, avançando de Cacequi, recobrar aquela cidade.
Sabedor disso pela constante correspondência telegráfica que mantinha com
o Dr. Frederico Dhane, alto funcionário da Viação Férrea, ali destacado, mandei
preparar um comboio especial e nele embarquei com uns trezentos homens, acompanhados das respectivas cavalgaduras.
Antes de chegar ao destino fiz, na estação de Capivari, desembarcar cem
homens, os quais, bem montados, flanquearam o trem, que seguia em marcha lenta,
até atingir Alegrete, àquela hora já ocupada pelo Coronel Claudino, depois de ligeira escaramuça na ponte da Jararaca.
Sem nenhuma dificuldade, a nossa composição avançou até junto da do Coronel Claudino, fato que não deixou de surpreender-me, por não me terem mandado
fazer alto, nem haver encontrado, do lado do oeste, qualquer patrulha ou piquete de
segurança.
O inimigo que, quase sem resistência, abandonara a cidade, marchando, na
mesma noite, em direção contrária à percorrida pela coluna do Coronel Claudino,
depredou o leito e os pontilhões da via férrea, à altura da estação do Tigre.
Arrancou os trilhos, em vários trechos da linha, e arrastou-os à boa distância
dos terraplenos, incendiando ainda os vagões de um trem que pôde prender.
Deixei Alegrete na mesma noite, regressando a Uruguaiana, com toda a minha gente.
Foi quando, mediante acordo telegraficamente feito com o Coronel Chico
Flores, que orientava as forças legalistas de Livramento, adotei a resolução de sair a
campo, em busca do inimigo. Para isto, nem dei conhecimento, nem solicitei permissão ao Dr. Borges de Medeiros.
Desejosos, como estávamos, tanto eu como meu irmão, de vermos restabelecida
a tranqüilidade e a segurança entre os moradores das zonas em que exercíamos a
nossa atividade pessoal e política, combinamos saísse ele de Livramento, costeando
a margem direita do Quaraí, e eu, de Uruguaiana, em sentido contrário, isto é, de
oeste para leste.
Empreendemos a marcha nos últimos dias de abril.
Compunham o destacamento: o 5º Corpo Provisório de Itaqui, sob o comando
do Dr. Osvaldo Aranha; os Fronteiros da República, comandados pelo Tenente-Coronel Álvaro da Costa e Silva (Neco Costa), e o pequeno destacamento (40 praças)
do 2º R.C. da Brigada Militar, sob o comando do Tenente Honório Teles. Ao todo,
não ultrapassaria de quinhentos homens.
No primeiro dia de marcha, tendo enfermado de certa gravidade (gripe
congestiva dos pulmões), mantive-me sempre dentro do automóvel.
A força, bem armada e dispondo de abundante munição, movimentou-se com
agilidade, tendo em quatro dias alcançado o arroio Cati, no ponto em que, há trinta
anos passados, aquartelara o Corpo de Cavalaria do General João Francisco.
Até aí, nenhuma notícia tivera dos revolucionários mas, por outro lado, senti
grande alegria quando ao acampamento chegou o meu querido irmão Guilherme,
que vinha, com poucas praças, fazer a ligação do destacamento do Coronel Chico
Flores com o meu. Por ele fui informado de que, na coluna amiga, tudo vinha correndo bem e sem maior alteração.
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Pela manhã, levantamos acampamento e reiniciamos a marcha, abandonando
a estrada geral e tomando pelo atalho que sai na frente das estâncias da Boa Vista, do
Silêncio e na de Sebastião Canabarro.
Na frente do estabelecimento pastoril deste último, fizeram junção as duas forças.
Momentos antes, recebíamos a grata notícia de que o destacamento do Coronel Claudino
conseguira safar-se da tentativa de encerro ou envolvimento, contra ele, feita pelo exército de Honório Lemes, na Fazenda da Serra, não muito longe da cidade de Rosário.
Sentindo que piorava, em minha doença, segui, de automóvel, para Santana do
Livramento, deixando os companheiros entregues à direção do Dr. Osvaldo Aranha.
Medicado energicamente e atendido pelos cuidados e carinhos de minha santa mãe, fui logo melhorando, não obstante continuar de cama.
As forças orientadas por mim acamparam na Caneleira, cerca de légua e meia
a oeste de Livramento, nas imediações da linha divisória com a República do Uruguai.
A nossa abnegada gente teve de, ali, suportar dois dias de mau tempo sem
barracas de campanha onde se abrigar.
Encontrava-me ainda bem doente, quase na impossibilidade de pôr-me em
pé, quando o Dr. Borges de Medeiros, informado da nossa chegada àquele lugar da
fronteira, fez veemente apelo a minha indômita energia (sic) para que eu, com as
forças que trouxera e com as que ali estavam disponíveis, atacasse o inimigo, cuja
intenção seria a de sitiar a cidade.
Previa-se, para aqueles dias, a incorporação das colunas rebeldes de Honório
Lemes e do General Zeca Neto.
Avisava-me, ainda, o Presidente, que o Coronel Claudino atacaria, ao mesmo
tempo, do lado de Rosário, fazendo do ramal férreo de Cacequi a Livramento eixo de
marcha, visto trazer tropas embarcadas.

III
Passo do Guedes
Para atender incontinenti ao que se me pedia em termos tão instantes, determinei que, ao amanhecer, todas as forças saíssem dos quartéis, acantonamentos,
bivaques e acampamentos, e se movimentassem rumo ao Passo do Guedes, situado a
pouco mais de duas léguas da cidade.
Todos os informes colhidos coincidiam em que, desde ali até o Passo da Cruz,
que fica a jusante daquele, se estendia a coluna de Honório Lemes.
Coube ao 1º Corpo, sob comando do Tenente-Coronel Miguel da Cunha Sobrinho, fazer a vanguarda e levar o ataque aos rebeldes, que ocupavam o passo referido em primeiro lugar. Havia dois meios para transpô-lo: uma ponte estreita e de
curto vão e, também, mais abaixo, o velho Passo Real, quando dava vau.
Ao ver a aproximação da nossa força, o inimigo resistiu muito na cabeceira
da ponte e por toda a margem esquerda do arroio da Cruz.
Devido a uma ordem mal transmitida e, portanto, mal compreendida, os
Fronteiros chegaram retardados ao ponto de concentração das tropas legalistas, o
que me determinou a sustar a ordem, já dada, de ataque.
De qualquer modo, o incidente serviu para que o adversário, se julgando vitorioso do embate inicial, começasse a carnear, largasse os cavalos e se desprevenisse
tanto que, ao ser de novo investido, pela tarde, foi colhido de surpresa e completamente desbaratado, com sensíveis perdas.
Quando da investida, feita pela manhã, e antes da retirada do esquadrão já
engajado em fogo, o médico do 1º Corpo, Dr. Antônio Pavão Martins, fez um disparo
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com Mauser, a mais de mil metros de distância e atingiu o alvejado, como pude verificar pelas declarações dos bolicheiros estrangeiros que ali negociavam.
Outro episódio, e este lúgubre e lamentável, constituiu o de um disparo de
revólver, feito contra dois revolucionários que, engarupados, fugiam, alcançou-os a
ambos, a bala, na mesma altura da cabeça.
O autor do tiro de revólver só dispunha desse projétil!
A perseguição ao inimigo fez-se pela noite a dentro.
Nunca mais pude apagá-la da memória! É que, gripado como estava, tive no
campo de combate de abandonar o automóvel e montar a cavalo. E, quando a maior
parte da força atravessava o arroio pela ponte, eu, à frente da minha escolta, o fazia
pelo vau, molhando-me todo!
Deus sabe como escapei vivo daquela e da noite seguinte! As balas me havia
poupado, mas a enfermidade agravara-se com a molhadura, o frio terrível e as grandes geadas daquele cruel começo de inverno!
Não havia ainda terminado a peleja quando, da cidade, nos chegavam alarmantes notícias de que uma outra força legal, comandada pelos Coronéis Nepomuceno
Saraiva e Pequeno Pedroso, tivera sangrento encontro com a vanguarda de Honório
Lemes, entre Passo da Cruz e a estação de Palomas.
Resolvi ir em proteção daqueles companheiros de causa. Necessitava de um
vaqueano que nos conduzisse de onde estávamos, através dos banhados e atoladeiros,
da fazenda de propriedade da Companhia Armour, até o local da ação. Um dos
proprietários do boliche, onde passei parte daquela noite tormentosa, prontificou-se
a nos ensinar o caminho e, por isto, gratifiquei-o.
À meia-noite, iniciamos a marcha, a trancos e barrancos, e, pouco antes do
alvorecer, encontramos o Coronel Nepomuceno e sua gente, acampados em campo
raso, protegidos apenas por uma forte cerca de arame.
Houve certa dificuldade em, na escuridão, nos darmos a conhecer como amigos, até que perguntando, em voz alta, por Nepomuceno, nos identificamos e
reconhecemo-nos mutuamente.
Ficamos, pela narração que nos fizeram, conhecendo os pormenores do choque havido. Fora ferido o Coronel Pequeno Pedroso e conduzido a um hospital da
cidade.
Quase fora morto ou aprisionado o próprio Coronel Nepomuceno, envolto
como se vira na carga trazida pelos adversários, superiores em número e excitados
por libações alcoólicas!
Isso mesmo ouvi de um dos feridos, a quem mandei levantar do campo em
que caíra, medicar e depois, levar para o hospital. Passara, o infeliz, a noite inteira,
ao relento, no local em que tombara ferido, provavelmente na espinha dorsal.
Estava eu, de cima do cavalo, fazendo-lhe ligeiro interrogatório, quando chegou meu saudoso irmão Maneco, que não era combatente mas que, por afeição fraterna, me acompanhara até ali, talvez penalizado do meu estado de saúde. Imediatamente, o reconheceu como um dos tosquiadores de ovelhas que, anualmente, trabalhavam nessa faina em sua fazenda. Chamava-se Fulano de Paula. Caído em decúbito
dorsal, parecia imobilizado pela paralisia dos membros inferiores. Mandei que movesse as mãos e os braços e ele executou bem o movimento dos membros superiores,
porém, quando tentou fazer o mesmo com as pernas, não o conseguiu.
Recordo-me de que determinei, então: “ Chamem o Dr. Pavão Martins para
dar uma injeção nesse homem.”
E acrescentei: “ Isto em pura perda, porque parece estar perdido!”
Respondeu-me ele, do chão: “ Não, doutor! Eu tenho muita esperança!”
Foi levado para Livramento, em cujo hospital veio a falecer.
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Pelas declarações prestadas ficamos inteirados de que pertencia à pequena
força de Quaraí, que, um dia antes, sob o comando do Dr. Alberto Correia, se incorporara à coluna de Honório Lemes. Disse mais que, trazendo ele e os companheiros
muitos couros vacuns, os haviam vendido, na véspera, e comprado aguardente. Por
isso a gente que dera a carga de cavalaria estava toda embriagada!
Foram levantados do campo de combate outros feridos, transportados para
Livramento e, ali, hospitalizados.
Nesse dia se incorporaram a nós o Coronel Nepomuceno e os seus comandados.
Depois de breve bivaque em torno da Fazenda da Cruz, de propriedade do nosso
correligionário Joca Paiva, marchamos nas pegadas do inimigo e fomos pernoitar na
Porteirinha.
Aí, o chefe da estação preparou-me um leito feito de cadeiras, por cima das
quais colocou um colchão de palha. Terrível noite! Pensei morrer!
Sentia-me tão mal, pelo meu estado e com o frio intenso que fazia, que encarreguei o Dr. Osvaldo Aranha de fazer, ao Presidente do Estado, as comunicações
relativas aos combates de Passo do Guedes e de Palomas.
Daí para frente fui, pouco a pouco, melhorando.
Afinal, começaram a chegar, à estação de Santa Rita, os grandes trens militares
em que avaçavam o Coronel Claudino e as unidades componentes da Brigada de Oeste!
Encontrei-o na estação, no momento do desembarque, e lhe disse: “Então
Coronel, só agora é que chega?”
Retorquiu-me com ar irônico: “E o Senhor?”
Ao que revidei: “Eu já combati!”
É que ele não podia saber dos combates feridos dois dias antes, por chegar
retardadamente!...
– “Ah! Sim?” – disse, e, fixando-me na cara:
“Mas, o Senhor está macerado e muito doente!”
E como lhe tivessem armado a barraca logo ali, convidou-me a comer um
guizadinho carreteiro!
Depois, queixou-se que vinha com falta de recursos pecuniários, por não lhos
ter fornecido o Governo do Estado.
Dividi com ele os dez contos de réis que trazia comigo e me pertenciam.
Ocorria isto na primeira semana de maio. Pois bem, só em agosto me era devolvido,
pelo governo, o dinheiro que adiantara!
Concedeu-me um fardo de capas e cobertores para distribuir com a minha e
com a gente do Coronel Nepomuceno que, estoicamente, vinham agüentando,
desabrigadas, o frio e a chuva.
Mediante completo entendimento, deu-se, em Santa Rita, a nossa fusão com a
Brigada de Oeste.

IV
A Brigada de Oeste
Tendo permanecido embarcado o único batalhão de infantaria que acompanhara o Coronel Claudino até Santa Rita, unidade sob o comando do Tenente-Coronel Leopoldo Ayres de Vasconcellos, a Brigada de Oeste ficou constituída, exclusivamente, de tropas montadas.
Coluna forte de mais de dois mil homens, a sua composição era a seguinte: 1º
e 2º regimentos de cavalaria da Brigada Militar, 1º, 3º, 4º e 5º corpos provisórios,
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Corpo dos Fronteiros da República e o contingente sob o comando do Coronel
Nepomuceno Saraiva.
Feitas as incorporações, a Brigada, atravessando o Ibicuízinho, no Passo da
Areia, acampou na Fazenda de Santo Inácio, de propriedade da família Zorrilha e
cujo arrendatário ou administrador era o Sr. Leôncio Bragança, cidadão dos mais
dignos e acatados da região. Apesar do frio intenso, passei essa noite em melhores
condições, por isso que, no velho casarão daquela estância, fui acomodado confortavelmente e recebi tratamento cavalheiresco.
Antes do amanhecer, pusemo-nos em marcha para, abandonando o Município de Livramento, transposto o Passo do Ibicuí da Armada, penetrarmos no de Dom
Pedrito, tomando o rumo de sua sede.
Fazendo a vanguarda, recebemos ordem de acampar nas proximidades daquela cidade, que só no dia seguinte deveria ser atingida.
Fiz, não obstante, avançar o esquadrão do Capitão Santana Pereira, a fim de
ocupar o passo do Rio Santa Maria, que dá acesso à cidade, pelo lado oeste.
Escolhi para acampamento uma velha tapera existente em campos de Demétrio
Mércio Xavier.
Apeei-me do cavalo e, tiritante de frio, comecei a fazer fogo para aquecer-me
e aquentar a água do mate.
Nisso estava quando a vanguarda me comunicou que lutava, no passo referido,
com uma força inimiga e me pedia proteção. Mandei encilhar, de novo, o meu cavalo, fiz
avisar ao Coronel Claudino e segui com reforços em auxílio do esquadrão que combatia.
Quando o encontrei, a ligeira ação já havia terminado com a retirada do inimigo, comandado por Acácio Mena, que fora atingido por um projétil numa das
mãos e se fizera medicar, na cidade, antes de abandoná-la.
Como se já fizesse noite densa, ali mesmo acampamos, tendo eu, Osvaldo
Aranha e mais outros companheiros nos resguardado na casa de comércio Torres,
sita à margem esquerda do Rio Santa Maria.
Foi um achado e um presente do céu! Não sei se, à intempérie, teria resistido
à geada espessa que cobria colmos, telhados e campos!
À certa altura da noite, tendo o frio atingido alta intensidade, os homens, que
não dispunham de barracas, começaram a ficar entanguecidos. Comprei alguns baldes de aguardente e fi-los distribuir entre eles. No correr da noite, recebemos a visita
do Dr. Arlindo Duarte, juiz daquela comarca.
Pela manhã, ao atravessar o rio, os nossos cavalos iam quebrando, com os
cascos, a leve camada de gelo que se formara na superfície das águas.
Era a 13 de maio, gloriosa e emancipadora data da vida nacional! Entendime com o comandante da guarnição federal, Capitão Sisínio e declarei-lhe que, mais
tarde, o Coronel Claudino, seguramente, o visitaria.
Acampada a nossa gente nos subúrbios, hospedamo-nos em um hotel onde,
debaixo de um parreiral, em grupo, com Osvaldo Aranha, Nepomuceno Saraiva,
meu irmão Guilherme, Dr. Ayres Maciel, Dr. Duarte e outros, nos fotografaram!
Na mesma tarde, a coluna retomou a marcha e acampou do outro lado da
picada da viúva Flora. No dia imediato, fazendo as forças que eu orientava a retaguarda, caminhamos mais quatro ou cinco léguas e, novamente, acampamos.
Pelo detalhe para o dia seguinte, já de noite entregue, cabia-me, ainda uma
vez, ocupar a vanguarda.
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V
Santa Maria Chico
(dia 15 de maio)
Partimos muito cedo, motivo por que se estabelecera grande distância entre
nós e o grosso da coluna. Pelas onze horas, os piquetes destacados da vanguarda,
para colher informes e também para potrear, avisavam que havia inimigo na frente.
Mandei fazer alto, apear e desenfrear os cavalos. Adiantei-me, então, com
Osvaldo Aranha, Neco Costa, Nepomuceno Saraiva e mais alguns oficiais e ajudantes para, com binóculo, examinar o horizonte e as redondezas daquelas paragens.
Foi assim que, colocados em cima de uma elevação do terreno, tivemos a confirmação visual da presença do inimigo e, por sinal, em grande número!
Despachei o Tenente Cneu Aranha com uma mensagem para o Coronel
Claudino em que, ao mesmo tempo que lhe comunicava o que, com os nossos próprios olhos, descobríamos, pedia reforços, pois me dispunha a atacar. Estávamos nas
divisas dos campos das famílias Simões Pires e Fontoura de Almeida.
Começamos então por ocupar uma grande chácara, cercada de arame, que
estava a nossa frente e tinha a forma de um quadrilátero. Junto a ela, pelo sul, corria
um aramado, beirando profundos sangões embarrancados.
Mandei o esquadrão do Capitão Santana Pereira avançar uns quatrocentos
metros e estender linha de atiradores. Fiz cortar, em diferentes lugares, os fios do
aramado, para ficar com mais liberdade de manobra, e, por fim, fui até a primeira
linha, para melhor observar o inimigo.
Via-se, dali, que ele se movimentava no sentido de leste a oeste, sempre marginando
o Rio Santa Maria Chico, na aparente intenção de atingir o Passo da Ferreira.
Notei que da coluna adversa se desprendera um piquete de uns quinze homens, que vinha a descoberta, na nossa direção.
Refleti com rapidez e resolvi atacar. Osvaldo Aranha, que estava ao meu lado,
diante da minha resolução, voltou à chácara para trazer o seu corpo, o mesmo fazendo o Coronel Neco Costa em relação aos Fronteiros.
Aguardei, na linha de frente, a chegada dessa força.
Nesse momento, o Coronel Nepomuceno chamou-me a atenção para outra
grande coluna inimiga, vinda do sul, pela estrada, rumo ao local onde estávamos. E,
como visse que me aprestava para ir ao encontro da que tínhamos pela frente, disseme: “Vou atacar aquela outra.”
Ordenei, então, ao Capitão Santana mandasse avançar oito homens até uma
árvore solitária, que se divisava em meio de uma invernada, e uma vez chegados ali
abrissem fogo contra o piquete destacado para nos descobrir.
A minha ordem não pôde ser completamente cumprida porque, naquele instante, chegavam a mim os Tenentes-Coronéis Osvaldo Aranha e Neco Costa, com
seus corpos, e já não foi mais possível conter o ímpeto da nossa gente: carregamos
todos sobre o adversário e o levamos, por toda a parte, de vencida, atirando-o para o
outro lado do Santa Maria Chico, no setor compreendido entre a picada do Alonso e
o Passo da Ferraria!
Fizemos muitos prisioneiros e houve baixas de parte a parte.
Apreendemos carroças, aranhas, mantimentos e, o mais importante, quase
dois mil cavalos.
Dentre os mortos dos revolucionários, destacava-se o Coronel Adão Latorre,
uruguaio de nascimento e veterano da campanha de 1893, em que se celebrizara
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tristemente pelas degolas do Rio Negro! Apresentava aspecto de avançada idade. Foi
enterrado pelos vizinhos, no campo da fazenda do Sr. Paixão Côrtes.
Tivemos de lamentar a perda, no dia imediato, do jovem Otacílio de Freitas, capataz da estância do Coronel Euclides Aranha, que, voluntariamente, viera bater-se pela
causa republicana. Gravemente ferido, faleceu quando o transportavam para Bagé.
A força revolucionária que, vinda da picada do Bento Rengo, procurava fazer
junção com a por nós batida, também sofreu, por sua vez, completa derrota. Atacada
pelos coronéis Nepomuceno e Sinhô Cunha, foi desbaratada, retirando-se, tomada
de pânico, em vários grupos. Na maior parte emigrou para a República do Uruguai,
entrando no país vizinho pela Serrilhada e Aceguá.
Deu-se o combate, como da narrativa facilmente se infere, em 15 de maio.
Comemorava, nesse dia, mais um aniversário, o nosso valoroso companheiro Coronel Nepomuceno Saraiva, a quem, com champagne e outras bebidas tomadas aos
adversários, homenageamos.
O Coronel Claudino manifestou desejos de cumprimentar o Coronel
Nepomuceno, mas disse que não o fazia, porque temia eu o desconsiderasse, devido
ao leve incidente surgido entre eu e ele, no final do combate.
O Coronel Sinhô Cunha, meu primo-irmão, homem de têmpera e alma generosa, acompanhou-o, porém, até os nossos abarracamentos, onde o recebemos e festejamos com júbilo.
Reencetada a marcha, depois de quase um dia de descanso, a pouca distância
do local da última ação, passamos bem junto aos galpões e mangueiras da fazenda do
Sr. Afonso Jacinto Pereira, no Cunhataí. Dessa estância foram retirados uma velha
carretilha e alguns laços. Naquela se aboletou o Dr. Ayres Maciel, com a ambulância
do 5º Corpo, e, destes, me tocou um que, a partir daí, nunca mais abandonaria os
tentos dos meus arreios. Ainda hoje o conservo na minha chácara, nos arredores de
Porto Alegre.
Como não se tivessem informações do destino que tomara o inimigo, depois
de batido, fomos avançando na direção de Bagé.
Ao enfrentarmos, porém, a via férrea, no trecho compreendido entre a estação de São Sebastião e a parada Pons, deparamos com a presença de grandes forças,
escalonadas e prontas para pelear.
Como, de novo, estivesse incumbido da vanguarda, procurei, sem me deter,
reconhecer a tropa que tínhamos à vista e que, cada vez mais, se aproximava. A cor
dos fardamentos e os reflexos dos raios solares sobre as espadas, desde logo, convenceram-me de que eram forças legais. Os revolucionários não dispunham de uniformes e poucos dentre eles usavam espada.
Era a vanguarda da Brigada do Sul que vinha, comandada pelo denodado
Tenente-Coronel Francilísio Meireles, nos reconhecer. Pouco depois, encontravamse e abraçavam-se os Coronéis Juvêncio e Claudino, comandantes, respectivamente,
das Brigadas do Sul e de Oeste. Nesse instante, pudemos, eu e outros ouvir o Coronel
Claudino dizer, baixo, ao colega e camarada que estreitava nos braços: “Trago comigo dois homens impossíveis!”
Esses, éramos Osvaldo Aranha e eu! Julgavam-nos assim! Nós, que apelávamos tão-somente pelo amor dos ideais, e que, por isso mesmo, desejávamos terminar
o quanto antes a contenda lamentável e ingrata. Não demos, entretanto, importância
ao julgamento.
Tive, durante longo tempo, o Coronel Claudino em conta de homem bom,
benigno e de caráter equilibrado. Para ele, a guerra se havia de fazer suavemente,
com moderação e calma.
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Ora, para mim, que não era militar de profissão, a guerra, ao contrário, devia
ser levada com o máximo de intensidade, acometida e movimentada para, destarte,
acabar mais depressa. Principalmente tratando-se de uma campanha irregular, sem
artilharia, sem aviação e com o emprego mínimo de armas automáticas.
Não que a quisesse tornar mais violenta e cruel do que já em si mesma era:
minha conduta antes e, sobretudo, depois dos combates, bastará para me resguardar
a reputação de qualquer juízo menos equânime.
Nunca senti alegria, e muito menos glória, em combater e vencer a meus próprios
patrícios. Se, em todas as campanhas em que tomei parte alcancei, algum mérito, esse,
certo, eu o quero para mim, porque é meu, foi o de ter banido a degola e imposto, como
norma intransgredível e de honra, o respeito pelos vencidos, feridos e prisioneiros!
Homo res sacra homini! (1)
Que esse exemplo e essa atitude inspiraram, senão forçaram, a outros tão
responsáveis quanto eu, em seus setores, pela direção da guerra, a adotar idêntico
modo de proceder, prova-o o fato de, nas últimas refregas, não se terem mais assistido, como no passado, a cenas degradantes e cruéis!
A Brigada do Sul, saída de Bagé com a missão de bater o inimigo onde o
encontrasse, ou, pelo menos, obstar-lhe a retirada, moveu-se morosa e displicentemente e o deixou escapar por entre as suas próprias unidades escalonadas, como
estavam, entre a estação do Rodeio Colorado e a parada Pons!
E pensar que, estando as três colunas rebeldes dos Generais Estácio Azambuja,
Zeca Neto e Honórios Lemes quase reunidas, fácil teria sido terminar a revolução
com o combate de Santa Maria Chico! Porque a verdade de todos conhecida é que,
naquele dia, o General Zeca Neto estava do outro lado do Passo da Ferreira e o
General Honório Lemes nas cercanias do Cunhataí!
Há, ainda, a observar que, apesar do corpo do Tenente-Coronel Francilísio
Meireles ter sido o último a desembarcar na gare de Bagé, quando as outras unidades
da Brigada do Sul já marchavam em busca do adversário, foi ele quem, logo depois,
mais se adiantou e melhor ânimo demonstrou para a luta, a ponto de distanciar-se,
na frente, vários quilômetros, do resto das tropas do seu destacamento! É que seu
comandante sentia-se no dever de tudo empreender e envidar para a pronta debelação
do movimento sedicioso!
Chegados que fomos à estação e povoado de São Sebastião, sofreu o nosso
Comandante, Coronel Claudino, grave hemorragia nasal, que não houve meios de
estancar e o prostou de modo alarmante. Por fortuna, ali devia ele encontrar a sua
família, residente, temporariamente, em Bagé, onde sua filha Jandira exercia a direção do conservatório.
Como se lhe não pudesse medicar convenientemente, pela falta de recursos,
fizemo-lo transportar, em trem, com a senhora e filhas, para aquela cidade, até onde
o acompanhamos.
Conosco viajou a maior parte dos oficiais provisórios de Itaqui, Livramento,
Alegrete e Uruguaiana.
Necessitávamos, todos, adquirir roupas e, principalmente, um pouco de higiene corporal, após tantos dias de frio inclemente e abandono dos mais rudimentares
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preceitos de asseio e decência pessoais! E como não me tivesse ainda reposto da
congestão pulmonar, meti-me logo num banho quente, substituí as roupas de lã e,
sentindo-me renovado, baixei ao refeitório do hotel, onde os meus companheiros já
me esperavam para uma comida de cordial camaradagem.
Apresentavam outro aspecto, ainda que muitos, como eu, não se tivessem barbeado, preferindo continuar com a barba crescida, para protegerem o rosto do pampeiro.
Àquele tempo, os meus cabelos e a barba já começavam, prematuramente, a
embranquecer. Parecia ser bem mais velho do que, verdadeiramente, era. Foi aproveitando-se dessa circunstância que o Dr. Amantino Fagundes, descendente direto
dos charruas e pouco mais moço do que eu, a todos que o não conheciam, nem a
mim, apontava-me como seu pai!
Terminado o jantar, os que eram jovens saíram, naturalmente, para se divertir
e aproveitar a noite de folga que lhes ofereciam!
Quanto a mim, recolhi-me logo aos aposentos e, para melhor dormir, solicitei
ao Dr. Pavão Martins que me colocasse, nas costas, algumas ventosas secas.
Após tantos dias de enfermidade, desasseio, frio, atribulação e perigo, aquele
modesto quarto de hotel parecia-me uma câmara encantada!

VI
O Meu Comando
O sonho, porém, não deveria durar muito!
Estava entregue ao sono profundo e reparador quando, pela meia noite, bateram à porta. Despertei e célere atendi.
Era um estafeta da Viação Férrea que me trazia um telegrama: o Dr. Borges
de Medeiros comunicava haver-me comissionado em coronel e nomeado Comandante da Brigada do Oeste!
Conhecida e divulgada a notícia, mesmo àquela hora avançada, encheu-se
logo o quarto de correligionários de Bagé e dos oficiais e companheiros que, até ali,
me haviam acompanhado.
Adeus repouso! Adeus encantamento!
Comecei os preparativos para regressar à coluna. Desde logo se impunha
uma visita fraternal de despedida ao Coronel Claudino, que ainda não melhorara.
Estava acamado e cercado da família e de vários médicos. Abraçou-me e quis felicitar-me pelo ato do governo. Eu, porém, repliquei-lhe que não era caso de congratulações porque ele, melhor do que qualquer outro, conhecia o meu péssimo estado de
saúde! Para mim, já agora, disse-lhe, é igual morrer de frio, pondo os pulmões pela
boca, ou numa carga!
Abandonei Bagé sob fria garoa, para ir assumir o comando.
Em São Sebastião, ao desembarcar, o Capitão Hausen, assistente da Brigada,
apresentou-se-me e pediu licença para mandar tocar oficiais. Queriam cumprimentar-me pela nomeação.
Respondi-lhe que não era necessário, por isso que já conhecia a todos e que,
quanto aos cumprimentos, os dispensava, não só porque a missão de que fora incumbido era árdua e superior ao meu merecimento como, também, porque, todos bem
viam, achava-me tão ou mais doente que o Coronel Claudino. Diante disso, perguntou-me qual era o detalhe para o dia seguinte! Ao que respondi-lhe: “Amanhã, o
toque de alvorada será dado às quatro horas, e, às cinco, a coluna estará toda
montada e rompendo a marcha!”
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Percorremos a distância que nos separava de Lavras numa só tirada, talvez a
maior que realizaria a Brigada de Oeste.
A cidade fora abandonada pelas autoridades, porém, ainda assim, a população nos cumulou de atenções. Durante mais de uma semana, comemos pessegadas e
outros doces obsequiados pela boníssima Senhora Maurícia Chiapeta!
Colhendo informes sobre o paradeiro das diversas forças revolucionárias, que
estiveram a pique de se juntar entre Dom Pedrito e Bagé, soubemos e verificamos
que a de Honório Lemes seguira na direção de São Gabriel, a do General Zeca Neto
atravessara o Rio Camaquã, rumando para Pinheiro Machado, e a do General Estácio
Azambuja, em cujas pegadas íamos, continuava descendo pela margem esquerda
daquele rio, encontrando-se ainda dentro dos limites do Município de Caçapava.
E como chegassem notícias de que, no rincão do Inferno ou dos Saraivas,
havia insurretos, mandei dar uma batida naquela região e retomei a marcha, rumo
do Passo do Seival, onde a coluna acampou numa e noutra margem.
Ao penetrar nas águas daquele arroio, percebi, junto a um rancho abandonado, que um dos piquetes trazia um prisioneiro ainda ostentando, no chapéu, larga
divisa encarnada e, no pescoço, grande lenço da mesma cor.
O comandante do piquete, Capitão José Alvares, recebeu-me com esta exclamação: “Aqui lhe trago um lindo cardeal!”
Fora preso quando, depois de servir de chasque ao General Estácio, procurava se reincorporar aos rebeldes. Chamava-se Tallevrand Martins, criador entre Lavras e São Gabriel. Não se assustou quando o ameacei de fuzilamento. Foi, entretanto, bem tratado e depois regressou, são e salvo, aos seus penates!
No dia imediato, tendo mandado para a frente e em descoberta vários piquetes, fui, quando regressaram, informado que os revolucionários do General Estácio
haviam atravessado o Camaquã, nos Passos dos Enforcados e do Cação.
Fiz mais dois dias de marcha e acampei num posto telefônico, situado a cerca
de seis léguas da cidade de Caçapava.
Organizei, então, forte contingente para, sob o comando do Tenente Otelo
Frota, ir àquela cidade levar a correspondência dirigida ao Governo do Estado.
De volta, trouxe-me a ordem do Dr. Borges de Medeiros, de dividir a coluna,
deixando uma parte em Caçapava, e seguir, com a outra, em perseguição do General
Honório Lemes, que acabava de entrar em São Gabriel.
Passamos três dias, chuvosos e frios, acampados em torno do posto telefônico. As nossas roupas de abrigo escorriam água: cheguei, na primeira noite, a cobrirme com os pelêgos dos arreios!
Ali, tendo-se propalado que o Sr. Ernesto Labarthe, prisioneiro feito em Santa
Maria Chico e chefe libertador em Livramento, trazia muito dinheiro, constituí uma
comissão para arrecadar os valores que efetivamente tivesse consigo, lavrar uma ata e
depositá-los nas mão de um dos seus membros, todos eles comandantes de corpos. Assim
foi feito, não sendo encontrada importância superior a um conto de réis.
Em razão de querelas passadas, pois que ambos éramos da mesma terra natal,
não mantinha relações amistosas com Chino Labarthe, nome por que era mais conhecido na nossa querência.
Logo no dia seguinte ao em que caiu prisioneiro, o Tenente-Coronel Sinhô
Cunha e seus demais irmãos, dirigindo-se a mim, na intimidade, peguntaram: “José
Antônio, não vais ver o Chico?” Ao que respondi: “Não, porque, não me dando com
ele, não o quero humilhar nem constranger!”
Lembro-me de que, quando entrou para declarar, lhe entreguei uma carta,
provavelmente de seu filho, porque começava – “caro tata” – apreendida na baga179

gem que trazia à garupa. E, como percebesse que se emocionara, enrubescendo, declarei-lhe incontinenti: “Dou-lhe palavra de honra de que não a li!”
A minha afirmação parece o ter tranqüilizado.
Em obediência às determinações recebidas, separei da coluna o 1º R.C. e o 3º
Corpo Auxiliar e os fiz seguir para Caçapava.
À frente dos restantes da Brigada de Oeste, marchei em procura do inimigo
que ocupava São Gabriel, há vários dias.
Antes de penetrar na cidade, pude ser informado de que, com se terem registrado alguns casos de peste bubônica, as duas unidades do Exército, ali de guarnição,
haviam abandonado os respectivos quartéis e acantonado longe deles, nos subúrbios.
Adotei, portanto, a providência de não permitir que nenhum oficial ou praça
abandonasse a forma, quando a coluna teve de atravessar a cidade.
Cumprindo à risca minhas disposições, fomos acampar do outro lado do banhado de São Gabriel, em campos do Coronel Chico Hermenegildo.
Recordo-me bem ter ouvido, ao enfrentar, à testa da coluna, à esquina da
praça, de um grande grupo de curiosos, todos, seguramente, adversários, a seguinte
frase: “Olha, que cara!”
Era, mais uma vez, comigo, e os que assim se expressavam tinham razão:
emponchado, com frio, macilento e de barba longa, não podia trazer bom semblante,
nem despertar simpatia!
As autoridades, durante a ocupação da cidade pelos revolucionários, andavam a monte, evitando fossem capturadas e perseguidas.
Estava no exercício das funções de intendente municipal o vice, Sr. João Manoel
da Silveira, benquisto e abastado fazendeiro.
Com a nossa chegada, abandonou o esconderijo e, com outros funcionários,
regressou e reassumiu o cargo. Ofereceu-me um almoço, ao qual não pude comparecer, por cumprir-se, nesse dia, 27 de maio, mais um aniversário do falecimento de
meu saudoso e sempre lembrado pai. Foi em meu lugar o Doutor Osvaldo Aranha.
Nunca poderei olvidar o gesto generoso, que forte e desvanecedora impressão
me deixou, de Dona Palmira Silva, esposa dedicada e corajosa do proprietário da
estância onde acampáramos: de automóvel, sem pneumáticos em algumas das rodas,
veio procurar-me para que eu me fosse hospedar na sua confortável casa de campo!
Agradeci-lhe, comovidamente, a oferta, mas não a pude aceitar. Cumpria-me permanecer junto dos meus soldados. Mandava-me logo depois uma cesta cheia de vinhos, conservas, frutas, doces e charutos! Presente magnífico, fez as delícias do
nosso jantar daquela tarde e de muitos outros dias!
A boa e digna patrícia, ao despedir-se, teve ainda uma atitude de imensa
nobreza: ela que era tida e havida como a mais exaltada partidária, pediu-me para
poupar a vida e propriedade de seus conterrâneos, muitos dos quais enumerou e
guardo ainda de memória!
Honório Lemes, ao pressentir nossa aproximação, saiu sem rumo certo e manteve-se pelas cercanias da estação de Azevedo Sodré, que fica defronte do passo das
Moças Velhas! Era o que informavam as nossas descobertas.
Seguimos-lhe o rasto. As nossas avançadas foram dar com ele pouco além
daquela estação, na estância de Paulo de Assis Brasil. Houve ligeiro tiroteio e, sob a
pressão da nossa força, viu-se o inimigo forçado a atravessar, a nado, o arroio Cacequi,
no Passo da Graça de Deus.
Ao tentar chegar à estação de Azevedo Sodré, algumas sentinelas do Exército, que a custodiavam, exigiram que eu deixasse a espada, pois não podia nela penetrar estando armado! Desapresilhei-a da cintura e meti-a sob a sobrecincha! Encon180

trei-me, ali, com o Capitão Magalhães, do Estado-Maior da Divisão de Cavalaria
estacionada em Alegrete e encarregado de fazer respeitar a neutralidade do Governo
Federal e de garantir-lhe as propriedades, tais como a Viação Férrea, etc, etc!...
Interpelei-o sobre se era defeso, a mim como aos revolucionários, penetrar
nos prédios rurais da União, como, por exemplo, a Fazenda Nacional de Saicã?
Respondeu-me que, efetivamente, a ambos os contedores estava proibido o trânsito
por aquela fazenda.
Regozijou-me a resposta obtida. Apertei-lhe a mão e montei a cavalo!
Convencido que Honório Lemes e a sua gente seriam, antes do escurecer,
alcançados e batidos, avancei com tropas ligeiras na direção do Rosário, deixando
para trás todas as viaturas, cavalhada e ambulâncias. O inimigo vadeara o Cacequi e
não podendo aproveitar-se do Passo de São Simão, que dá entrada para a Fazenda
Nacional de Saicã, forçosamente as minhas forças o teriam acurralado entre o Rio
Santa Maria e aquele arroio. Não havia como escapar não só porque estávamos bem
montados, como porque começáramos a ocupar, com antecipação, o único lado do
triângulo isósceles por onde poderia esgueirar-se. Tanto assim que, dada a distância
que precisava percorrer para livrar-se das nossas tenazes e, conseqüentemente, de
derrota certa, forçou a passagem de São Simão e penetrou em plena Fazenda Nacional de Saiçã, onde não foi detido, nem desarmado!
E aí está a que ficaram reduzidas a neutralidade federal e a palavra de um
oficial do Estado-Maior do Exército!
Ao chegar pela noite a dentro, ao Rosário, soube imediatamente tudo quanto
ocorrera!
Em todo caso, a burla atingiu menos a mim, que acreditei na seriedade e
honradez da palavra dada, do que aos próprios executores da farsa da neutralidade!
Comuniquei-me, imediatamente, com o Governo do Estado, dei-lhe conhecimento da ocorrência vergonhosa e, terminando, assegurei-lhe que naqueles mais
próximos dias bateria, no Caverá, a coluna de Honório Lemes e, depois
contramarcharia para ir esmagar os rebeldes que se estavam concentrando no rincão
de Artigas, entre os arroios do Espinilho e dos Moirões.
Para afastar-me de Rosário, foco da espionagem da revolução e onde Honório
Lemes contava as melhores relações, tive como pretexto o mau tempo e o estado
deplorável que apresentavam o terreno e as estradas. Conseguindo insinuar que a
Brigada de Oeste ia, apenas, mudar de acampamento, forcei a marcha, indo pernoitar longe dali, nas estribeiras da Serra do Caverá.
Um dia antes, fizera partir naquela direção, para colher e trazer-me informações do inimigo, o subintendente ou seu auxiliar, Antônio Machado, conhecedor do
local por nele exercer funções municipais.
Ou porque mantivesse conivência com os adversários, agregado que era da
família Vasconcellos, protetora indissimulada de Honório Lemes, ou porque se sentisse verdadeiramente inapto para a diligência, o fato é que o homem meteu-se em
casa e, até hoje, não deu acordo de si!
Quero crer que tenha agido pelas duas razões, acrescidas de uma outra: a sua
invencível covardia!
Entretanto, os piquetes enviados pelos rebeldes, em descoberta, alcançaram a
residência de Antônio Machado, conforme pude verificar, sem que este, como lhe cumpria, informasse à coluna. Escusado encarecer o valor que, para nós, teria tal informação.
Enquanto aquele poltrão ou subornado procedia de maneira tão feia, um outro empregado da mesma Intendência de Rosário, modesto inspetor de quarteirão,
cujo nome lamento, deveras, não lembrar, metia-se, com meia dúzia de homens,
pelos meandros do Caverá, descobria o inimigo e nos vinha avisar.
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VII
Santa Rosa
(dia 1º de junho)
A Brigada de Oeste acampara, na véspera, no boqueirão do Viradouro, dentro
ainda da fazenda dos irmãos Olivério e Anias de Vasconcellos. Com a notícia da
presença do inimigo nas nossas proximidades, organizei logo um contingente de
cento e tantos homens, bem montados, para galgar a intrincada serra, cheia de labirintos, escarpados e abruptos, e completar a descoberta. Compunham-no um esquadrão dos Fronteiros, dois esquadrões do 4º Corpo e uma ala do 1º Corpo Auxiliar.
Dadas as instruções, seguiu a força sob o comando do Major Paulito Silva.
Pouco depois, com a minha escolta, composta de civis e correligionários de
várias regiões, julguei também de bom alvitre ir, em pessoa, para observar o desconhecido terreno e, in loco, decidir outras providências. O grosso ficou alertado.
À medida que íamos subindo aqueles despenhadeiros, mais difícil se tornava
a marcha. Não demorou muito e já atingíamos a força, saída bem antes de nós. A
estrada, ou que outro nome tenha, era tão íngreme e escabrosa que, em vários trechos, tivemos de palmilhá-la com os cavalos puxados pelas rédeas. Afinal, após
várias horas, em que subíramos e descêramos algumas centenas de metros, atingíamos o lugar em que, pela manhã, o inimigo fora visto. Era um pequeno arroio, de
nome Branquilho. Havia, ali junto, um pobre rancho, com lavoura insignificante e
não cercada. Chegamo-nos a ele e perguntamos a uma mulher que estava à frente,
cercada de filhos, todos menores: “Diga, senhora, que notícias nos poderá dar dos
revolucionários que, ainda não há muitas horas, estavam aqui?”
A pobre mulher, sobressaltada, respondeu sem demora: “Ué! Estão ali, por
detrás daquela cerca, bem pertinho daqui!” E, ainda: “Ué! Não estão vendo a fumaça dos fogões?”
Como a velha cerca de pedra fosse relativamente alta, impedia, de fato, que os
víssemos. Mandei, então, que o Chico Borges Fontela, pessoa da minha confiança e
da minha escolta, galopasse em direção à cerca e descobrisse bem o que ali havia.
Não se passaram cinco minutos, e já regressava, correndo a toda a brida, com o aviso
de que os revolucionários ou já estavam acampados ou chegavam para acampar.
Éramos mui poucos, não completando duzentos homens! Atacar, parecia a
todos, e a mim mesmo, uma audácia senão uma perigosa aventura!
Não obstante, depois de rápida reflexão e considerando que, para retirar sem
combater, poderia deixar perceber ao inimigo a nossa fraqueza, o que determinaria,
por sua parte, o ataque, resolvi investir, antes que ele o fizesse!
Colhido de surpresa, fácil tarefa foi desbaratá-lo.
Honório Lemes e o seu estado-maior estavam alojados na sede da fazenda de
Santa Rosa, propriedade do Coronel Sabino Vieira de Araújo, intendente e chefe
republicano de Rosário. Apressavam-se para comer um frango com arroz, que encomendaram ao capataz da estância, e os rapazes dançavam, uns com os outros, ao
som e compasso de velha vitrola.
Perturbei-lhes a festa, por isso que o frango não foi deglutido e o baile foi
outro!...
No momento em que as nossas forças se dispunham ao ataque, o cavalo do
Dr. Veiga Cabral, promotor público de Bagé, servindo na minha escolta, se atolou
num olho de boi até a barriga!
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Destemperei um tanto gritando: “Por que veio esse baiano?” Era ele carioca
e pouco sabia andar a cavalo! Já fora iniciada a peleja e ele conservava a cavalgadura
na mesma situação, até que um gaúcho a desatolou e deu-lhe a montar.
Atacamos no espaço compreendido entre a fazenda e um velho cemitério que
lhe fica situado mais ao norte. O tiroteio generalizou-se. O inimigo resistiu com
mais vigor num dos cantos do cemitério.
Determinei, então, ao meu irmão Guilherme que transmitisse a ordem a nossa direita para levar uma carga de espada, a fim de anular logo aquele núcleo de
reação. Assim foi feito, perecendo quase vinte rebeldes e fugindo os restantes.
No assalto à posição inimiga, o Major revolucionário Joaquim de Freitas,
com a última bala que lhe ficara na Mauser, matou a égua em que montava o Dr.
Amantino Fagundes. E, ao levantar-se este do chão, desferiu-lhe tremendo golpe na
cabeça, com a coronha da arma. Se não o acode o Capitão Eliseu Rodrigues que, à
espada, abateu o outro contedor, era uma vez o nosso índio!...
Vim a saber que ele estava ferido quando, a galope, se me aproximou, trazendo a cara coberta de sangue que vertia da brecha feita na cabeça. Dava-me a impressão de ter sido acutilado no pescoço. Ordenei-lhe, com energia, que se retirasse para
a retaguarda. Não quis obedecer porque se sentia bem e, também, porque lá havia
mais perigo do que na linha de frente, visto existir inimigos por todos os recantos
daquele diabólico lugar!
A coluna de Honório Lemes, seis ou mais vezes superior a nossa pequena
força, fugia em desordem, perdendo parte da cavalhada e deixando no campo mais
de vinte mortos.
Do nosso lado, tivemos a desgraça de perder o Tenente-Coronel Pedro Alves
Porto, subintendente do 1º distrito de Rosário, meu amigo da mocidade, quando, em
Quaraí, iniciei a profissão. Não era combatente e estava, apenas, armado de revólver.
Timbrara, porém, em se incorporar às hostes republicanas para manter-se fiel aos
seus ideais partidários. Tombou atingido por uma bala perdida.
Ao anoitecer, quando cessada a ação, percorri calmamente o terreno em que
ela se desenrolara, verifiquei, com profunda indignação, que um revolucionário que,
momentos antes, vira caído, morto por bala, aparecia agora degolado!
Não sei como qualificar o miserável, vindo da retaguarda, porque os bravos estão
sempre na frente, autor de selvageria tão brutal e repugnante! Procurei, em vão, descobrir o criminoso, a fim de lhe dar severo e exemplar castigo. Ninguém sabia ou queria
declarar! A vítima, pessoa respeitável de Alegrete ou de São Francisco de Assis, tinha
vários parentes servindo nas minhas forças. Alguns até tomaram parte naquele combate,
podendo, desse modo, reconhecê-lo, mesmo depois de morto!
Um, se bem me recordo, era o Tenente Inácio Fortes, do 4º Corpo Auxiliar.
Providenciada a condução, para Rosário, do corpo do inditoso Tenente-Coronel Pedro Porto, única baixa havida do nosso lado, iniciei o regresso para o acampamento do Viradouro, onde deixara o grosso da coluna. Já era quase meia-noite quando o pude atingir.
A nossa gente, excitada pela falta de notícias, ainda não dormira, permanecendo de sobreaviso e a postos!
Fomos recebidos com vivas aclamações! Guardo bem nítida a recepção que
nos comoveu ao penetrarmos no grande boqueirão! Estava todo iluminado por imensas fogueiras que se alteavam pelas encostas dos cerros, como se o acampamento
fosse uma aldeia comemorando o São João!
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VIII
Campo Osório
(dia 5 de junho)
Realizada a primeira parte do que prometera, em telegrama enviado do Rosário ao Dr. Borges de Medeiros, ao amanhecer, pusemo-nos em marcha, fazendo conversão à esquerda para entrar no Município de Livramento, atravessando o arroio
Carrapicho, que serve de nascente ao Caverá. Fomos acampar no Passo das
Catacumbas, depois de prolongada caminhada e, dia imediato, pelas onze horas,
transposto o Rio Ibirapuitã, no Passo do Cerrito, atingimos a Estância da Sociedade,
da sucessão do Barão de Itaguatiá e onde, em 1894, o General Hipólito Ribeiro
derrotou campalmente uma coluna revolucionária.
Descansei ali todo o resto do dia e, ao entardecer, ordenei aos coronéis
Nepomuceno e Sinhô Cunha que, com forte destacamento, fossem até os fundos da
Estância de São João, da sucessão do General Davi Martins, e batesse, de baixo para
cima, as costas do Quaraí até a boca da picada do Aipo, famosa nas campanhas de
antanho e pela qual se entra no rincão de Artigas.
Essa região, que linda com a República Oriental do Uruguai, fora invadida
pelos revolucionários de Chiquinote Pereira e Francelino de Barros.
Constituíram eles o quartel-general nas quebradas que vão ter aos Passos das
Sepulturas e da Negra Morta, por onde, em 1894, os remanescentes do Almirante
Saldanha da Gama, que conseguiram escapar, emigraram para aquele país.
Esse recanto do torrão onde nasci era-me quase estranho e desconhecido.
No começo da minha carreira profissional tinha, como advogado da mãe do
General João Francisco, comparecido a uma audiência realizada no Rincão do Maneco,
sede de grande propriedade rural que se tratava de medir e demarcar judicialmente.
Como tivesse feito a viagem, de ida e volta, em carro fechado, não guardei de
memória, como de meu hábito, os lugares por onde passei, de um lado e outro do
caminho. Fora a única oportunidade que tivera para ir até aquelas paragens.
Aliás, a nossa divisa com o Uruguai, naquele ponto, é toda original, por isso
que, partindo das nascentes do Rio Quaraí e seguindo por uma linha seca a encontrar
o conhecidíssimo marco de Massoller, penetra como ponta de lança no território
daquele país para, fazendo um ângulo agudo, descer pelo espinhaço da coxilha Negra até o marco do Lopes. Esses limites, para melhor caracterização, foram, recentemente, em parte modificados e, em parte, avivados e constam de uma série de marcos novos, construídos por uma comissão mista dos dois países.
No que diz respeito à citada picada do Aipo, a minha reminiscência era, ainda, a
da meninice, quando ouvira falar no encontro sangrento de que fora cenário e em que o
Capitão Batoque, irmão do General João Francisco, caíra mortalmente ferido.
Combinamos, de antemão, que as forças dos Coronéis Nepomuceno e Sinhô
Cunha completariam a missão recebida, forçando a travessia da picada, enquanto
eu, com as demais forças, marginaria o arroio Espinilho, para evitar a fuga, por esse
lado, do inimigo.
Para aguardar o regresso do contingente que vinha batendo às costas do Quaraí,
acampamos, à hora crepuscular, em cima de um cerrito, junto à casa de Paulo Larascaim.
Divisava-se, dali, a entrada da picada do Aipo.
Na véspera, mandara ocupar, pelos transportes, a sede da Fazenda de São
Gregório e, mais adiante, o Passo da Lagoa.
Tendo, dois dias antes, mandado, por um chasque, ao Coronel Chico Flores, o
plano esboçado e adotado para bater os rebeldes do rincão de Artigas, confiava que
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ele, com as forças de que dispunha em Livramento, estabelecesse uma linha, dos
Galpões, na fronteira, até pouco além do Cerro Chato, assegurando-me destarte de
que o adversário não pudesse, por ali, quebrar o cerco que lhe estava preparado.
Na manhã seguinte, já bastante adiantada e chuvosa, como não tivesse notícias dos Coronéis Nepomuceno e Sinhô Cunha, mandei a coluna montar e, à testa da
mesma, encaminhei-me, mais ou menos, em direção ao ponto em que o Espinilho
desemboca no Quaraí. Mal déramos alguns passos, surgiu logo, para nos descobrir,
um piquete rebelde. A nossa vanguarda, comandada pelo Capitão Flodoardo Silva,
levou-o por diante, sem maior esforço. E, como continuasse chovendo e visse que os
nossos homens estavam emponchados, despi, emalei o meu e gritei-lhes: “Pelem o
poncho! Não se briga emponchado!”
Todos obedeceram, sem objeção e até com a maior boa vontade.
Entrementes, o piquete inimigo, embrenhando-se na espessura do mato, ia
sair do outro lado, deixando dentro da picada os fogões acendidos, carne assada,
ainda nos espetos, e muitos objetos.
Desconhecendo-lhe as intenções e não sabendo o que poderia haver no interior do bosque, mandei montar num alto e a cavaleiro da entrada da picada, uma
metralhadora pesada e dar algumas rajadas.
Ouvia, pela primeira vez, funcionar essa arma! O eco dos estampidos, que
parecia renovar-se e reproduzir-se pelo profundo vale afora, despertou em todos ainda mais confiança e ânimo para a investida!
Apesar da velha lenda de que a picada do Aipo era inexpugnável, penetramos-lhe
com facilidade os tortuosos meandros e atravessamo-la, sem disparar um só tiro!
No coração do rincão de Artigas situa-se o conhecido campo Osório, que tira
o nome do seu primitivo dono, o legendário Marquês do Herval, General Manuel
Luiz Osório, uma das nossas mais puras glórias, paradigma de desassombro e heroísmo
para quantos se dedicam à nobre carreira das armas. Nem sempre os militares e os
civis o recordam como lhes cumpria.
Configuram-no os arroios do Espinilho e dos Moirões, ambos tributários do
Rio Quaraí e que, com outros de menor curso, lhe formam as nascentes. As suas
terras, aproveitáveis para o pastoreio, constituem, na maior parte, grande e elevado
chapadão central cujos lados quebram-se em grotas abruptas e profundas.
Superiores a elas, em declive e profundidade, no Rio Grande do Sul, só conheço as do Rio das Antas, na região colonial.
Foi no lugar em que o General João Francisco, em 1894, atacou e derrotou as
forças que ali estava organizando o Almirante Saldanha da Gama que, passados
quase trinta anos, combati, também, contra elementos revolucionários.
Desta feita, porém, ao inverso do dispositivo então adotado pelas forças
legalistas, que atacaram da linha divisória para a picada do Aipo, eu, tendo entrado
por esta, investi em sentido contrário, quero dizer, de oeste para leste.
Já ao galgar a alta chapada, encontramos, mortas, várias reses e alguns cavalos, atingidos pelas rajadas da metralhadora e mostrando, estes últimos, sinais visíveis de, ao serem ceifados, estarem encilhados, o que, para o homem do campo, é de
fácil reconhecimento.
A vanguarda, que se adiantara excessivamente, encontrou a primeira resistência justamente na mangueira de pedra que outrora servira de trincheira à gente do
Almirante Saldanha. Ficava-lhe junto um rancho, posto da fazenda, ora de propriedade do Senhor Joca Paiva, a quem mencionei, em outra parte deste memorial.
Entrei na linha de fogo quando alguns dos meus homens, desmontados, procuravam abrigar-se por detrás dos arbustos silvestres que cobrem aqueles lugares e são co185

nhecidos pela denominação de molhes rasteiros. Desalojaram o inimigo da mangueira e
rancho referidos mas sofreram forte pressão por parte daquele que, em linha estendida à
distância de, quando muito, uns trezentos metros, os alvejavam com intensa fuzilaria.
Até ali, apenas a fraca vanguarda lutava, pois o grosso da coluna se atrasara
na marcha, devido à estreiteza da picada que atravessara. Não me sentira muito a
gosto, confesso, e muito menos satisfeito ainda com certa indecisão, senão temor,
que notara nos homens desmontados. Por isso, os exprobara, em voz irada!
Por intervalos, garoava de tal modo, obscurecendo o horizonte, que se via a
chama provocada pelas deflagrações das armas inimigas.
Para levantar o ânimo dos combatentes, desmontei também e, de pé, sem me
proteger no terreno, comecei a atirar de revólver. Era mais uma imprudência, dada a
pequena distância que me separava da linha contrária, mas pratiquei-a consciente
para infundir confiança à tropa!
Vendo-me nessa atitude, meu irmão Guilherme, que estava a minha esquerda, pediu-me para que não continuasse a atirar e explicou: “Dentro de alguns instantes vamos nos entreverar e, então, te faltarão balas!”
Percorrendo a linha a cavalo, o Capitão Flodoardo Silva chegou até o lugar
em que me achava e sugeriu: “Doutor, mande montar a cavalo e carregar, que eles
vão disparar (fugir)!”
Aceitei, de bom grado, a sugestão e, montando rapidamente no meu tordilho,
que não arredara o pé de junto de mim, apesar do granizo de balas, ordenei em voz
alta: “A cavalo! Vamos carregar!”
Nesse momento, o Dr. Amantino Fagundes, atingido na cabeça, como se viu,
três dias antes, no combate de Santa Rosa, gritava-me: “Flores, estou ferido!”
Uma bala, provavelmente de uma arma velha ou descalibrada, atingira-lhe o
braço esquerdo, atravessando-o e caindo-lhe, pela manga do paletó abaixo, na mão!
Se a arma fosse perfeita, o projétil tê-lo-ia atingido em pleno coração! E, de
novo, era outra vez o nosso índio!
Como já estivéssemos montados e prontos a carregar, recomendei-lhe que se
recolhesse ao rancho situado à retaguarda. O cavalo, também baleado, ainda se mantinha em pé. Da boca, o sangue lhe escorria em borbotões!
Desfechada a carga e estabelecido, por instantes, o entrevero, levamos o adversário pela frente, sem probabilidade de reação. Caiu pelas quebradas abaixo e,
vadeando o Quaraí, entrou na República Oriental do Uruguai, onde o Exército desse
país o desarmou, em pars minima!
Teve várias baixas entre mortos e feridos.
Entre os feridos, destacavam-se os bravos maragatos Coronel Manuel José da
Silveira e Major Ilírio Nunes Pereira, ambos conterrâneos e amigos meus!
Fizemos alguns prisioneiros e a apreensão de muita dinamite, roupas de uso
(inclusive toda a bagagem do Coronel Chiquinote Pereira), jornais de Montevidéu,
boa quantidade de outros objetos e número considerável de cavalos gordos.
Do meio-dia para a tarde avançamos, sempre pelo centro do campo, em direção à sede da fazenda do Sr. Joca Paiva, onde pelas declarações de dois prisioneiros
soubemos bivaqueava o celebrizado caudilhete Fulgêncio dos Santos, por antonomásia
o “Torto Fulgêncio”!
Tendo, provavelmente, ouvido o tiroteio nos fundos da fazenda, movimentaram-se naquele rumo para farejar o que poderia ter sido e, ao mesmo tempo, acautelar-se de possíveis surpresas.
Quando o avistamos, estava com toda a sua gente montada e estendida em
linha de atiradores, que ele percorria de um ao outro extremo. Acreditou, penso,
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quando nos viu avançar, que fôssemos companheiros e, talvez por isso, não desse
sinal de nos querer hostilizar, deixando que nos aproximássemos até cerca de trezentos metros. Por nosso lado, não conseguindo distinguir, claramente, a cor de suas
divisas, ficamos indecisos por momentos sobre a identidade da força que tínhamos a
nossa frente. Tanto assim que, achando-me na vanguarda e havendo dado ordem aos
homens da minha escolta para que apeassem e fizessem alguns disparos contra ela
obtemperaram logo que, bem podendo tratar-se de força amiga, conviria nos arrimássemos um pouco mais para reconhecê-la.
Estávamos nisso quando pude distinguir, nitidamente, a cor encarnada da
divisa do que comandava a linha. Ataquei-a, sem mais tardança. Perseguida de perto, por mim e pelos que estavam melhor montados, retirou em louca disparada.
Apesar das providências que, com antecipação, tomara para evitar-lhe a fuga,
o certo é que esse pequeno troço de indivíduos conseguiu escapar-se do cerco, por
entre as forças que lhe deviam barrar a passagem e aprisionar! Não foram das que
constituíam a coluna do meu comando!
Per fas et per nefas, quando escureceu, o “Torto Fulgêncio” já estava de regresso ao rincão Bonito, cancha predileta de suas façanhudas andanças!
Acampamos, nessa tarde, à margem direita do Espinilho, em campos do Sr.
Teófilo Machado. Armada a grande barraca que eu herdara do Coronel Claudino e
em que podiam acomodar-se, para dormir, até dez pessoas, assisto, penalizado, aos
curativos feitos pelo Dr. Pavão Martins ao Dr. Amantino Fagundes! Foi tão forte e
excessiva a quantidade de iodo velho que lhe passaram pelos bordos de entrada e
saída do ferimento que o nosso índio sapateou de dor e quase desfaleceu!
Não era para menos, sabido como é que o iodo, com o tempo, se decompõe e
transforma-se em cáustico poderoso e enérgico!
Quando procedia-se, na porta da barraca, ao arrolamento de todos os objetos
apreendidos, fiz o Sargento Eurico Costa vestir um colete de homem, encontrado
entre outras roupas. Deu duas voltas em torno do tórax e ainda sobrou tecido! Concluí, sem maior indagação, que era do uso do Coronel Chiquinote Pereira!
Determinei que lhe fosse devolvido na primeira oportunidade, porém suponho que só o fizeram depois de terminada a revolução.

IX
Ponte do Ibirapuitã
(dia 19 de junho)
Mudamos, depois, de acampamento, aproximando-nos de Livramento, a fim
de permitir às tropas um breve descanso e podermos receber algumas roupas, barracas e outros artigos de que muito necessitávamos.
Não pôde, entretanto, o governo nos remuniciar, razão por que tivemos de
partir de novo, em procura de Honório Lemes, dispondo, apenas, da munição que
sobrara dos combates de Santa Maria Chico, Santa Rosa e Campo Osório.
Todos os informes que, pelo caminho, íamos recebendo, coincidiam em afirmar que Honório Lemes abandonara Alegrete, depois de a ter ocupado por alguns
dias, e tomara a direção de Uruguaiana.
Posteriormente, de fonte segura, éramos informados de que um forte contingente de sua força avançara até a barra do Quaraí, naquele município, para ali rece187

ber o armamento e as munições, de diferentes origens, adquiridas pelo Dr. Adalberto
Correia. O restante da coluna rebelde ficara entre as estações de Inhanduí e GuaçuBoi, aguardando a chegada das armas e de mais equipos bélicos, que Batista Luzardo
fora buscar.
Deixando a maior parte da Brigada de Oeste no Garupá, dei uma chegada,
com forças ligeiras, a Quaraí, abandonada que estava de autoridade, sem policiamento e entregue às moscas! Nessa rápida batida, dispersamos pequenos grupos de
sediciosos e fizemos alguns prisioneiros.
De regresso ao grosso das nossas forças, acampamos do outro lado da ponte
do Inhanduí, à margem direita desse rio, na chamada coxilha do Combate, histórica
por nela se ter ferido, em 1893, a grande batalha travada pelas divisões dos Generais
Hipólito Ribeiro, Fernandes Lima e Pinheiro Machado, contra as revolucionárias
dos Generais Alves Salgado e Joca Tavares.
Suportamos, naquele ponto, dois ou três dias de chuvas copiosas, motivo por
que todos os rios, arroios e sangas transbordaram, inundando os campos marginais.
Bem na cabeceira da ponte existia uma forte casa de comércio, de um cidadão
português, fornecedor da firma construtora do ramal férreo que devia ligar Alegrete
a Quaraí. Nas suas imediações foi armada a nossa grande tenda de campanha, em
que, um dia depois, a 18, pela noite, recebi e agasalhei os amigos de diferentes
corpos, os quais, em serenata, vinham homenagear meu irmão Guilherme, cujo aniversário, passado na véspera, não fora, devido à marcha e ao temporal, lembrado
nem comemorado como eles se propunham agora fazer. A orquestra, improvisada,
executou músicas variadas, sobretudo as que eram mais do gosto e estilo do pago!
Um oficial do 5º Corpo, de nome Azevedo, gago por sinal, nem por isso deixou de
também entoar a sua canção, e o fez em forma graciosa e excelente!
Pediu licença e tomou parte, igualmente, no festejo, um sargento do Exército
Nacional, ali destacado, que também cantou ao violão, demonstrando, desse modo,
simpatia por nós e pela nossa causa. Passadas algumas horas de bom humor e franca
alacridade, todos, por entre ditos e alusões aos acontecimentos, se retiraram para as
respectivas barracas.
Inditoso irmão? Acabara de receber, em vida, a modesta e derradeira prova de
quanto era prezado e querido dos que tiveram a ventura de o conhecer!
Bravo, era, não obstante, no trato, toda uma irradiação de simpatia e lhaneza!
Estava destinado ao holocausto que a família devia aos ideais de sua fervorosa afeição! Parecia trazer em si o selo dessa predestinação: nascera a 17 de junho de 1892,
justamente no dia em que Júlio de Castilhos, o ídolo da nossa geração, voltara ao
Governo do Rio Grande do Sul! E, depois, dos dez irmãos vivos, fora o único que
não constituíra família, inteiramente votado ao amor de nossa mãe, a quem vinha
acompanhando, com dedicação e carinho inexcedíveis, no final de sua vida!
Na antevéspera, tomara a deliberação de mandar um piquete, em descoberta,
na direção do Passo de Santa Amasile, distante algumas léguas e à jusante da cabeceira da ponte em que estávamos acampados.
De volta, informou que o inimigo, vendo-se ilhado pela grande crescente do
Inhanduí, ainda uma vez violara a neutralidade federal, forrando, com tábuas, o
lastro da ponte da viação férrea e, por ela, fazendo a travessia da margem esquerda
para a direita do rio! Esquivava-se a um novo encontro com a nossa coluna e, destarte,
escapava ao esmagamento!
Apresentou-se, ou foi trazido prisioneiro, um cidadão uruguaio que pertencera às forças de Honório Lemes, das quais havia desertado. Chamava-se Lopesteguy
e, sendo pequeno bolicheiro no Passo do Ricardinho, tivera o seu negócio saqueado
pelos revolucionários, quando por ali passaram ou se estavam organizando.
188

Não dispondo de mais nada, resolveu, em última ratio, acompanhar a farândula
e seguir a sua sorte!
Terei ocasião de referir outro caso idêntico a este!
Agora, porém, arrependido, abandonara as fileiras adversas e viera se apresentar. Por ele, ficamos cientes da nova violação da neutralidade federal e do recurso
de que o inimigo lançara mão para evitar o combate em campo raso!
Adotei, ante essa informação, a providência de mandar que o Coronel
Nepomuceno e o Tenente-Coronel Oscar do Prado Souza, com as unidades de seus
comandos, avançassem cerca de duas léguas e fossem acampar nas proximidades da
fazenda do Sr. Franklin de Souza e da casa de comércio do genro deste, Sr. João
Jorgens. Dei-lhes a missão de, como vanguarda, marcharem bem cedo e irem ocupar
Alegrete, da qual ficariam distantes umas cinco léguas, quando muito.
A escolha do Tenente-Coronel Oscar Souza para desempenhar essa incumbência não fora arbitrária; sendo pessoa das mais conhecidas e dignas dali e, ao
mesmo tempo, grande conhecedor da população, aproveitei-me dele, como elemento
de moderação e respeito, capaz de assegurar a ordem e de evitar represálias contra
quem quer que fosse.
Na conformidade do que ficara assentado, ao amanhecer do dia 19, dia que
deveria ficar gravado de modo inapagável na memória dos que foram protagonistas, ou
mesmo na dos que, simplesmente, assistiram ao desenrolar do feito épico, tanto a vanguarda como o grosso da Brigada de Oeste iniciaram a marcha em demanda de Alegrete.
Levávamos, já percorridas, várias léguas, quando, pelas dez horas, mandei
fazer alto e apear, para que todos fizessem ligeiro almoço e até acendessem fogo para
o mate. Estávamos à altura do lugar onde, hoje, situa-se a estação de Vasco Alves, do
ramal férreo de Alegrete a Quaraí. Conhecia-o desde muito porque, nos primórdios
de minha carreira de advogado, quando me transportava em condução própria, ali
tinha costume de deixar os meus cavalos de sobressalente, em campos do inspetor de
quarteirão Peres.
Postos, de novo, em movimento, não demoraria muito a chegar um chasque
dos comandantes da vanguarda, com o pedido de reforço e de armas automáticas.
Dispus, no ato, que o pelotão de metralhadoras do 2º R.C. mudasse de cavalos, pegando e encilhando os que me eram de propriedade ou reservados para que,
melhor montado, pudesse vencer com maior facilidade e rapidez a distância que
ainda o separava da meta visada.
Não deixou de causar-me certa estranheza essa solicitação de reforço, pois
não podia acreditar que o adversário, ainda quando tivesse recebido novos armamentos e munições, se animasse e sentisse forte para nos enfrentar. Na verdade,
estava na crença de que, quando a vanguarda atingisse Alegrete, ele já a teria abandonado, prosseguindo na tática que vinha e seguiria, depois, adotando de manter-se
sempre em correrias, sem aceitar choque decisivo.
Quando, porém, chegamos ao lugar denominado Pinheiros, a pouco mais de
légua do nosso objetivo, o Tenente Boaventura Gomes Costaguta, do 4º Corpo e meu
condiscípulo de escola primária, trazia-nos a notícia de que a vanguarda estava
tiroteando com os rebeldes, os quais haviam deixado, a pouco e pouco, a cidade, indo
tomar posição do outro lado do Rio Ibirapuitã, que a contorna pelo leste.
Avançamos, então, ao trote, e, pouco depois, entrávamos no Alegrete, em
formação cerrada.
Antes de o fazer, determinei ao Tenente-Coronel Neco Costa que, com o seu
corpo, permanecesse de reserva na conhecida Praça das Carretas, onde também deveriam ficar a cavalhada e toda a impedimenta da coluna.
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Como de meu dever, à testa da Brigada de Oeste, avancei até a frente do quartel-general da divisão de cavalaria, que ali tinha sede, mandei fazer alto, apeei-me e
fui à presença do General Monteiro de Barros, seu comandante e a quem me cumpria
comunicar que ia ocupar a cidade.
O velho e digno soldado brasileiro recebeu-me e tratou-me cavalheirescamente, dizendo-me, na ocasião, que acabara de remeter a Honório Lemes o croqui da
zona da cidade, que julgara de delimitar e declarar como neutra. Tive aí explicação
para a estranheza que mostrara, pela manhã, ao receber o pedido de armas automáticas: íamos travar combate! Diante disso, pedi-lhe, para orientar-me, um exemplar do
croqui. O General, desde logo, atendeu-me e mandou que me fosse entregue o que
tínhamos ali presente e acabarmos de examinar, ligeiramente.
Surgiu, então, o Capitão Magalhães (o mesmo oficial que nos assegurara que
era defeso, a nós como aos revolucionários, penetrar e transitar por dentro da Fazenda Nacional de Saicã), e fez ver ao General Monteiro de Barros que aquele exemplar
não lhe podia ser dado, pois era o único de que dispunha a divisão!
Solicitei, então, que se me fornecesse uma cópia e, como tal trabalho demandasse algum tempo, despedi-me, prometendo ali voltar para o arrecadar.
Encaminhei-me, depois, à frente da coluna, pela Rua Dr. Lauro, em direção à
Intendência Municipal, situada numa das esquinas de leste da praça principal.
Bem antes de nela penetrarmos, já vimos que soldados do Exército guarneciam as quatro faces da citada esquina, o que nos induziu a, fazendo conversão à
direita, contornar a praça, primeiro, pelo oeste e, depois, pelo sul, até entrarmos na
Rua Mariz e Barros.
Honório Lemes e a sua força, depois de atravessarem a ponte Borges de
Medeiros, que fica a montante e paralela à da viação férrea, tomaram posição e se
entrincheiraram na Casa Gallant, no matadouro municipal, nas cercas de pedra perpendiculares ao rio e nas próprias ribanceiras e matagais da margem direita.
Não me havendo entendido, nem antes nem depois da entrada na cidade, com
nenhum dos comandantes da vanguarda, desconhecia a verdadeira situação do
contendor.
Atribuída ao Coronel Nepomuceno, circulou, depois da ação, como rumor de
acampamento, que aquele valoroso companheiro me advertia, ao chegar eu à cidade,
de que seria temerário levar um ataque frontal contra a ponte.
Só o tendo encontrado do meio para o fim do combate, visto achar-me noutro
setor, nada dele, nesse sentido, ouvi.
A verdade, porém, é outra: o que teria dito ao Tenente-Coronel Oscar Souza,
segundo este me referiu, foi o seguinte: “El doctor, al llegar, va mandar cargar! És
una barbaridad!”
Alegrete, éra-nos, na quase totalidade da sua população, decididamente adversa, e da guarnição federal, exceção feita do General Monteiro de Barros e dos
tenentes João Alberto e Ubirajara, todos os demais oficiais favoreciam a revolução,
ora nos criando dificuldades, ora avisando os revolucionários dos nossos movimentos e até mesmo fornecendo-lhes munições e outros recursos de guerra.
Devia considerar, por outro lado, a circunstância de termos feito, naquele
meio-dia, sete léguas de percurso, e, ainda, o fato de não sermos remuniciados após
os últimos combates; e ponderar, mais, o perigo de insucesso que poderia advir para
as nossas forças, quase todas compostas de patriotas e voluntários, se os mandasse
avançar, à descoberta e por escalões, da Rua Mariz e Barros até a cabeceira da ponte.
E, ainda, ter muito em atenção o dever imperioso de velar pelo prestígio da causa da
legalidade, que ficaria grandemente afetado com deixar em mão dos rebeldes, por
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qualquer tempo mais, a ponte à margem oposta do Ibirapuitã, tanto mais quanto já
estávamos sob o olhar inexorável daquela gente francamente hostil!
Foi assim, raciocinando e refletindo, que, ao fim, num relance, deliberei levar, eu mesmo, à primeira investida!
Do ponto em que a Rua Mariz e Barros desemboca na várzea até a ponte
Borges de Medeiros, devem existir de seiscentos a setecentos metros. Era imperioso
vencê-los de ímpeto, para evitar maiores perdas e, a um tempo, transportar e aproximar as nossas tropas do objetivo visado: transpor a ponte e estabelecer contato com o
inimigo, que a defendia. O rio estava cheio e excessivamente correntoso. Não dispondo de outros meios para tentar passá-lo, acima ou, simultaneamente, de ambos os
lados da ponte, o que seria recomendável e estaria conforme aos preceitos da boa
tática, optei logo pelo ataque frontal.
Já enumerei as razões, de ordem psicológica e de fato, que me induziram a
agir assim. Devo acrescentar-lhes outras circunstâncias, tais como o conhecimento
de que o adversário não dispunha de muitas armas automáticas nem de abundantes
munições para alimentá-las e, ainda, a incerteza, em que estava, de como se comportariam os meus legionários em combate a pé, sendo, como eram, todos de cavalaria,
habituados, de preferência, às cargas, e aos entreveros. Sabia-os capazes da temeridade de acometer e não parar diante de nenhum perigo ou obstáculo, mas, não tendo
havido tempo para os instruir, militarmente, fora difícil, senão impossível, exigirlhes maior disciplina, sobretudo, de fogo.
Desde o comandante até o último dos soldados, a Brigada de Oeste compunha-se quase exclusivamente de cidadãos: serviam e batiam-se por amor aos seus
ideais! Todos, ou quase todos, camponeses de origem, nivelava-os o nascimento, a
índole, a educação doméstica e, até, a identidade dos meios de vida.
Na Brigada de Oeste, a obediência era alcançada pelo espontâneo assentimento, nunca pelo rigor da imposição ou da violência. Tinha o dever, pois, de me
conduzir sempre em consonância com o modo de ser dessa gente, simples na aparência, mas, na verdade, instintiva e ingenitamente sagaz!
Além do mais, não era possível atribuir à luta as proporções duma guerra em
forma, já pelo que significava em si mesma, já pela natureza dos elementos que nela
intervinham, e, ainda, pela deficiência de recursos bélicos dos contendores.
Todos dirão, em tom de censura, que quem tem a responsabilidade do comando não se expõe e fica à distância e a coberto do perigo iminente, segundo todas as
regras e ensinamentos da tática. Desafio aos entendidos e catedráticos a virem resolver, com elementos iguais ou semelhantes aos de que dispus naquela conjuntura, a
situação que tive de enfrentar!
Na batalha de Caceros ou dos Santos Lugares, o General Justo José de Urquiza,
generalíssimo dos exércitos aliados na campanha contra Juan Manuel de Rosas,
determinou o ataque às posições do Ditador e foi na primeira carga!
Recentemente, Von Rommel, na África, esteve a pique de cair prisioneiro
porque foi, em tank, para as linhas de frente, forçado pela necessidade de ver, pelos
próprios olhos, o que ia acontecendo, e, ao mesmo tempo, de animar as suas tropas,
empenhadas em luta titânica com as dos ingleses!
Os nossos homens, que não são troupiers profissionais, nunca recuarão, estou
certo, enquanto virem os seus chefes à frente! Deixem-se eles, porém, ficar para trás
e verão de imediato, quão debilmente serão obedecidos, se o forem de algum modo!
Em todos os tempos foi sempre assim: Osório, o legendário, ferido em combate
no Paraguai, não podendo manter-se a cavalo, subiu a um carro e fê-lo dirigir-se a toda
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brida para onde a pugna era mais forte! Os brasileiros, já tomados de pânico e em franca
retirada, ao saberem-no ferido e, mesmo assim, avançando contra o inimigo, voltaram e
carregaram com tanto furor, que decidiram a vitória!
Foi sempre assim: Mangin, o herói francês da Grande Guerra, retomou Douaumont, expondo-se, a cada instante, no parapeito das trincheiras, às balas alemãs!
Foi sempre assim: Napoleão, em Arcole; Caxias, em Itororó!
Não cito para comparar-me, nem para engrandecer-me. Seria ridículo: faça-o,
apenas, para argumentar e defender-me das críticas e dos reproches de que fui alvo.
Não me restava mais tempo para pensar e pesar as circunstâncias: urgia tomar uma deliberação!
Arranquei da espada e gritei: “Os que tiverem vergonha, que me acompanhem!”
Piquei de esporas o meu cavalo e irrompi pela várzea afora na súbita carga!
Ninguém recuou! Cheguei a distanciar-me mais de trinta metros dos que imediatamente me seguiam! De quando em quando, a garoa deixava perceber as chamas
dos disparos que o inimigo, entrincheirado, nos fazia. Várias vezes, voltei-me para
ver se havia caído algum dos nossos companheiros. Caso estranho! Chegávamos às
barrancas do rio, entre as duas pontes, sem que em todo o percurso, nos fosse derrubado um só homem! Dir-se-ia que o inimigo, ante tanta ousadia e destemor, suspendera o fogo!
Parece que, efetivamente, assim aconteceu, porque, logo após, rompia de toda
a linha contrária, intensa fuzilaria.
Não tratei de, imediatamente, atravessar a ponte, porque estava na convicção
de que lhe havia tirado alguns barrotes e tábuas do estrado. Examinando-a, porém,
do lado em que me achava, vi que permanecia intacta. Dei, então, ordens para que
fosse transposta e encaminhei-me para a sua entrada. Nesse momento, o fogo adquiriu infernal intensidade e começaram a cair os primeiros feridos.
Nossas forças se haviam distribuído por toda a costa do rio, abrigando-se nos
cômoros de areia, anfratuosidades do terreno e sob a própria ponte, onde conseguiram colocar uma metralhadora leve. À montante dela, as vanguardas que tinham
entrado na cidade mantinham-se tiroteando com os rebeldes que ocupavam o matadouro municipal, na extrema esquerda das linhas inimigas.
Essa posição, situada numa curva do rio, correspondia ao antigo Cemitério
dos Afogados, sito nas proximidades da usina geradora de eletricidade.
Colocado na entrada da ponte, continuei dando ordens aos meus comandados
e concitando-os à passagem para o outro lado.
O primeiro troço de tropa que conseguiu atravessá-la era conduzido por meu
irmão Guilherme e pelo Capitão Luiz Rubim. Seriam, quando muito, uns vinte homens. O meu intrépido e desventurado irmão foi achar a morte já do outro lado da
ponte, na quinta pedra, à esquerda do terrapleno que lhe prolonga o lastro.
Junto dele, tombaram mais dois ou três dos nossos homens, todos heróis autênticos e lídimos continuadores das tradições gaúchas!
Avançava, também, para passá-la quando, à altura da placa comemorativa da
sua inauguração, fui atingido por um tiro de Mauser, que, atravessando o tambor do
meu revólver, penetrou-me, em estilhaços, no ilíaco direito. Quase que me derrubou
do cavalo!
Sentindo-me bem, a ninguém deixando perceber que estava ferido, prossegui
dirigindo a ação e conclamando os companheiros ao combate.
Ordenei, porém, ao Tenente-Coronel Januário Correia, Comandante do 2º R.
C. da Brigada Militar, permanecesse perto de mim, para, no caso em que eu viesse a
cair, assumisse ele o comando da Brigada.
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Desenrolava-se a ação com violência crescente, quando uma bala feriu o Tenente-Coronel Osvaldo Aranha, atingido-o, superficialmente, no ápice do pulmão
esquerdo.
Ele estava montado e, no momento de receber o ferimento, gritou: “Agarremme, que vou cair!” Achava-me quase ao seu lado, podendo, por isso, meter-lhe o
cavalo em cima e, em voz alta, para confortá-lo, dizer-lhe: “Não cai nada! Já estou
ferido há mais tempo e não disse nada! Não cai nada!”
E, com efeito, não caiu! Momentos depois, determinei ao Tenente-Coronel
Sinhô Cunha que o levasse para o interior da cidade, seu berço natal e onde tinha
parentes muito próximos.
Durante o fogo e debaixo dele, fui, duas vezes, até a boca da rua de onde partira a
primeira carga, com o fim de atrair para a ponte muitos elementos que ainda não tinham
tomado parte no combate e se resguardavam atrás de casas e muros.
Bem poucos desobedeceram à voz de comando, mas esses ficaram indelevelmente marcados na paleta.
Havia ido, depois, até o Cemitério dos Afogados para, igualmente, arrastar
para a ponte a força que ali tomara posição, quando, de regresso, e em companhia do
Coronel Nepomuceno, vi que os rebeldes começavam a ceder.
Mostrei-lhe, então, como muitos dos que estavam no Matadouro Municipal
corriam em fuga desabalada!
A esse tempo, outros elementos da nossa força já haviam transposto a ponte,
muitos a pé.
Quando o fiz, estavam alguns homens da minha escolta levantando o corpo
inanimado de meu irmão! Havia mais de uma hora que estava morto!
Dominado de grande dor, não me contive, não obstante, em contemplá-lo
pela última vez!
Lembro-me, apenas, de que disse, mais em soluços do que em palavras articuladas: “Há ainda muito desse sangue para ser vertido por esta causa!”
E, dando de rédea ao meu cavalo, marchei para a frente!
O inimigo, dominado de pânico, debandara em desordem, perseguido de perto pela nossa força melhor montada.
Ainda assim, a perseguição não se fez coordenadamente, como devera ter
sido realizada, pois faltara a necessária serenidade da minha e da parte dos demais
comandantes! Não era para menos: meu irmão fora morto e tínhamos sido feridos
eu, Osvaldo, o Tenente-Coronel Oscar Souza, o Major Laurindo Ramos, vários outros oficiais de todos os postos e muitas praças.
Com a derrota, deixava Honório Lemes o campo da luta e nele caídos alguns dos
seus mais valentes oficiais. Por detrás das cercas de pedra, dentre muitos outros, destacava-se o cadáver do Coronel Teco Timbaúva, um dos melhores guerrilheiros revolucionários. Na retirada, devia ainda tombar, como um bravo, outro seu irmão, também de alto
posto. Muitos dos rebeldes conseguiram salvar-se penetrando nos quartéis e hangares do
grupo de aviação do Exército, sitos pouco à retaguarda das posições inimigas. Comandava-o o Capitão Lísias Rodrigues que, mais tarde, no movimento de 1930, bombardeou a
valer as tropas revolucionárias e o Q.G., em Itararé e Sangés!
Um dos muitos que ali encontraram refúgio e proteção foi o porta-estandarte
dos rebeldes, de nome Raul Batista, que, durante a ação, aparecia, por intervalos, na
esquina da casa Gallant, desfraldando uma grande bandeira vermelha!
Também do telhado dessa casa fomos alvejados. Não só porque, durante a
cerração, se via que o fogo das deflagrações dali partia, como porque o tiro que
atingiu a Osvaldo Aranha fez uma trajetória de cima para baixo.
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Terminada a peleja nas adjacências do Ibirapuitã, a população da cidade, que a
presenciara das janelas, sotéias, telhados e balcões, acorreu em automóveis e a pé
para socorrer os feridos e levantar os mortos.
Dentro de um automóvel foram presos e, depois, remetidos para a Intendência Municipal, três revolucionários de postos elevados, que apresentavam ferimentos
de suma gravidade. Um deles era o Tenente-Coronel Abreu, gaúcho destemido e
bom guerrilheiro.
A coluna sediciosa, na retirada desordenada, dividira-se em magotes: Honório
Lemes, Batista Luzardo e mais alguns fugiram na direção da chácara do Senhor
Diogo de Assis Brasil, o Coronel Teodoro Menezes, que estava guardando a ponte do
Caverá, dirigiu-se para o cerro do Catimbau e encaminhou-se rumo da Lagoa Branca; e Democratino Silveira, que ficara de reserva, atravessou o arroio Jararaca e
marchou em busca dos companheiros derrotados.
Estes, já a alta hora da noite, chegavam à Lagoa Vermelha, à casa de um
funcionário público, onde tomaram alimentos e repousaram ligeiramente.
Nessa ocasião, Honório Lemes, esgotado, enfermo e desiludido, teria declarado que estava resolvido a render-se, sem mais resistência, aos perseguidores. Pelo
menos, foi o que, depois, informou o dono da casa que o hospedou por algumas
horas.
Durante a fuga, ele perdera, em nossas mãos, os medicamentos de que vinha
fazendo uso, uma bússola, um guarda-sol e muitos outros objetos.
Soube, depois de terminada a revolução, da boca de meu vizinho Basílio
Pesano, que nesse combate o Coronel Batista Luzardo, chefe do estado-maior de
Honório Lemes, guasqueando desesperadamente o cavalo, disparava na vanguarda
... dos fugitivos! Pobre ... cavalo!
A perseguição, porém, não pôde ser feita senão até pouco além do capão do
Angico. Nela só tivemos uma baixa, pouco além da casa Gallant, na costa de uma
velha cerca de pedra.
Os nossos homens, que haviam feito uma longa marcha e pelejado pela noite
a dentro, exaustos e necessitados de bem merecido descanso, começaram a acampar.
Todos se tornaram merecedores dos mais francos elogios. Combatendo a peito descoberto e encarando o perigo face a face, a Brigada de Oeste só não se cobriu de
lauréis imarcescíveis porque empregara o fogo e o aço de suas armas para ferir e
cortar quase que em carne própria, no mais doloroso e deplorável fratricídio! Não
estariam fora de propósito as palavras com que Lucano, nos versos da sua Farsália,
anatematizou César e Pompeu, por terem ateado a guerra civil: “D'avoir donné au
monde le spectacle d’un peuple puissant qui tourne le fer contre ses entrailles,
d’armées fraternelles qui se combattent avec une fureur impie!”(1)
De qualquer modo, remeto-me ao julgamento de Deus e ao dos homens, cônscio de haver cumprido o meu dever!
A conduta modelar da nossa gente, o destemor e o espírito de sacrifício de que
deu provas, transformou, para si, em simpatia, a antiga animadversão de Alegrete,
de cuja guarnição federal conquistou o respeito e a admiração!
Sei até que, durante as alternativas da luta rude, o comandante do 6º R.C.I.,
Major Setembrino de Oliveira, dizia aos seus oficiais, em louca torcida contra nós:

(1)

Gaston Boisier – L’Opposition sous les Césars.
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“Não passarão! Não passarão!” Logo que viu, porém, nossas forças atravessarem a ponte, não se conteve e proferiu estas expressões: “Passaram! Passaram! Oh! Gente danada!”
Ninguém melhor assistira a todo o desenrolar daquele feito de armas, pois
estivera sempre no seu quartel, que domina todo o vale do Ibirapuitã, e fica a cavaleiro da ponte!
Não quero deixar sem registro alguns episódios do combate memorável.
No momento em que eu, aos brados, concitava os companheiros a forçar a
travessia da ponte, vi um soldado do 1º Corpo Provisório, ferido de bala no rosto,
com orifício de entrada e saída, o qual, dessangrando e quase exangue, ainda assim
tentava pôr pé no estribo para montar a cavalo e atender à voz de comando!
Admirei-o comovidamente, não só pelo gesto de obediência e intrepidez, como
por se tratar de um jovem patrício de muito menos de vinte anos de idade!
Assisti, ainda, a uma outra cena, verdadeira gauchada, de que nunca me poderei
esquecer: um soldado, não sei de que corpo, teve seu cavalo morto quando começou a
fuzilaria inimiga. Pois bem. Vi-o, debaixo de uma chuva de projéteis, à vontade, tirar os
arreios do cavalo morto e encilhar outro, que trazia a cabresto ou ali arranjara! Parecia
completamente indiferente às balas que zumbiam sobre as nossas cabeças! Tanto assim
que, coisa inaudita, depois de apertar a cincha, ainda, fez o gesto costumeiro de todos os
homens do campo: segurando em ambas cabeças do lombilho, acomodou-o para que
melhor assentasse no lombo do seu pingo! Era um herói, ou era um inconsciente?
Muitos dos rebeldes, ao serem aprisionados e temerosos de que não lhes respeitassem a vida, recorriam logo ao estratagema de declarar que tinham confidências a fazer-me, para, destarte, poderem chegar a minha presença! Ao parecer, era a
senha entre eles convencionada para escaparem à morte no caso de se verem vencidos e prisioneiros. Desse recurso se valeram vários, lembrando-me bem de um que,
noutra situação, teria de enfrentar o pelotão de fuzilamento, pela conduta anterior.
Para salvar-se, acercou-se de mim e disse que tinha coisas de grande importância a
revelar-me! Mandei que lhe fosse aplicada uma injeção, porque estava ferido. Quanto à denúncia de que havia armas e munições escondidas em certo saladeiro do Quaraí,
era mera escapatória que mal encobria o vezo de mentir e a ânsia de livrar-se do
transe crítico em que se via!...
Quando voltei à cidade, já a encontrei toda iluminada. Desceram-me do cavalo, à porta da Intendência Municipal, alguns dos velhos amigos com que ali contava.
Recordo-me de Francisco Carlos de Sá Dornelles, homem bom e digno, prematuramente desaparecido. Cerrou os olhos, sentindo o travo da ingratidão e da injustiça
dos seus conterrâneos!
Alojaram-me, depois, no pequeno Hotel Paoli, onde fui objeto de atenções e
desvelos. Os primeiros curativos consistiram na aplicação exterior de farta quantidade de iodo sobre toda a região ilíaca direita. O iodo, porém, que era velho e havia
sido tomado aos revolucionários, defendeu-me, provavelmente, do tétano, mas, por
outro lado, produziu-me uma ferida muito mais extensa do que a dos estilhaços da
bala que me atingira! Impunha-se, entretanto, esse tratamento enérgico, pelo grau
de desleixo e desasseio das roupas do corpo! A imundície era tanta que, na mesma
noite, quando o Dr. Antônio Saint Pastoux me submetia aos raios X, em seu gabinete
de radiologia, senti-me contrafeito e envergonhado! Não me havendo restabelecido
de todo da congestão pulmonar, estava inibido de tomar banho ao ar livre e, de outra
parte, os incessantes temporais impediam a seca das roupas molhadas.
Já pela meia-noite ou pouco antes, recebi, no Hotel Paoli, a visita do Tenente
Ubirajara que, de parte do General Monteiro de Barros, vinha solicitar a transferência, para o Hospital Militar, do Tenente-Coronel Abreu, nosso prisioneiro, ferido
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gravemente quando procurava fugir das barrancas do rio, ao ver destroçadas as forças a
que pertencia. Acedi, desde logo, ao pedido, mas sob a condição de ser entregue às
autoridades legais, se chegasse a se salvar. Deploravelmente, no dia imediato faleceu.
A chamada zona neutra, demarcada pelas autoridades federais e de cuja extensão e limites nada conseguimos saber, só serviu para mascarar a proteção que os
militares, com raras exceções, dispensavam aos rebeldes!
Os poucos dos nossos que, por equívoco ou forçados pelas circunstâncias,
nela penetraram, foram logo desarmados e detidos!
Não puderam, não obstante, fazer respeitar os pontilhões secos da viação férrea, sob os quais mandei que se resguardassem os valorosos companheiros de Quaraí,
que, sob o comando do saudoso Coronel Miguel da Cunha Correia, mesmo desarmados, me secundaram na investida inicial! O Coronel Miguel Correia era meu primoirmão e bem mais idoso do que eu. Recordo-me ainda de, ao chegar à cabeceira da
ponte, tê-lo visto, transfigurado nas feições, à frente de seus denodados legionários!
Adverti-lhe, contudo, em voz alta: “Por que veio, Coronel, com esta pobre e brava
gente desarmada?”
No final do combate, quando já se recolhia a sua unidade, foi atingido por um
disparo casual, que o vitimou, o malogrado Capitão Artur Mendes, do 5º Corpo. O
valoroso oficial, que durante a ação, com tanto destemor, expusera a vida, perdeu-a
justamente quando tudo já estava terminado, devido à imprudência de um companheiro cuja arma, que trazia sob o assento, disparando, matou-o!
A notícia, chegada a Uruguaiana, de que se estava ferindo em Alegrete o
terrível combate, alarmou os nossos amigos dali. Não tardaram, porém, em aprestarse para vir em nosso auxílio. Com efeito, nessa mesma noite, chegava a Alegrete, de
trem, toda a gloriosa Guarda Republicana, sob o comando do digno Dr. Sergio Ulrich
de Oliveira.
Como já referi, não contávamos com grandes amizades nos meios militares
daquela guarnição. Apesar disso, recebi a visita do Tenente João Alberto, a quem
conheci na ocasião em que me levava o conforto e a expressão da sua simpatia.
Embarcados para Livramento, onde repousam, os despojos sagrados e gloriosos de meu irmão, o Governo do Estado concedeu-me uma dispensa de trinta dias,
para curar-me e restabelecer-me, em Uruguaiana.
Passei o comando da Brigada de Oeste ao Tenente-Coronel Januário Correia,
comandante do 2º R.C. da Brigada Militar, e segui, em companhia de minha mulher e
dos filhos, para aquela cidade, onde residia e de que era, ainda, intendente municipal.
A posição ocupada por Honório Lemes, como evidenciei, não podia ser mais
forte, nem mais facilmente defensável do que, com efeito, o era.
Ainda hoje, os entendidos e técnicos que a examinam, são concordes em que
era verdadeiramente inexpugnável e que, portanto, para dali desalojar o inimigo,
eram precisos esforços e recursos excepcionais.
Mas surpreendem-se e perguntam: como foi possível atacá-la de frente, em
campo aberto e estando o rio transbordante; e, depois, como pôde coroar-se de êxito
essa investida?
Desde logo, convém salientar que nenhum dos contendores dispunha de artilharia, de morteiros ou de quaisquer outros engenhos bélicos apropriados para essa
natureza de guerra.
Os efetivos, mais ou menos, se equivaliam em número.
Não soubemos a extensão e importância dos reforços, em homens, armamentos e munições que, dias antes, os revolucionários receberam.
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Apesar de não haver o Governo do Estado remuniciado a Brigada de Oeste,
depois dos sucessivos combates que, anteriormente, ferira, ainda assim, é de crer-se
que tivesse superioridade em potência de fogo, dispondo como dispunha de algumas
armas automáticas.
Já se enunciaram as múltiplas razões que determinaram o comando a levar o
ataque frontal.
O rio transbordava. Tínhamos, apenas, duas coisas a fazer: atacar ou esperar,
inativos, que o inimigo, de motu proprio, abandonasse a forte posição.
Optamos pela arremetida temerária!
O comando tinha motivos sobrados para confiar na impetuosidade e no ardor
combativo de suas tropas, cujas virtudes cívico-militares, nunca desmentidas, são o
padrão de glória de todos os rio-grandenses! E porque tinha confiança ilimitada na
sua gente, deixou-se embalar e optou pela acometida heróica e invencível!
Certo, não se há de apreciar o feito sob o exclusivo aspecto técnico-militar:
não era possível cruzar os braços com o inimigo à vista e ao alcance da mão!
E, depois, não se jogava a sorte da causa republicana que, verdade é, nunca
esteve comprometida!
Poderão, acaso, os críticos e os profissionais, alardeando doutrinas e
ensinamentos teóricos, fulminar a conduta de quem deliberou em circunstâncias tão
excepcionais?
Uma coisa é, da cátedra, prescrever princípios e dar regras que facilitem as
soluções dos temas de guerra e outra, bem diversa, é, na zona do fogo, torná-las
exeqüíveis! Em manobras, as dificuldades vencem-se brilhantemente, com maior ou
menor agilidade imaginativa e o apoio de recursos e meios que, em teoria, nunca
faltam! Mas, quando se trata de luta autêntica e os problemas se apresentam complicados, bem difícil é tomar uma deliberação e agir em conseqüência!
Poderia, no caso ocorrente, ter sido tentada a travessia do rio a montante e a três
léguas da cidade, mais ou menos, à altura do Sobradinho, como muito bem sugerira o
valoroso Capitão Alfredo Ramos, homem de poucas luzes, mas grande conhecedor da
região, por ser natural do Alegrete. Ele informara que, no lugar referido, era costume
estacionarem algumas canoas. Mas, admitida essa hipótese, além da passagem do
Ibirapuitã, em melhores ou piores condições, surgiria o obstáculo da ponte do Caverá,
ocupada de antemão pelo inimigo. Fixado este na ponte Borges de Medeiros, o ataque de
flanco, para preparar a manobra envolvente, estaria indicado se não houvesse de permeio
o estorvo do Rio Caverá que, sabem-no todos, deságua naquele outro, a menos de uma
légua da cidade. Ter-se-ia, assim, em vez de um, dois cursos de água, caudalosos, a
transpor!
Fazem-se estas apreciações tão-somente a título elucidativo: se o propósito fosse o
de apresentar justificativas para os erros cometidos, a linguagem, então, seria outra!
E, depois, o êxito dispensa demonstrações: se, em Marengo, Dessaix não chegasse a tempo para vencer e morrer, Napoleão nunca teria sido imperador!
Crítica, e essa sim, inexorável deveria ser a que se fizesse aos que não souberam manter a formidável situação que ocupavam do outro lado do rio!
Não há porque deprimir a memória e o renome de Honório Lemes, o “Tropeiro
da Liberdade”, como o cognominaram, bravo, nada culto, mas notável vaqueano e
gaúcho generoso!
A censura atinge mais aos que o assessoravam do que a ele próprio, mais
guerrilheiro do campo raso ou das encostas escarpadas da serra, que também lhe
grangeou a outra alcunha de “Leão do Caverá”, do que da espécie de luta em que se
viu envolto! Não é possível encontrar explicação para a organização defensiva, in197

completa e defeituosa com que pretendeu manter-se e agarrar-se ao terreno nas posições que, antecipadamente, por ele foram ocupadas!
Tendo a ponte disputada um vão de mais de duzentos metros, e estando, como
estava, fortemente guarnecida de ambos os lados da cabeceira que tinha em seu
poder, só com fazer convergir o fogo cruzado para o lastro estaria impedida a sua
passagem, por tempo indeterminado ou enquanto dispusesse de munição! Desse modo,
não cederia um só palmo do terreno como teria tornado possível o prolongamento da
resistência. Dada a magnífica posição que escolhera, era de esperar outra defesa,
muito mais obstinada e tenaz do que a oferecida.
Sobre o episódio cruento há ainda muito que dizer, que não cabe nos âmbitos
deste memorial, simples, imparcial e não afetada descrição, que é, dos fatos que o
autor presenciou e dos quais foi “pars mimima”!
É um depoimento para a História. Tanto mais necessário quanto, não tendo
sido baixada nenhuma ordem do dia sobre o combate, nem celebrada de outro modo
a vitória das armas legais, é de toda conveniência relembrar o acontecimento para
que não se apague, inteiramente, da memória desta geração, que o poderá retificar
nos pontos em que for deficiente ou incompleto.
Quanto à pessoa que o redigiu, essa não se arreceia, nem da maldição dos
coetâneos, nem da injustiça dos vindouros, até porque, embora vitorioso, só sentiu e
sente ainda o pesar de ter perdido um irmão muito amado!
Quanto aos adversários daquela hora nefasta, já o declarou e torna agora a
fazê-lo, não os odiava, nunca poderia odiá-los: assim como perdeu o seu ente caro e
inesquecível, outros, dentre eles, se terão visto em idênticas condições! O mal que a
todos, indistintamente, afligiu e magoou foi a guerra civil, a víbora da discórdia!
No tocante ao feito de armas em si mesmo, não seria para dar-lhe maior
importância se não fossem os lances de indômita bravura ali cometidos e que emparelham, em grandeza, aos mais gloriosos dos farroupilhas imortais.
Convalescente ainda do ferimento recebido apressei-me em reassumir o comando da Brigada de Oeste por dois motivos: primeiro, porque já me sentia em
condições de montar a cavalo; segundo, porque fazia pena ver aquela magnífica
força imobilizada e se desarticulando no mesmo lugar em que a deixara.
Ou porque não dispusesse de quem, com aptidão e desassombro, a pudesse
compreender e orientar, qualidades indispensáveis para poder aproveitá-la e fazer
render todo o esforço de que era capaz, ou porque o Governo do Estado não quisesse
providenciar a minha imediata substituição, o fato é que a deixou permanecer inerte
no Alegrete, durante vinte dias.
Nesse espaço de tempo, os revolucionários, batidos na ponte do Ibirapuitã,
aproveitando-se da folga inexplicável que lhe foi dada, reagruparam-se em Rosário e
nas adjacências, para o que contaram, como sempre, com a benevolência, senão com
o auxílio indisfarçável das tropas federais, pretendidamente neutras!
Postos em campanha, marchamos em demanda do inimigo, atravessando, de
novo e não pela última vez os labirintos da Serra do Caverá.
Para não falhar à promessa que me fiz de ser fiel narrador, devo mencionar,
aqui, as queixas de irregularidades e desmandos cometidos durante minha ausência.
Ora eram relativos a reclamações de gado para munício, e de cavalos arrebanhados, ora a violências e atentados contra pessoas.
Procurei subsanar aquelas, expedindo, depois de devidamente comprovadas,
as respectivas requisições e, quanto aos últimos, determinei às autoridades policiais
apurassem, em investigações rigorosas, a sua procedência, e punissem os culpados.
Tive, posteriormente, conhecimento de que, na chácara do Sr. Diogo de Assis
Brasil, praticaram atos de selvageria contra a vida e segurança de inermes e infelizes
cidadãos, cuja única falta era a de serem adversários!
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Não podia dar, nunca dei, minha solidariedade a atos dessa natureza que, ao
contrário, sempre mereceram de mim repulsa indignada, mesmo em tratando-se de
uma quadra anômala e, por isso, de subversão de costumes e sentimentos.
Levei ao conhecimento das autoridades judiciárias as denúncias que me foram feitas e, por meu lado, não só mandei abrir severo inquérito, como adotei medidas tendentes a evitar que, pelos meus comandados, fossem praticadas ações deprimentes da conduta e renome de disciplina, valentia e generosidade de que deram
provas e se podiam ufanar.
Não obstante, tive, no primeiro dia de marcha, a dolorosa evidência de que
dois homens, de um piquete destacado nos arredores de Alegrete, haviam violentado
a uma pobre moça, de família modesta, mas digna e laboriosa.
Propôs-me, o comandante da unidade a que pertenciam os dois monstros, que
eu os mandasse, sumariamente, passar pelas armas.
Não me era lícito agir assim. Antes de tudo, não dispunha de competência
para decidir da vida de meus semelhantes e, depois, não regendo para nós, tropas
legalistas, as leis da guerra, por isso que apenas procurávamos debelar uma insurreição, seria pretender muito e cometer verdadeiro abuso de poder se ousasse aplicar a
pena de morte ou sequer confirmar uma sentença nesse sentido!
Determinei, portanto, que os acusados seguissem presos, no próprio corpo em
que serviam, até que o Governo do Estado resolvesse sobre a punição.
Vários dias depois, assistindo ao desfile da coluna, vi-os marchar fortemente
custodiados, montados e com as pernas atadas por debaixo da barriga dos cavalos.

X
Vista Alegre
(dia 4 de agosto)
Honório Lemes e as suas reorganizadas forças achavam-se acampados e estendidos entre o arroio Cati e a Estância da Vista Alegre, onde nasci e, ainda hoje, de
propriedade de meus irmãos e parentes.
Para atacá-los de surpresa tive de, em marcha forçada, atravessar o Rio
Ibirapuitã, no Passo do Ferrão, encavado e de travessia difícil, sobretudo na saída da
margem esquerda.
O 1º Corpo Provisório do comando do Tenente-Coronel Sinhô Cunha, que
durante a minha licença fora mandado guarnecer à cidade de Quaraí, movimentarase ao sentir a aproximação do inimigo.
Foi assim que, quando buscava local para acampar às margens do arroio Funchal,
recebi um chasque dele dando-me a posição em que se achava e pedindo instruções.
Pelo mesmo portador, em bilhete escrito sobre o lombilho, determinei-lhe
que, no dia seguinte, se aproximasse do inimigo e o atacasse pelo lado da Figura,
pois o nosso plano era, investindo de frente, procurar envolvê-lo pela esquerda.
Mal havia despachado a resposta, começamos a ouvir, nitidamente, os tiros
que a vanguarda trocava com o inimigo.
A nossa gente, nesse momento, já principiara a carnear e a desencilhar na estância da sucessão de Serafim Pacheco Prates, à margem de uma sanga que a banha.
Galopei para a frente, a fim de verificar o que estava acontecendo e o que
significava o tiroteio que ouvíamos.
Apenas atingi uns cerritos situados ao sul daquela fazenda, descobri a linha
inimiga, estendida desde os campos dos legatários de meu tio Barão de Toropi até a
estanciola de meu primo Valentim Cunha (Pindinga).
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Voltei ao local em que pretendíamos acampar, para aí resolver sobre o procedimento a adotar.
A nossa cavalhada, já quase exausta, a ponto de muitas praças virem a pé,
trazendo as cavalgaduras a cabresto, não permitia maior esforço.
Deliberei, por isso, deixar o 2º R.C. da Brigada Militar, com todos os cargueiros e bagagens, naquele local e marchar com a tropa mais ligeira, por ser melhor
montada, em procura do inimigo.
Como o vento estivesse forte, o denodado e veterano Major Davi do Amaral
que, à frente do 2º R.C., avançava a pé, não ouviu os gritos e sinais que lhe fazíamos
para atender ao nosso chamado.
Fiz, então, o meu clarim-mor, o velho e destemido pernambucano Anselmo
de Jesus, tocar, estridente e repetidamente: “2º Regimento, alto!” O toque, com o
adversário há pouco mais de dois mil metros, era contra-indicado, porque denunciava a presença de tropas presumivelmente regulares.
Não houve, porém, outro meio para deter o avanço daquela unidade que
rumava, com o costumeiro ardor, na direção de onde vinha a fuzilaria.
Ordenei, então, ao Major Davi que assumisse o comando de todas as forças da
retaguarda e ali permanecesse, aguardando novas instruções.
Marchamos, depois, pelo meio do campo, quase a coberto do inimigo pelos cerros
que íamos deixando à direita, no rumo das nascentes do arroio Funchal. Seríamos uns
quatrocentos homens, aos quais fiz adicionar dois fuzis metralhadores Colt.
Logo ao alcançarmos os topes da coxilha que atravessa, de oeste a leste, a
imensa fazenda de meus avós, divisamos as linhas inimigas, pouco a pouco retraindo sobre a ala direita e deixando perceber, ou o intento de manobra envolvente, ou o
propósito de fugir pela estrada geral que liga Quaraí a Livramento.
Na extrema direita, mais ou menos à altura do divisor de águas das bacias do
Sarandi e do Ibirapuitã, entre as casas de Antoninho Martins Prates e Cristóvão
Gonçalves Pereira, assomavam piquetes inimigos conduzindo cavalhada.
Induzimos logo que naquela direção se operaria a retirada. Determinei ao
Capitão Flodoardo Silva que, com alguns homens, procurasse chegar e ocupar as
cercas de pedra que separam aquelas duas propriedades.
Continuando a avançar, descemos do chapadão para a grande sanga do Pesqueiro que, paralelamente, atravessa o campo quase de lado a lado.
Com o Corpo de Fronteiros da República a minha frente e o 5º Corpo à esquerda, ataquei a extensa linha do adversário, cujo centro e base pareciam ser a
Pedra Grande, com as suas cercas laterais a servir de limites entre as fazendas da
Vista Alegre e a da sucessão Feijó.
Fizemos a marcha de aproximação sem disparar um tiro, ainda quando tivéssemos recebido sucessivas descargas. Na nossa extrema esquerda, o Tenente-Coronel Osvaldo Aranha demorara um pouco a manobra de estender em linha o 5º Corpo
que, notei, avançava em coluna de fundo, um tanto quanto amontoado. Isto, porém,
foi por ele mesmo subsanado, abrindo logo em leque e avançando ao tranco.
Dei ao Tenente-Coronel Neco Costa a ordem de, deixando comigo um esquadrão dos Fronteiros, carregar com o restante do seu corpo por uma quebrada acima
do Cerro das Caveiras.
Antes, porém, de cumprir essa determinação, ponderou-me que das posições
que tínhamos pela frente, a da Pedra Grande era a mais forte e de onde o fogo vinha
mais intenso e que, talvez, fosse preferível atacá-la antes de qualquer outra.
Ao que lhe repliquei: “Cumpra a ordem que ali vou atacar eu.”
De fato, carreguei e, sem maior esforço, desalojei o inimigo das cercas de
pedra, de trás das quais deixou alguns mortos.
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Um deles estava na atitude de quem ia atirar: empunhando o fuzil, o levara à
cara, apoiado no ombro direito!
Assim foi encontrado!
Apreendemos várias cavalgaduras e encilhadas e algumas armas. Um dos
cavalos estava com sela do Exército Brasileiro e tinha uma divisa vermelha no pescoço!...
Dominada a posição, obliquei ligeiramente à esquerda, enveredando por um
boqueirão no centro do qual existia, isolado, um cerrito de forma quase cônica.
As forças inimigas se haviam deslocado das primitivas linhas para outras,
situadas por detrás da leve serrania e contrafortes da coxilha geral, onde nasce um
dos galhos do Rio Sarandi, que divide os campos da sucessão dos Brochados dos das
sucessões dos Feijós e Canabarros.
Desse modo, perdi de vista o adversário, mas ouvi intenso tiroteio na nossa
ala esquerda. Para ali encaminhei-me, levando comigo o esquadrão do valoroso Capitão Prim Costa.
Já ao atingir o cerrito isolado a que acima me referi, notei muitos cavalos
encilhados pastando e com as rédeas pelo chão. No meio deles distingui o gateadooveiro do Dr. Veiga Cabral!
Não me pude conter e fui logo dizendo: “Dentro de alguns momentos nos
vamos entreverar ou nos trazem alguma carga, e o baiano do Veiga Cabral vai-se
ver em palpos de aranha para achar o seu cavalo!”
Encontrei-me, logo depois, com a nossa linha, prendida em fogo aceso com a
contrária, a uma distância inferior de trezentos metros.
Tentei, avançando pela direita, até a beira da sanga que separava os
contendores, envolver e cortar a retirada do inimigo. Tive, não obstante, de desistir
do meu propósito porque, se o fizesse, seria enfiado pelas rajadas e tiros da nossa
própria gente. Busquei, portanto, a direita da nossa linha, sempre debaixo do fogo
do adversário, que ocupava um espigão de coxilha coberto de mio-mio, com base na
cerca de pedra que limita as propriedades rurais de Antônio Martins Prates e Cristóvão
Gonçalves Pereira.
Apeei-me junto ao único fuzil metralhador que foi possível empregar, por isso
que o outro ficara muito atrás, e comecei a dar alguns tiros com mosquetão de cavalaria.
A guarnição do F. M., percebendo que eu ali chegara, estranhou que alguém
estivesse atirando por cima dela e um dos seus membros até proferiu verdadeira palavrada!
Quando, porém, verificou quem era o autor dos disparos, sentiu-se desapontado! Fiz-me de desentendido e, para tirar a ele e aos demais do embaraço, determinei ao Sargento Aristides Almeida mudasse a peça mais para a frente, ordenandolhe, ao mesmo tempo, que retificasse a pontaria.
Chegava nessa ocasião Osvaldo Aranha, sempre a cavalo, para intimar-me,
com palavras veementes, a sair da linha de fogo.
Respondi-lhe: “Não amole! Atenda à esquerda!”
Retirou-se amuado e encaminhou-se para a linha que ocupava a sua brava
gente!
A fuzilaria mantinha-se intensíssima, de um e outro lado. Em dado momento, o Capitão Mário Paniagua, da minha escolta e gaúcho destemeroso, avisou-me
que um tenente e duas praças se retiravam das nossas linhas, com a intenção visível
de fugir.
Montei a cavalo e fi-los reocupar os seus lugares, não sem, antes, censurarlhes acerbamente a feia conduta!
Quando fazia esta dura reprimenda, ouvi o Doutor Veiga Cabral chamar-me,
porque estava ferido. Respondi que naquele instante não o podia atender.
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Lembro-me de que, dos dois ou três companheiros que o estavam socorrendo,
um era o João Palma.
Não tendo mais apeado do cavalo, encontrei-me com o Coronel Nepomuceno
que, com doze ou quatorze homens, recém chegava ao campo de combate. Felicitoume pela boa ordem em que se estava desenrolando a ação.
Agradeci os cumprimentos, porém, fazendo-lhe ver que a tarde já ia avançada e estávamos gastando muita munição, propus-lhe precipitar o desenlace com uma
carga de espada.
Para isso ordenei-lhe que se entendesse com Osvaldo Aranha, nesse momento percorrendo a sua linha, na esquerda, para carregarmos todos ao mesmo tempo.
Terminado o nosso entendimento, Nepomuceno ordenou aos seus homens, na sua
língua: “Muchachos, saquense los sables!”
Vi quando Osvaldo Aranha e Nepomuceno se encontraram e combinaram a
arremetida.
De minha parte, gritei logo: “A cavalo! Vamos carregar!”
Não demorou nada e toda a nossa linha atacava vigorosamente, levando por diante o inimigo, obstinado e valente, que durante tantas horas nos tivera em cheque!
Ficaram caídos, nos dois campos, muitos mortos e feridos.
Osvaldo Aranha luzira na carga! Foi felicitado!
Fizemos alguns prisioneiros.
Ficamos sabendo que os chefes dos Libertadores que nos enfrentavam eram os
Coronéis Francelino de Barros e Hortêncio Rodrigues, ambos de reconhecida bravura.
A retirada que fizeram, conduzindo grande número de feridos de suma gravidade, provou o sangue frio e a destreza desses homens!
Honório Lemes e o seu notável estado-maior só assistiram ao começo do combate. Instado a se retirar da zona perigosa, depois de séria relutância, acedeu e seguiu pela estrada afora!...
No primeiro choque dos rebeldes com Osvaldo Aranha, este chegou a tirar,
com um tiro, o chapéu da cabeça do meu ex-condiscípulo Fidelis Saboiano Coelho!
Como este fosse muito calvo, Osvaldo Aranha, no entrevero, o confundiu
com Chino Labarthe, nosso prisioneiro e que fora libertado na última passada da
Brigada de Oeste por Livramento.
Quando, à meia-noite, os rebeldes chegaram à grande casa de comércio do Sr.
Modesto Belmonte, sita no Sarandi e fundada por Carlos Giudice, de veneranda
memória, Fidelis Coelho viu-se na necessidade de comprar outro chapéu!
Como o reencontro tivesse terminado depois da entrada do sol, não houve
possibilidade de carnear: ficamos todos em jejum o dia inteiro!
Acampei num posto abandonado na estância do Sr. Joaquim Correia Pires,
junto do qual havia uma pequena mangueira de pedra. O rancho estava repleto de
résteas de milho. Na esquina da pequena lavoura cercada que o ladeia, enterramos
um soldado do 5º Corpo, degolado pelos revolucionários!
Desencilhei o cavalo e fiz, eu mesmo, com os arreios e ao relento, a minha
cama.
Passada a tensão nervosa, deitei-me para descansar um pouco: sentindo um
sabor amargo, percebi que tinha, no canto da boca, apagado e transpassado pelos
dentes, o resto do charuto que estava fumando quando do início da peleja! É que a
coisa, em mais de uma ocasião, esteve como para fazer carranca e cerrar os dentes!
Não conseguindo, porém, pegar no sono, mandei encilhar um dos meus cavalos e fui visitar os nossos feridos, no hospital de sangue improvisado na casa de
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Cristóvão Gonçalves Pereira, distante pouco mais de mil metros do rancho em que eu
acampara.
Tive dolorosa impressão ao contemplar o sofrimento dos meus homens!
Muitos deles conseguiram salvar-se. Lembro-me, porém, de um, valoroso e
cheio de filhos, que não resistiu ao grave ferimento: era o soldado Alexandre Mendes, da polícia do 6º distrito de Uruguaiana, morador no Ipané.
Os seus restos mortais, com os de um revolucionário caído na ação, estão
inumados na ponta de uma sanga, bem em frente da casa do referido Cristóvão:
acérrimos contendores, a morte, que tudo nivela, os forçara a se unirem e confraternizarem na sepultura comum! Ainda antes do amanhecer, percorri, acompanhado da
minha escolta, todo o vasto terreno do combate, para verificar se não ficara caído e
abandonado algum companheiro ou adversário.
Os rebeldes tinham fugido em todas as direções. Verificamos que todo o peso
da luta fora sustentado, exclusivamente, pela gente de Alegrete e de São Francisco de
Assis.
Em avançadas horas da noite, um corpo rebelde do comando de Joaquim
Bueno Aires (Quinote), desconhecendo o paradeiro e destino da sua coluna, veio
embretar-se nos bivaques das forças legalistas que, por terem as cavalgaduras cansadas, não puderam tomar parte no combate.
O comandante rebelde, ainda que desnorteado e perdido, teve a boa cautela de
não se dar a conhecer e desandou o caminho feito!
Como esses, muitos outros elementos sediciosos que, na debandada, ficaram
extraviados, só vários dias depois conseguiram reincorporar-se as suas hostes. Esperei, durante o dia todo, o corpo do comando do Tenente-Coronel Sinhô Cunha, que
não chegara a tempo de se empenhar na luta, visto ter sido ela antecipada pelas
circunstâncias conhecidas.
Aproveitamos desse tempo para carnear e lavar as roupas.
Os rebeldes tiveram mais de cem baixas, entre mortos e feridos. Só na Fazenda Correia Pires, que visitei, deixaram quarenta e tantos feridos, muitos dos quais ali
mesmo faleceram. Os demais foram socorridos pela Cruz Vermelha de Livramento
que, em automóveis, os transportou para os hospitais daquela cidade.
As nossas baixas foram mínimas, em relação à duração e intensidade da peleja.
Honório Lemes, na retirada, tentara atravessar o Rio Ibirapuitã, pelo Passo do
Cerrito, mas obstado pela resistência que lhe opôs a pequena força do Capitão Davi
Diogo Hamilton, viu-se na contingência de utilizar-se da picada do Camocim, à
jusante daquela passagem.
Permanecemos alguns dias acampados nas imediações de Livramento.
Para mim, o primeiro encontro com minha mãe e irmãs, após a desgraça de
termos perdido o querido Guilherme, foi um quadro de extrema aflição e tristeza: conservo-o indelével na reminiscência e, cada vez que o recordo, aperta-se-me o coração!
Tomado breve repouso, a coluna, prosseguindo na marcha em procura dos
rebeldes, acampou na estação do Guará, entre Livramento e Rosário.

XI
Visita a Porto Alegre
Nesse ponto, recebi chamado do Presidente do Estado para ir a Porto Alegre a fim
de receber instruções e assentar medidas para a pronta debelação do movimento
insurrecional.
Em trem especial e acompanhado de ligeira escolta, encaminhei-me para a
capital do Estado. Alistado nas nossas fileiras, fazia parte dessa pequena força o
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prisioneiro do cerco de Uruguaiana, que se vestira com as roupas da mulher de um
sargento do Exército! Só assim pôde conhecer Porto Alegre!
A recepção que os correligionários me fizeram ao ali chegar, foi calorosa e
comovedora: o Dr. Borges de Medeiros dignara-se ir, em pessoa, à estação para me
receber e dar as boas-vindas!
Ao descer do trem, fui levantado nos braços dos republicanos mais exaltados
e entusiastas. Percorridos alguns passos, solicitei me deixassem caminhar por mim
mesmo, não só porque achava incômoda a posição como também porque começava a
sentir dor intensa na ilharga, onde fora ferido.
Encontrei-me, nesse instante, com o Dr. Borges de Medeiros, que me estreitou num longo abraço de afeto e solidariedade! Pela primeira vez em nossas longas
relações pareceu-me comovido e com os olhos ligeiramente umedecidos!
Fez questão de, a pé, acompanhar-me até o Grande Hotel, encabeçando a
massa de correligionários que o vitoriava.
Vi, ao passar pela Rua da Praia, postados nas portas dos cafés, as caras e os
trejeitos dos adversários, livres e senhores de fazerem o que lhes aprouvesse em pleno
período de cruenta subversão intestina! Isto, sem dúvida, verificado e atestado por mim,
prova o grau de respeito que, então, havia pelos direitos e liberdades dos cidadãos!
Tempora mutantur!
Apesar de cansado e com o ferimento ainda não cicatrizado, tive de agradecer, das janelas do Grande Hotel, em poucas palavras, mal improvisadas, as cálidas
manifestações de que era objeto.
Realizados, em repetidas conferências, os entendimentos necessários à orientação da campanha, regressei ao Guará, para reencetar a perseguição aos revolucionários. Consegui para a minha gente algum dinheiro, munições, roupas e barracas.
Os componentes da escolta que me acompanhara, foram muito obsequiados
durante a estada na capital: receberam presentes de toda espécie e regalaram-se com
o churrasco que a Brigada Militar lhes ofereceu.

XII
Em Marcha
Reassumindo o comando da Brigada de Oeste, marchamos do Guará para o
Rosário, onde permaneci dois dias, alojado em vagão da Viação Férrea.
Essa demora foi motivada pela necessidade de mandar construir uma balsa,
para nela fazer a travessia do Rio Santa Maria, transbordante, desde vários dias,
pelas ininterruptas chuvas do fim da estação invernal. Desempenhou-se dessa incumbência, com rapidez e a contendo, o Capitão Aristides Krauser do Canto.
E como soubesse que Honório Lemes andava de um para outro lado, entre os
Municípios de Lavras, Bagé e Dom Pedrito, resolvi mandar que os Coronéis
Nepomuceno e Sinhô Cunha atravessassem o Ibicuízinho, um quilômetro a montante de sua foz e seguissem pela margem esquerda do Santa Maria acima. Eu e o grosso
da coluna passaríamos para a margem direita e marcharíamos no mesmo sentido,
tendo o rio de permeio.
Efetuamos a passagem pelo histórico Passo do Rosário, situado a leste da cidade
do mesmo nome. Pouco além, a menos de uma légua, encontra-se a sanga do Ituzaingo,
onde em 1827 feriu-se grande batalha entre as forças brasileiras, do comando do Visconde de Barbacena, e as aliadas, argentinas e uruguaias, do comando do General Alvear.
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Como muito acertadamente a localizou o ilustre General Tasso Fragoso, foi
em torno e sobre o Passo do Rosário que teve lugar o sangrento e indeciso feito de
armas. A denominação de Ituzaingo é inapropriada porque o sangão em que os
platenses pretendem se ter desenrolado aquela ação nada significa como acidente
geográfico e o seu nome, se algum dia foi esse, ou desapareceu da memória dos
coetâneos ou o omitiram as corografias e os mapas do nosso Estado.
Eu e Osvaldo Aranha, em anterior passagem por aquele sítio, tivemos oportunidade de visitar o túmulo em que repousam os restos do General Abreu, Barão de Cerro
Largo, caído gloriosamente no memorável encontro bélico. Estava em completo abandono, com as cercas em ruínas, todo invadido e coberto por um verdadeiro ervaçal!
Iniciada a marcha, ao atingirmos o Cerro do Batovi, na estância dos Martins,
comuniquei, por escrito, aos Coronéis Nepomuceno e Sinhô Cunha que, tanto o
Presidente do Estado como eu mesmo, julgando o contingente deles fraco em efetivos e em potência de fogo (não alcançava a trezentos homens, sem nenhuma arma
automática), determinávamos que passassem da margem esquerda para a direita do
Rio Santa Maria. Dizia-lhes ainda que, estando o rio fora do leito, se aproveitassem
para atravessá-lo de uma balsa velha, existente no Passo de São Borja.
Segui, porém, avançando na direção da estação de Suspiro, entre os Municípios de São Gabriel e Lavras.

XIII
Ponche Verde
Quando, depois de alguns dias de marcha, me aproximava de Dom Pedrito,
soube que os rebeldes haviam batido, em Ponche Verde, a pequena força dos Coronéis Nepomuceno e Sinhô Cunha!
Não quiseram obedecer às ordens recebidas, na esperança de luzirem por
conta própria, e aí estava o resultado da indisciplina: derrotados, perderam mais de
vinte homens e tiveram vários feridos! Entre estes, o brilhante Alceu Wamosy que,
feito prisioneiro, esteve a pique de ser degolado!
Faleceu, porém, dias após ter sido posto em liberdade. Com ele, perdeu o Rio
Grande do Sul o maior poeta da nova geração.
Foi nesse combate que o notável Coronel Batista Luzardo procurou reabilitarse da fama que os seus próprios companheiros lhe atribuíam: matou, com as próprias
mãos, alguns pobres soldados que, abandonados, encontrou numa carroça!
Cometeu, ainda, maior façanha: a vários uruguaios, servindo nas nossas forças, mandou falar e, verificando que se exprimiam em castelhano, imediatamente os
degolou ou fez degolar!
Há testemunhas, inúmeras testemunhas, desse covarde forfait!
Le quadrupede écume et son oeil étincelle!(1)
A desumana conduta tida com aqueles desafortunados orientais não o inibiu,
mais tarde, passeasse a sua ridícula personalidade pelas ruas de Montevidéu, no
caráter de nosso embaixador junto à República Oriental do Uruguai!...

(1)

La Fontaine – Le Lyon et le Moucheron
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Verdadeiro escárnio, foi também uma cuspidura lançada em pleno rosto dos
uruguaios!...
A sua designação para o alto posto é mais um fruto apodrecido que cai da
árvore do totalitarismo!
Acode-me sempre à mente aquele dito costumário e jocoso de Osvaldo Aranha: a aboboreira nunca deu maçãs!
No transcurso do lustro de descanso e cura, pelo silêncio, que passei no Uruguai, narrou-me dileto amigo, um dos mais eminentes da roda íntima do Dr. Gabriel
Terra, o teor da conversação que Batista Luzardo manteve com aquele ex-mandatário, logo após a entrega das credenciais.
Pretendendo ser grato à provável curiosidade do Dr. Terra em conhecer os
fatores que determinaram, no Brasil, o Golpe de 10 de novembro, o flamante diplomata exprimiu-se numa tal algaravia que o seu interlocutor nada compreendeu, a
ponto de me mandar perguntar o que aquilo significava!
É que Batista Luzardo, sem a menor cerimônia e compostura, contara, em sua
meia língua, o episódio ocorrido entre ele, o Dr. José Américo de Almeida e o Dr.
Getúlio Vargas, dois ou três dias antes deste se declarar ditador!
Ninguém ignora que Batista Luzardo era presidente do comitê central de propaganda da candidatura José Américo. Pois muito bem! Nesse caráter acompanhou o candidato à presença do Dr. Getúlio Vargas. Ambos desejavam sondá-lo sobre rumores, que
já circulavam, de que as eleições presidenciais não mais se realizariam!
Entabulada a conversa, o Dr. Getúlio Vargas emitiu, em termos claros, a opinião
de que o Dr. José Américo devia considerar-se como se já estivesse eleito, de vez que
tinha por si, além da simpatia, senão o patrocínio do Governo Federal, a grande maioria
dos estados! Aduziu, para corroborar o que acabava de dizer, outras considerações, todas
tendentes a demonstrar a exatidão de seus raciocínios e cálculos!
O semblante do candidato oficial e o de Batista Luzardo mal se haviam desanuviado quando, friamente, à queima-roupa, o Dr. Getúlio Vargas, para finalizar a
entrevista, saiu-se com a sua: “O Senhor será eleito se algum guaipeca não se atravessar na cancha!”
Riram todos a bom rir, até porque o digno Sr. José Américo nada compreendera do apólogo que encerravam as palavras ouvidas!
Pudera! Se o plano fora arquitetado dois anos antes e a Constituição, a ser outorgada, já andava, desde setembro, dos bolsos do Chico Ciência para as mãos do Plínio
Salgado!...
Fora isso que Batista Luzardo, finalizando numa rinchada alvar, achara de
repetir ao Presidente Terra, como estréia na carrière!
O amigo que me reproduziu a palestra do novel embaixador com o Dr. Terra,
pediu-me, em nome deste, uma explicação para o caso e o alcance das expressões
empregadas.
Toda essa ocorrência me era desconhecida, pois emigrara em outubro e ela se
dera em novembro.
Expliquei, então, ao emissário do governante uruguaio que, na fronteira dos
dois países, quando se realizam carreiras de cavalos, em linha reta, acontece, muitas
vezes, perder o cavalo favorito pela superveniência na cancha de um pequeno cachorro que, denominado comumente guaipeca ou cusco, se atravessando, de surpresa, nos trilhos por onde correm os parelheiros, pode determinar a rodada de um ou,
mesmo, de ambos os competidores.
No atinente ao caso concreto, depois do que ficou explicado, dispensei-me de dar
maiores interpretações pela clareza translúcida com que fluem do próprio enredo!
Saquem, ustedes mismos, las consecuencias, sin necessidad de paraphrasis!!...
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Voltarei a tratar, episodicamente, deste assunto e do esdrúxulo embaixador em
outro trabalho, documentado e já quase terminado! Será retrato de corpo inteiro!
Como é fácil presumir, inquieto pela sorte que teriam corrido os valentes
companheiros derrotados na refrega de Ponche Verde, apressei-me em atingir Dom
Pedrito, para onde tinham eles retirado.
Cheguei sozinho. Fui encontrar os Coronéis Nepomuceno e Sinhô Cunha
hospedados no melhor hotel da cidade e em preparativos de se barbearem!
Diante da calma que apresentavam, não pude deixar de recordar-me da frase
do General Conde Daru, vendo entrar, na retirada da Rússia, em sua tenda, recentemente barbeado e empoado, ao grande Henri Beyle, Stendhal, intendente da guerra:
“Monsieur vous êtes un homme de coeur.”(1)
Inteirado de como se desenrolara a ação e das perdas sofridas em homens e
materiais, tive conceitos ríspidos para o proceder daqueles oficiais. Devia porém,
depois, atenuá-los pela segurança em que fiquei de que se haviam comportado, na
luta e sobretudo na retirada, como verdadeiros bravos!
Foram operados e curados no hospital da localidade o Capitão Luiz Rubim, o
Tenente Noblia e várias praças.
Houve, pela grande crescida do Santa Maria, dificuldade em atravessar o
Passo de Dom Pedrito. Fez-se necessário atirar a nado a cavalhada.
Aproveitei do tempo disponível para comunicar-me com o Dr. Borges de
Medeiros. Não conservo, infelizmente, cópia do longo telegrama que lhe enderecei,
narrando o que soubera do desastre sofrido pelas nossas forças em Ponche Verde.
Recordo-me, não obstante, de que prometia-lhe, para breve, completa desforra e, no final, dizia-lhe, textualmente: “Sursum corda!”
Partindo de Dom Pedrito, fomos acampar no Upacaraí, em campos de Maneco
Xavier.
Forçando a marcha, pelo anseio de ter notícias ou de estabelecer contato com
o inimigo, no terceiro dia alcançamos, pelo amanhecer, a estação de Palomas, a
penúltima do ramal férreo do Cacequi a Livramento.
Fora esperar-nos, a uma distância de mais de légua, na direção do Cerro das
Palomas, o Tenente-Coronel Leopoldo Ayres de Vasconcellos, comandante do 1º Batalhão da Brigada Militar, que, a cavalo, se fazia acompanhar de um ou dois oficiais
e da ordenança. O batalhão permanecera embarcado na citada estação.
O nosso encontro não foi, não podia ser cordial! Osvaldo Aranha, que me
seguia, não pôde dissimular e manifestou o mau efeito que lhe causara saber que o
inimigo, sem ser hostilizado, desfilara pelo flanco daquela unidade, escalonada entre Palomas e Passo do Florentino! Desobedecendo ordens e agindo de própria iniciativa, o Capitão Emerenciano Braga, herói e veterano de 93, das Traíras, à frente de
um pelotão, não se conteve e espingardeou a coluna adversária que desfilava a sua
vista, como se estivesse em parada!...
Ao Tenente-Coronel Leopoldo Ayres não sentaram bem as observações de
Osvaldo Aranha, porquanto, agastado, retrucou: “Se o chá é para mim, eu o repilo!”
(sic)
Intervim e fiz cessar a troca de palavras, mas apoiei e robusteci a opinião
manifestada por Osvaldo Aranha.

(1)

Stendhal – Journal
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Aliás, momentos depois, ao chegar a Palomas, em cuja gare estava o comboio
com a locomotiva de fogos acesos, apresentaram-se-me vários inferiores e praças
para reclamar contra o comandante, com o qual não queriam mais servir. Repreendios suavemente e mandei que se recolhessem ao batalhão.
De fato, nenhuma excusa poderia justificar a conduta que, na conjuntura,
tivera aquele oficial. Dispondo de uma tropa de elevado ânimo combativo, armada
com metralhadoras pesadas e leves, não tinha porque temer o embate.
Atribuo o não ter ele combatido mais ao temor à responsabilidade do que
qualquer outro motivo ou sentimento menos digno.
Sabia-o serenamente corajoso para lhe lançar a pecha de covarde.
Honório Lemes, depois do fugaz triunfo de Ponche Verde, viera acossando de
perto, desde o Upamarati até os arredores de Livramento, uma ala no 6º Corpo,
destacada naquelas paragens.
A força governista, comandada pelo destemido Major Negrito Barros, retirara, porém, em ordem, tiroteando e contendo as investidas intermitentes do inimigo.
Cumprida a sua missão, abrigou-se na cidade, que não foi atacada.
Não nos detivemos em Livramento senão o tempo indispensável para tomar
algumas providências de urgência e pôr-nos em comunicação com o Governo do Estado.
Marchando em busca da coluna adversária, que se mantinha entre Alegrete e
Quaraí, transpusemos o Ibirapuitã, no Passo dos Camelos.
A nossa vanguarda, ao atingir a já referida estância da Vista Alegre, ainda avistou os piquetes de Chiquinote Pereira, em marcha para se incorporar às forças de Honório
Lemes. Nesta tarde, preparava-me para descansar e dormir no mesmo quarto da casa
paterna em que nasci, quando tive de novamente montar a cavalo, para ir até a Boa Vista,
onde haviam sido divisados pequenos contingentes de revolucionários.
Nesta última estância estão enterrados os restos mortais de meu bisavô, Coronel José Antônio Martins, de meu tio, José Bento Corrêa, pai do saudoso e ilustre Dr.
Rivadávia da Cunha Corrêa, e de inúmeros outros antepassados e parentes. É, hoje,
propriedade dos sucessores de meu pranteado irmão Maneco, falecido há poucos
meses.

XIV
Quaraí e Quaraí-Mirim
Na manhã seguinte, quando a coluna já havia caminhado mais de duas léguas, tive, da boca de meu primo-irmão, Manuel da Cunha Cavalheiro, negociante
no Passo do Quatepe (antiga casa de Reinaldo Jorgens), a informação desagradável
de que Honório Lemes, acrescidas as suas forças com a incorporação das do Coronel
Chiquinote Pereira, avançara contra Quaraí, para tomá-la. Percebi logo, à distância
em que me achava, que não haveria tempo para acudir à cidade e à pequena guarnição que a defendia.
Ainda assim, tomei todas as disposições para a socorrer, exigindo dos meus comandados um esforço sobre-humano: mal montados, fizemos, nesse dia, nove léguas!
Ao chegar, porém, pela tarde, à coxilha de Santa Helena, recebi os primeiros
informes do que sucedera: o Coronel Miguel Corrêa, chefe republicano do município, colhido de surpresa, fora batido e feito prisioneiro!
Não lhe deram tempo para resistir até a nossa chegada. Com os débeis elementos de que dispunha, era-lhe, desde logo, impossível organizar-se para repelir o
ataque.
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A cidade, para ser defendida, necessitava, pelo menos, do triplo dos efetivos
com que contava. Apesar da população relativamente diminuta, o perímetro urbano
da cidade é dilatado e, por isso, difícil de ser guarnecido em toda ou em grande parte
de sua extensão.
Por outro lado, está situada sobre uma coxilha quase plana, com ligeira
declividade de oeste para leste. O rio que lhe dá o nome e a contorna, pelo sul, é
vadeável em infinidades de pontos, salvo na estação das grandes chuvas.
Desprevenidos, seus heróicos e escassos defensores estavam destinados à derrota certa.
E, depois, é de referir, àquele tempo já existia a quinta coluna!
O único meio de escapar ao encerro só podia consistir na tentativa de furá-lo
num dos flancos. Foi o que fez, com pleno êxito, o destemeroso e intrépido Capitão
Sinhô Carus, do 4º Corpo Provisório, meu bom e bem provado companheiro de refregas memoráveis!
Não perdeu nenhum homem e, na mesma tarde, de pêlo enxuto e em trote
chasqueiro, veio incorporar-se à Brigada de Oeste!
Além da prisão do chefe, tivemos a lamentar a morte de muitos e valorosos
soldados da legalidade.
Alguns morreram afogados, quando tentavam varar para Artigas (antiga San
Eugênio), na República do Uruguai.
Dentre os mortos, vários eram os que apresentavam sinais patentes da degola!
Não tendo sido possível chegar a tempo de salvar, da sorte ingrata e atroz,
aquela pobre gente, deixei-me ficar, a noite toda e com o cavalo pela rédea, na margem esquerda do Lageado dos Afogados, distante meia légua da cidade. Desejei
atacar, logo ao atingir esse ponto, mesmo com os poucos elementos de vanguarda
que haviam conseguido me acompanhar na marcha acelerada. Impediram-me, porém, de o fazer, ponderações oportunas e justas, as quais aceitei por que não era
lícito impor aos meus homens maior empenho do que o demonstrado, para me servir
e à causa que todos defendíamos.
Não tendo sobrado tempo para carnear, em vista da jornada feita, passamos o
resto do dia e a noite toda com a pequena refeição fria (farnel), comida em plena
marcha.
As forças avançaram como podiam, ora montadas, ora a pé.
Até altas horas da noite, via-se chegarem as que tinham ficado para trás pelo
cansaço das cavalgaduras. Permaneceram ao relento.
Quanto a mim e aos que mais de perto me seguiam dormimos nos pelegos,
sem desencilhar e com os cavalos pelas rédeas. Pela madrugada, tiritava de frio,
quando senti que alguém me punha o poncho por cima: fora o Major Flaubeano
Saldanha, meu companheiro de infância, que se apercebera da minha situação.
Determinei, no correr da noite, ao Capitão Isidoro Fernandes da Cunha, destemido e dedicado assistente da Brigada de Oeste, que providenciasse para que, antes de clarear o dia, todos os corpos se movimentassem e aprestassem para o ataque.
Ordenei-lhe ainda que trouxesse, para a vanguarda, uma secção de metralhadoras
leves do 2º R.C..
No decorrer da noite não se viu viva alma passar pela estrada: reinava silêncio absoluto!
Ainda em completa escuridade, a nossa gente começou a mexer-se e a tomar
a direção do local onde eu pernoitara, na vanguarda.
Com um piquete de apenas quarenta e quatro homens, atravessei o Lageado
ou sanga dos Afogados, e avancei pelo corredor que vai ter à cidade. Principiava a
alvorecer quando me detive defronte da chácara do meu venerando amigo e irredutível
maragato Coronel Zeca Ayres.
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Até ali, nada víramos que denotasse a presença do inimigo, a não ser a vasta
buchada que havia deixado nas lavouras e potreiros daquela propriedade. Indagava,
do encarregado da chácara, do paradeiro dos revolucionários, ainda na tarde anterior por ali acampados, quando, na nossa retaguarda e na estrada que acabáramos de
percorrer, rompia intenso tiroteio.
Era a testa da nossa coluna que topava com um piquete de segurança da gente
de Chiquinote Pereira, encarregado, desde a antevéspera, de guardar o flanco esquerdo de Honório Lemes.
Alojado na chácara do Coronel Pedro Rippoli, sita quase à beira da estrada
pública, dormira descuidadamente e não nos vira passar! Custou-lhe caro o desleixo.
Ao ouvirmos as detonações, voltamos e carregamos, metendo o piquete inimigo entre dois fogos.
Vendo-se perdido e em debandada, atravessou a sanga, da margem direita
para a esquerda, cortou os aramados e foi atirar-se no Rio Quaraí, na picada do
Umbu, por onde conseguiu chegar ao Uruguai. Deixou dois mortos e perdeu vários
cavalos encilhados. Das alturas de leste, divisamos, do outro lado da cidade, o grosso
da coluna revolucionária em fuga!
Deixando o Quaraí a nossa esquerda e contornando a cidade pelo norte, procuramos estabelecer contato imediato com o adversário, já em franca retirada.
Desde as imediações do cemitério público e do matadouro municipal, que ficam a
oeste, fomos levando de vencida as linhas contrárias, esporadicamente reforçadas.
Defronte da Estância da Sotéia, aproveitando-se das casas e das velhas cercas
de pedra, que ali existem, o inimigo pretendeu fazer finca-pé, resistindo, valentemente, ao nosso ataque. Foi, porém, de breve duração a sua resistência, amplamente
vencida pela mordente tenacidade da nossa tropa.
Tomamos aos revolucionários, logo nos primeiros embates, alguma cavalhada, presa que muito nos serviu. Eu mesmo lacei, debaixo dos grandes e antigos
umbus daquela fazenda, mais de trinta cavalos para os meus homens.
Enquanto isso acontecia, a nossa pressão continuava ininterrupta e vigorosamente.
As forças de Honório Lemes, abandonando toda e qualquer veleidade de aceitar combate em campo raso, não tinham outra coisa a fazer, senão brigar em retirada! E, diga-se em louvor da verdade, ainda faziam muito!
Assim, daquela feita, sentindo, de começo, escassearem-se todas as possibilidades de agüentar e deter o nosso ímpeto, adotou a tática de ir retirando até encontrar uma posição que lhe oferecesse condições, para organizar a resistência.
Encontrou-a no Passo do Quaraí-Mirim, e, aí, bateu-se em melhor forma,
detendo, por algum tempo, as nossas avançadas.
Dei-me, porém, conta do que estava ali ocorrendo e, sem perda de tempo,
preparei uma força para, vadeando o rio a montante do passo, ameaçar o inimigo de
envolvimento pela esquerda.
Precisava, porém, descobrir um vau ou lugar apropriado para fazer a travessia da corrente d’água e da leve mataria, que a orla.
Para isso, recorri ao estratagema de, chegando a galope à frente da casa do
velho arrendatário da propriedade em que estávamos combatendo, Sr. Batista
Espelocin, perguntar-lhe, de surpresa, onde ficava a picada, que eu sabia existir
dentro do seu campo, permitindo a passagem de um para outro lado do rio.
O bom homem respondeu-me, sem tardança: “Seguindo pelo costado desta
cerca, vai, direitinho, dar à picada!”
Agradeci, dei de rédea ao pingo e parti em busca dos homens que, momentos
antes, aprestara para o desempenho dessa missão.
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Eram eles o Major Luiz Tiellet Arregui, fiscal dos Fronteiros, e o Capitão José
Alanis, do corpo do Coronel Nepomuceno.
O inimigo, porém, estava a cavaleiro de todo aquele vale e, percebendo a
manobra, incontinenti, abandonou o passo que, encarniçadamente, defendia.
Desse modo, cessada toda a resistência, pudemos avançar até as proximidades do Cerro do Jaraó, por onde fugira o adversário, desarvorado e batido.
Encontrei-me com Osvaldo Aranha no Passo do Quaraí-Mirim, lugar que os
libertadores defenderam a todo o transe, mas que foram forçados a ceder ante a
nossa pressão decidida. Estava a pé, por terem-lhe matado o cavalo, com uma rajada
de metralhadora.
Passamos, juntos, para o outro lado do rio, já terminada a ação.
Desmontei e deitei-me sobre a relva, com a cavalgadura pelas rédeas. Afadigado e com enorme vontade de dormir, ali deixei-me estar, por momentos, entretido,
ora com a narrativa de incidentes do combate, ora recebendo prisioneiros e comunicados dos comandantes que ainda não haviam regressado das posições avançadas.
Nessa ocasião, o soldado Velasques, mais conhecido por Preguinho, trouxeme um revolucionário, aprisionado dentro do bosque.
Surpreendi-me do feito, pois ele, por seu lado, também fora preso quando, em
maio, acompanhara o Dr. Adalberto Corrêa à fronteira de Dom Pedrito!
Manifestei-lhe, admirado, os mais calorosos louvores por se ter portado com
benignidade, poupando a vida àquele revolucionário. Tratava-se de um rapaz de uns
vinte anos de idade, baixo, amplo de espáduas, de fisionomia simpática, trazendo
apresilhado, ao redor da cintura, largo tirador de sola.
Conhecidos os antecedentes e a fama de Preguinho, crescia a surpresa de o
ver proceder dessa forma, tanto mais quanto ele efetuara a prisão na espessura do
mato e sem testigos!...
Em vista disso, determinei ao prisioneiro que entregasse ao seu detentor, em
sinal de gratidão, o tirador, novo em folha, que ostentava e que, tudo fazia pressupor,
fora, por sua vez, potreado a algum bolicheiro de campanha!
Neste entrementes, recebi da vanguarda, aviso de que os rebeldes se preparavam para, das estribeiras do Cerro do Jaraó, nos trazer uma carga de lanças.
Montei logo a cavalo, fiz repassar o rio as ambulâncias e os automóveis que,
com enfermeiros e famílias, vieram de Quaraí para socorrer os feridos de ambos os
lados e encaminhei-me na direção do posto Branco, com o propósito de aprestar a
contracarga.
Verifiquei, ao chegar, que o inimigo abandonando a idéia de insistir na luta,
seguira, por dentro do campo que foi do glorioso General Bento Manuel Ribeiro,
rumo do Jaraó, por detrás do qual desapareceu de nossa vista.
Os meus homens, da vanguarda, estavam assando e comendo charque, velho
e quase podre, encontrado no rancho a que haviam atingido!
A rajada, que abateu o cavalo de Osvaldo Aranha, partira das barrancas do
rio, dada pelo mato-grossense Nobre, ao qual já nos referimos ao tratar do cerco de
Uruguaiana.
Osvaldo Aranha e a sua gente deram-lhe, porém, o troco: trespassado por
uma bala, caiu e, em estado grave, foi levado para Artigas, através de uma picada
existente no fundo do campo dos Batistas.
Mais tarde, fui visitar os feridos hospitalizados em Quaraí. A cidade estava
consternada pelo número de baixas havidas, tanto das nossas como, principalmente,
das forças do Coronel Miguel Corrêa.
Os revolucionários, apesar de batidos, tiveram inúmeros feridos, porém, menos mortos do que nós.
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No Passo do Garupá, também conhecido por Passo dos Pouey, deixaram vários feridos e um bilhete, a mim dirigido, em que o Coronel Miguel Corrêa, bom e
cavalheiresco, solicitava para eles, tratamento indulgente e generoso!

XV
Em Perseguição
Depois do combate ferido nos arredores de Quaraí e que terminou entre o
Passo de Quaraí-Mirim e o Cerro Jaraó, a Brigada de Oeste permaneceu dois ou três
dias acampada no Passo de Cerrito, margem esquerda do Ibirapuitã, no Município
de Livramento.
A coluna retomou a marcha desfalcada da única unidade efetiva da Brigada
Militar com que contava o valoroso e fogueado 2º R.C., que ficou guarnecendo Livramento. Levei, porém, em substituição dele, um dos seus esquadrões, comandado
pelo Capitão Mirandolino Machado, do 6º Corpo Provisório, ali organizado, sob o
comando do Tenente-Coronel Acácio de Carvalho.
A perseguição aos revolucionários de Honório Lemes prosseguiu pelo Caverá
adentro. Após várias marchas e já em pleno coração daquela serra, certa manhã,
indo eu, sozinho, separado cerca de quinhentos metros da testa da coluna, divisei um
indivíduo montado que, surpreendido, e indeciso pelo meu aparecimento e o da força, surgidos ambos da mataria que orla a saída de uma picada, se deixou prender sem
oferecer resistência. Estava armado de Mauser, revólver, espada e faca. Vi logo que
era revolucionário, não só pelo nervosismo que demonstrava, como também porque,
apesar de não ostentar a divisa encarnada, as cores da mesma, desbotadas pela ação
das chuvas, lhe ficaram marcadas no chapéu. Achando-me só, arrebatei-lhe das mãos,
sem mais tardança, a Mauser, não tendo, para isso, necessidade de arrancar das
minhas armas ou fazer-lhe qualquer ameaça. A cautela fora adequada, pois o prisioneiro, como no ato verifiquei, trazia a arma carregada com seis cartuchos, sendo que
um já estava no cano. Era, segundo declarou, o tenente revolucionário Couto, cujo
pai, também oficial, fora morto no combate de Ponche Verde, dias antes, conforme
declaração que trazia escrita num pedaço de papel. Quando efetuei a sua prisão
notei, cerro acima, outro indivíduo, também montado, a potrear cavalos, e que, ao se
ver percebido, abandonou os animais que ia arreando e embrenhou-se numa grota
profunda e boscosa. Fiz sair em sua perseguição vários cavalarianos, que já o julgavam escapado quando foram advertidos, pelos gritos dos jacus, que o homem ainda
estava na grota. Entregou-se também. Era um camponês de nome Paiva, morador de
Quaraí, e que, por sinal, tinha os pés virados para dentro, em deformação congênita.
Nas minhas forças servia um seu irmão, inspetor de quarteirão naquele município, a
quem foi o prisioneiro entregue. O outro, o Tenente Couto, já fora mandado apresentar, preso, ao 5º Corpo Provisório. Do interrogatório a que foram submetidos, não me
foi possível colher informes sobre as prováveis intenções do inimigo, nem mesmo do
rumo por ele tomado. Mas, já no segundo dia de marcha, começaram a chegar notícias da direção seguida pelos revolucionários, isto é, que Honório Lemes, atravessando o Ibicuí, no Passo do Catarino, penetrara na região missioneira.
Deliberei, então, em marcha forçada, avançar nessa mencionada direção. Antes, porém, de o fazer, mandei um piquete adiantar-se ao grosso da coluna e chegar
a Jacaquá (estação da Viação Férrea, no ramal de Cacequi a Uruguaiana), para o fim
de colher melhores e mais seguras informações e de, ao mesmo tempo, sendo possível, estabelecer ligação com o Governo do Estado, em Porto Alegre.
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Nesse dia, deixei a coluna bivaqueando, mais ou menos, nas nascentes do
Jacaquá e, seguindo pela sua margem esquerda, dirigi-me, com pequena escolta,
para aquela estação. Como procurasse chegar o mais apressadamente possível, tive
de recorrer aos atalhos e caminhos vicinais, abandonando, por tal forma, a estrada
pública, que dava muitas voltas e alongava de léguas o percurso a fazer. Desse modo,
chegava eu ao ponto de destino bem antes do piquete que, pela manhã, partira da
coluna com a missão que lhe determinara. Ao defrontar a linha férrea, verifiquei
desde logo e a olho nu, mesmo à distância em que me encontrava, que na estação de
Jacaquá se achava um grande comboio, provavelmente militar, pois vi, claramente,
caminhões sobre plataformas, trens de cozinha e outros materiais e equipamentos.
Só poderia tratar-se, no caso, de força governamental e, portanto, amiga.
Convencido disso, fui avançando no rumo visado, por dentro dos campos da
sucessão Dornelles, até chegar a um boqueirão em frente da estação.
Aí, com surpresa, encontrei-me com uns vinte ou trinta homens, estendidos
em linha de atiradores. Mandaram-me fazer alto, ordem a que não obedeci, pois eles
já deviam haver percebido que, eu e minha pequeníssima escolta, éramos das forças
legais, não só pela curta distância em que estávamos uns dos outros como também,
pelo azulão dos nossos fardamentos, facilmente reconhecível.
Foi um primeiro e o mínimo incidente que não deixou de agastar-me, porém
que nada significou comparado com as decepções, contrariedades e amarguras do
resto daquele dia. Tive, logo após a chegada, a impressão penosa do que, ali e em
São Francisco de Assis, ocorrera!
A força revolucionária de Honório Lemes forçara a passagem do Ibicuí e só
fora fracamente hostilizada, quando deveria ter sido esmagada ou, pelo menos, impedida de realizar a travessia. Estava o rio muito crescido e o nado por aquele tempo
primaveril poderia ser calculado em mais de seiscentos metros. Havia, apenas, uma
balsa para o transporte de gente e de animais, rebocada por um bote movido à gasolina.
Um dos batalhões da Brigada Militar, embarcado em trem, chegara a Jacaquá
quando ainda a maior parte dos revolucionários não conseguira passar.
Há, da estação ao Passo do Catarino, mais ou menos uns mil metros. Pois
bem, se o batalhão tivesse atacado logo ao desembarcar haveria não só desbaratado,
por completo, o inimigo, como também, e principalmente, te-lo-ia impedido de realizar a operação de travessia do rio, façanha que praticou em condições quase normais e com o mínimo de perdas.
Entretanto, sabe-se que a briosa unidade estadual mordia o freio no afã de
atacar! Mas, ou fosse pelo temor da responsabilidade ou fosse lá por outros recônditos motivos, o fato é que o governo perdeu uma boa ocasião de terminar com a coluna
mais combativa e eficiente da revolução.
Houve, ainda, a lamentar a morte gloriosa de vários sargentos e praças que,
ao chegar o trem à estação e verificada a presença do inimigo, se lançaram contra ele
com desassombro, sem que, para isso, tivessem recebido ordem!

XVI
Passagem do Ibicuí
Colhidas, de relance, as informações necessárias, procurei dirigir-me ao Passo do Catarino. Pedi ao comandante do batalhão que me fornecesse um caminhão
dos que trazia, para transportar-me. Respondeu-me que o faria se fosse indenizado
da gasolina, mas... afinal, levou-me até o passo!...
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Ali chegado, renovei a solicitação, antes feita ao Coronel Amadeu Massot, de
que tentasse a travessia do rio, a nado ou em canoa, para o fim de, primeiro, conseguir mais informes do inimigo e, segundo, trazer do outro para o nosso lado a balsa
e a gasolina, já utilizadas pelos revolucionários.
De início, não fui atendido porque, responderam, o inimigo ainda estava do
outro lado do rio e ocupava as suas barranqueiras!
Desapontado com a resposta, insisti, roguei e, afinal, vi satisfeita a minha
sugestão: o Tenente Witt, de saudosa memória, atravessando o rio numa velhíssima
canoa, trouxe o reboque, da margem oposta, a balsa e a gasolina. Ambas haviam
sofrido depredações e estavam imprestáveis.
Do inimigo não havia outras notícias além das que já eram do conhecimento
de todos: tinha ele, dias antes, atacado de surpresa e batido a pequena e heróica
guarnição de São Francisco de Assis, feito em que o excesso de pundonor sacrificou
vidas preciosas.
No correr da tarde, começaram a chegar as minhas forças. Tomei, desde logo,
a iniciativa de fazê-las passar para o outro lado do rio, aproveitando canoas e atirando a nado a cavalhada.
Desse modo, consegui atravessassem o rio para mais de trezentos homens e
elevado número de cavalos.
Esses contingentes, de tropas provisórias, formaram a vanguarda. Comandavam-nos Nepomuceno Saraiva e Pequeno Pedroso, tendo como adjunto e meu observador o Major Tauro Diogo Hamilton.
Determinei não se detivessem em São Francisco de Assis e, nessa mesma
tarde, tomassem o rumo de Santiago do Boqueirão, com a recomendação reiterada
de, constantemente, me informarem o que lhes fosse possível ir descobrindo e sabendo da conduta, marcha e planos dos adversários.
Conservei-me no Passo do Catarino, entregue à azáfama de preparar meios
adequados para a passagem, no dia seguinte, do grosso da minha força quando, já
quase ao escurecer, ali chegava, de caminhão, um oficial da Brigada Militar (se não
me engano, o bravo Capitão Cristalino Fagundes, morto um ano depois em combate
com as forças do General Miguel Costa, no Paranapanema) que vinha para levar-me
à estação de Jacaquá, onde, pelo telégrafo da Viação Férrea, o Presidente do Estado
desejava comigo conferenciar.
Chegado ali, fiz, de imediato, anunciar ao Dr. Borges de Medeiros que estava
a sua disposição.
Conservei, por longos anos, com outros papéis, todos relativos à campanha de
1923, a fita telegráfica Morse da conferência realizada. Infelizmente, no incêndio criminoso de minha casa, em Uruguaiana, e que a devorou por completo, perderam-se todos
esses documentos. Guardo, porém, de memória, o teor da entrevista telegráfica. De começo, o Presidente apresentava-me saudações e perguntava se eu tinha algum plano a
propor. Agradeci-lhe os cumprimentos e, em resposta, uma vez que ele sabia das ocorrências, disse-lhe não haver outro plano senão ordenar a minha coluna transpusesse o
Ibicuí e buscasse o inimigo para batê-lo. Acrescentei que me via em dificuldade para
atravessar o rio, por terem os revolucionários destruído a balsa e a gasolina utilizadas
naquele passo. Respondeu-me que aprovava o plano e prometeu providenciar para que,
de Alegrete ou de Uruguaiana, me fossem remetidas peças necessárias, ao conserto e
bom funcionamento daquelas embarcações, e despediu-se cordialmente. Como é de ver,
a conferência fora de considerar como terminada aí. Não foi, porém, porque quis prossegui-la diante da ingenuidade da afirmação de ter de esperar, quem sabe lá quanto tempo,
pela chegada das peças de reposição para as embarcações avariadas. Repliquei-lhe, então, que, realmente, a balsa estava danificada e a gasolina sem o carburador, mas que a
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minha vanguarda já marchava, àquela hora, entre São Francisco de Assis e Santiago,
muitas léguas, portanto, ao norte e além do Ibicuí!... O Presidente felicitou-me pela
diligência e, de novo, despediu-se.
E, assim, findou aquele entendimento, feito pelo fio da Viação Férrea!
Não o quis deixar em olvido porque dele, ainda uma vez, bem se depreende
quão ingênuo é querer, desconhecendo-se a natureza das necessidades de uma campanha, dirigi-la de gabinete e à distância!
Por entender desse modo é que, eu, durante quase um ano dessa campanha
cruenta e inglória, cingia-me em dar, de quando em quando, algumas notícias da
marcha e posição da minha coluna no tabuleiro da luta ou, quando muito, sugestões
no sentido da boa coordenação e melhor aproveitamento das forças legais.
Sei, por vários condutos, que, durante a campanha, o Dr. Borges de Medeiros,
mais de uma ocasião, afirmara entre amigos, que, às vezes, me perdia o rasto e ficava
muito tempo sem saber de mim e dos meus comandados.
Assim era, em verdade, porque o nosso afã ardente, o meu e o daquela gente
valorosa, consistia, acima de tudo, em restabelecer a ordem e a concórdia entre os
patrícios.
Quando outros fatos não bastassem para corroborar essa assertiva, aí estaria o
de eu nunca ter feito uma só proclamação ou ordem do dia, tão de usança nas campanhas militares.
É que, torno a repeti-lo, nunca senti glória em combater e vencer os meus patrícios.
Não tinha, portanto, porque me vangloriar de vitórias alcançadas em luta
contra irmãos.
Não havendo, até hoje, aprendido a odiar – e espero em Deus jamais o aprenda – outra atitude, que não essa, teria deformado o meu caráter e abastardado os
meus sentimentos: nem mesmo diante do cadáver de um irmão caro, tombado como
um herói antigo no fragor do combate do Ibirapuitã, perdi o respeito pelos vencidos.
Realizada a travessia do rio pela maior parte da coluna, fi-la também eu, em
bote remado pelo velho Adão, arrematante dos serviços de transportes naquele passo
do Ibicuí. Já na sua margem direita, e depois de montar a cavalo, tive de apear e, a
nado, passar um braço da água que se formara devido às enxurradas.
Para dar tempo à passagem do resto da tropa e da cavalhada, mandei armar a
barraca nas proximidades da casa do Tenente-Coronel Álvaro Alves Pereira, comandante de um corpo das forças revolucionárias e, nesse momento, a elas incorporado.
Era casado com uma filha do meu digno amigo João Nunes Nogueira, morador, igualmente, bem ao pé do Cerro da Carpintaria, pouco distando uma da outra as
residências.
Escolhi, propositalmente, aquele local para, com a minha presença, evitar os
vexames e abusos de que são sempre vítimas os pobres habitantes da campanha.
Além de motivos de estima por aquelas pessoas, tinha ainda outros para assim agir.

XVII
São Francisco de Assis
Não foi sem profunda mágoa que, dia imediato, penetrei em São Francisco de
Assis!
Com a desolação estampada em todos os semblantes pude, em inspeção direta, certificar-me das conseqüências da sangrentíssima luta ali travada.
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O antigo e pequeno povoado, por muitos chamado São Chico, apresentava
ainda o aspecto tétrico da carnificina que fora cenário! O sangue espadanara por
toda a parte: manchando trincheiras, calçadas, portas, telhados das casas e o próprio
salão da Intendência!
Ali morreram, como bravos, o Intendente Municipal, Dr. Carlos Gomes; o
delegado de polícia, Coronel Estevão Brandão e o Subintendente Marques. Houve,
ainda, outras vítimas, de parte a parte, mas em menor número do lado dos rebeldes.
A reduzida guarnição republicana estava no dever de, sem desonra, retirar
em ordem para Santiago ou Jaguari, quando teve conhecimento de que os revolucionários começavam a atravessar o Ibicuí.
Preferiu, entretanto, combater e sucumbir às armas dos rebeldes!
Já rendi-lhe, e o renovo agora, o preito de minha admiração muito sincera:
baldado, mas heróico esforço, ficou como símbolo de impavidez e sacrifício!
Não pude permanecer mais tempo na contemplação do espetáculo doloroso:
afastei-me e fui acampar do outro lado do Inhacundá, pouco além da povoação!
Ordenei, dali, a meu irmão, Coronel Chico Flores, assumisse o comando do
grosso e da retaguarda da coluna e marchasse e se incorporasse a mim no rumo dos
limites dos Municípios de São Francisco de Assis e Santiago.
Levantamos acampamento da fazenda da família Vasconcellos e avançamos
em demanda das margens do Itu. No segundo dia de marcha, atingimos o Passo do
Farinheiro. Mandei provar o nado e verificar se dava passagem. Encarregou-se disso, comigo ali presente, o Capitão Mário Paniagua, cujo cavalo, logo ao cair n’água,
adernou e foi arrastado pela correnteza. Tive de desistir da tentativa e procurar, mais
acima, os Três Passos, por onde atravessei sem dificuldade.
Nesse lugar se nos juntaram os contingentes há dias lançados para a frente e
o grosso da coluna, atrasado na marcha, pelas difíceis condições em que teve de
transpor o Ibicuí.
Vieram, igualmente, nessa altura, unir-se a nós, vários grupos de correligionários, orientados: o de São Francisco de Assis, pelo Dr. Ramão Trois; o de São Vicente,
pelo Dr. Armando Vitorino Prates, e o de Santiago pelo Capitão Mateus Tarragó.
Temendo afastar-me excessivamente das costas do Rio Uruguai, por onde
poderiam os rebeldes escapar, esgueirando-se entre mim e as cidades de São Borja e
Itaqui, ladeei, pela esquerda, a Serra do Iguariaçá e rumei para o capão do Inhandiju.
Ali recebi um chasque do Dr. Protásio Vargas. Era o Tenente Falkemback[sic],
que me trazia correspondência e notícias do adversário. Informou-me ainda que o
corpo provisório do Coronel Raimundo Gomes Neto havia sido batido pela gente de
Honório Lemes e acurralado entre os Rios Camaquã e Uruguai, em cujas águas perdera muitos homens.
Aproveitei-me do portador para enviar ao Dr. Borges de Medeiros longo telegrama em que, entre outras providências, pedia-lhe a de mandar guarnecer a descida
da região serrana, de Tupanciretã a São Pedro, pois tinha a esperança de, antes de
uma semana, forçar o inimigo a combater ou a abandonar aquela região. Ao Dr.
Protásio Vargas agradeci os lisonjeiros termos de sua carta e indiquei o caminho a
seguir pela Brigada de Oeste.
Sabedor, pelas comunicações acabadas de receber, de que o Marechal
Setembrino, Ministro da Guerra, chegado ao Rio Grande do Sul, marcara a Honório
Lemes uma conferência a se realizar em Santo Ângelo, tracei logo o meu plano.
Daí em diante, o itinerário seria este: deixar os Rios Camaquã e Itacurubi a
esquerda, atravessar o Piratinim, no Passo da Guerreira, e encaminhar-me ao local
marcado para a entrevista ministerial, que eu estava firmemente disposto a evitar ou
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a interromper! Nesse sentido, nenhuma sugestão tinha-me sido feita. Conhecendo,
porém, suficientemente, os pródromos do movimento revolucionário, podia dela prescindir para, por mim mesmo, deliberar e agir!
Valendo-me de bons vaqueanos, meti mãos à obra para a realização do plano.
De início, determinei ao Major Laurindo Ramos, comandante interino do 5º Corpo, na ausência do Dr. Osvaldo Aranha que, enfermo, seguira para Uruguaiana, fosse
com cem homens até a ponte do Piratinim, na estrada que liga São Borja a São Luiz.
Natural daquelas paragens, estava naturalmente indicado para a missão. Levava ordem
expressa de fazer uma simples demonstração, sem combater e, mesmo, sem forçar a
passagem da ponte. Deveria, ao anoitecer, retirar-se e vir reincorporar-se à coluna.
Queria, desse modo, mascarar o movimento das nossas forças. O expediente
teve o êxito esperado: Honório Lemes, na convicção de que o nosso propósito, para
atacá-lo, era o de utilizar aquela estrada, pôs fogo à ponte!
Quando atravessava o Passo da Guerreira, recebi, da retaguarda, um aviso de
que chegara à coluna o Dr. Leite Veloso, médico militar servindo na guarnição de
São Luiz. Desmontei e fiquei aguardando-o. Não tardou muito em aparecer. Ainda
que nascido no Norte, casara-se em Uruguaiana e adotara com facilidade os nossos
costumes. Perfeito campeiro, apresentou-se bem montado e vestindo trajes gaúchos.
Fora chamado para atender a um doente daquelas redondezas e voltava, nessa mesma tarde, para São Luiz.
Informou-me, lealmente, que na véspera, a gente de Honório Lemes estava
ainda acampada entre aquela cidade e a ponte já referida. Perguntei-lhe, diante disso, se do lugar onde estávamos não havia um caminho mais curto para ir a São Luiz,
sem necessidade de fazer o percurso por São Miguel?
Respondeu-me existir a estrada da Laranja Azeda, contornando as ruínas de
São Miguel pela direita e rumando para o arroio Santa Bárbara.
Parecendo excelente a informação, deixei-o ali mesmo almoçando o meu escasso farnel (rabada assada com o couro, envolta em farinha de mandioca) e galopei
para fazer a vanguarda desandar o caminho e endereçar-se para o atalho.
Foi um grande erro, como se verá mais adiante, que aquele bom amigo, na
melhor das intenções, nos fez cometer!

XVIII
São Lourenço
Como já entardecesse e a jornada fora longa, começamos a acampar, algumas
unidades à margem do Piratinim e outras sobre uns capões, de um e outro lado da
estrada.
As vicissitudes de uma campanha como a que fazíamos criaram a imperativa
necessidade de localizar o acampamento ou bivaque onde houvesse lenha e água ao pé.
Principiara-se a carnear e a acender os fogos.
Dispunha-me a tomar banho nas águas do Piratinim, quando veio a notícia,
da vanguarda, de que forte contingente revolucionário avançava em nossa direção,
trazendo de vencida a nossa força.
Vesti-me e calcei-me aceleradamente, montei a cavalo e avancei. Escurecia.
Pelo caminho encontrei elementos dispersos da gente de Santiago que, apavorados,
deixaram o seu comandante, o intrépido Capitão Mateus Tarragó, enfrentando quase
sozinho, a onda dos atacantes!
Adiantei-me para socorrê-lo e reforçar. Ele, porém, se bastara na repulsa aos
rebeldes. No Passo de Santa Bárbara, onde boleara a perna para resistir, deixou,
junto a si, um montículo de cartuchos deflagrados! Era forte como um touro!
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Houve vários mortos e feridos nas fileiras adversárias.
Eu mesmo interroguei, caído no campo, com eventração[sic] produzida por
bala, ao Tenente Acelino Ramos.
Para poder contemplar-lhe as feições, acendi um fósforo e perguntei-lhe como
se chamava e a que tropa pertencia.
Deu-me, com voz sumida, o nome e disse que era da gente do Capitão Pimba.
Insistindo para que o mandasse degolar, afirmei-lhe reiteradas vezes: “Fique tranqüilo! Nós não degolamos a ninguém!”
Gravemente atingido e não podendo receber socorro médico imediato, gemeu
durante muito tempo, para extinguir-se ao amanhecer. Muitos dos seus conterrâneos
e até parentes, servindo no 5º Corpo, o sepultaram depois de arrecadarem papéis e
objetos que trazia.
Passei o resto da noite com o cavalo encilhado e pela rédea, em pleno campo.
À meia noite, mais ou menos, ouvindo, apagadamente, o som do clarim inimigo,
disse aos meus oficiais: “É o Honório que se afasta!”
Com efeito, não bem clareara o dia, avancei para o povoado missioneiro de
São Lourenço e, pelos feridos ali deixados (Pancho Góes, Fulano Severo e João
Alensio), pude certificar-me de que àquela hora se operara a retirada.
Dos feridos, o que parecia mais grave, era João Alensio, atravessado, como
fora, por uma bala. De início, não o tratei com muita deferência, mas, logo depois,
compadecido de seu estado, determinei lhe aplicassem uma injeção. Tinha vômitos
incoercíveis e contorcia-se de dores.
O caso deste homem era, nada mais nada menos, a reedição do passado com
o de nome Lopestegui, já anteriormente narrado.
Estabelecido com boliche em Ibaré, entre Lavras e São Gabriel, viu também o
negócio saqueado por bandos rebeldes: não dispondo de mais nada de seu, acompanhou, como o outro, a farândula!
Foi recolhido pela Cruz Vermelha e, com outros feridos, levado para São
Luiz. Os médicos e os bons cuidados da população generosa daquela nobre terra
restituíram-lhe a saúde. Sei que ainda vive e recorda o episódio doloroso!
Devidamente enfronhado de que Honório Lemes, na retirada, tomara pela
estrada que vai ter a Santo Ângelo, não perdi tempo e pus-me no seu encalço.
Na marcha, a trote e, às vezes, a galope, o Capitão Isidoro Cunha veio comunicar-me que estava na coluna um chasque, portador de recados para o General Honório
Lemes. Ordenei me trouxesse o homem. Era um biriba grande e vinha bem montado.
Entregou-me a carta. Nada dizia de importância e estava assinada por Zeca Neto,
pessoa que não deve ser confundida com a do general revolucionário de igual nome
meu venerando e prezado amigo. Creio que se tratava de um caudilhete de Santo
Ângelo ou de Ijuí, depois falecido, durante a emigração, em Bompland, nas Missões
argentinas.
O nosso movimento, desde a véspera, fora tão rápido e inesperado que, como
esse, outros casos houve de engano e confusão.
Vários indivíduos, sem se fixarem nas cores das nossas divisas, nos vieram
falar, na crença de estarem em presença do adversário.
Lembro-me de um portuguesito, empregado da Companhia Construtora de
Santos, naquela época contratante da edificação de quartéis para o Exército, que se
me arrimou para conversar em plena marcha. Montava um petiço encilhado com
sela militar! Casara-se em São Luiz, com uma mocinha, de relativa fortuna, pois
possuía campos e gados no lugar por onde, justamente, estávamos passando.
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Desfiou-me um rosário de contos e proezas de sua vida e, de vez em quando,
metia o pau no Dr. Borges de Medeiros, crente e seguro de que falava a um chefe
rebelde. Dei-lhe corda e deixei-o expandir-se um longo trecho do caminho, até que
descobri-me abruptamente, declarando-lhe a nossa qualidade de tropa governamental! Ao pobre homem pareceu abrir-se-lhe o chão e tragá-lo!
Não podia acreditar, mas, ante a firmeza do que lhe afirmara e a evidência
das cores dos nossos distintivos, nos quais não reparara, convenceu-se e principiou a
série de desculpas, cada qual mais esfarrapada!
Pelas dez horas, mandei fazer alto e tirar o freio aos cavalos, para ligeiro descanso.
Acerquei-me das lindas pitangueiras, carregadas de frutos, existentes nos
capões que, com intervalos, orlam aquela estrada e dei-me ao prazer de os colher e
comer com sofreguidão! Havia mais de vinte horas que não comia nem bebia!
O moço português desejoso de fazer-se agradável, pediu licença para ir arranjar, numa casa da vizinhança, de suas relações, um queijo, com que me queria obsequiar.
Agradeci-lhe a boa vontade, porém, recusei o oferecimento.
Depois de muito aconselhá-lo, para que não reincidisse na leviandade cometida, concedi-lhe a liberdade, com recomendação ao comandante da retaguarda, para
que o deixasse transitar.
Com o biriba, antes referido, a cena também não deixou de ter comicidade!
Simplório e inadvertido, o pobre diabo estava longe de pensar que viera cair
exatamente no meio de forças adversas!
Quando, ao terminar de ler a insignificante carta, perguntei-lhe se não percebera ainda que estava em presença de tropas legalistas, o seu assombro e estonteamento foram enormes! Alguns companheiros, mais para o amedrontar que para lhe
fazer mal, coisa que eu não consentiria, arrebataram-no do cavalo! Com olhos espavoridos e aos gritos, apelava pela minha intervenção: “Não me deixe matar! Não me
deixe matar!”
Fi-lo recolher preso ao 6º Corpo e, mais tarde, igualmente o libertei.
Ao atingirmos uma restinga, pouco adiante de São Miguel, estacionamos para
carnear e permitir algum fôlego aos nossos homens e à cavalhada. As reses abatidas
deram carne magra e engelhada: quase não se prestava para assar.
Assim mesmo, como a fome fosse muita, fi-la chamuscar apressadamente e
comi alguns pedaços.
Aproveitando da parada, mandei dar um banho ligeiro no meu cavalo e de
novo encilhá-lo.
Escolhi o 5º Corpo e mais uma seção de metralhadoras leves, do esquadrão do
2º R.C. e, com essa pequena força, resolvi adiantar-me ao grosso da Brigada de
Oeste.
Examinada a hora, verificou-se que passava do meio-dia. Determinei, então,
ao Coronel Chico Flores, que às duas horas recomeçasse a marcha, pois eu partiria,
naquele mesmo instante, ao encontro dos nossos piquetes avançados e em perseguição do inimigo. Redarguiu-me que, com tão poucos elementos, não devia aventurarme muito e convinha refletir sobre os planos de ação.
Ajuizadas ponderações, nem por isso as aceitei, imbuído, como estava, do
anseio de manter o contato com o adversário retirante, ao qual urgia não dar trégua!
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XIX
Carajazinho
(dia 17 de outubro)
Trotei e galopei pela estrada afora, num percurso de várias léguas, sem conseguir notícias e sinais dos meus vanguardeiros. Isto dava-me apreensões, não só porque tinham avançado muito, como, também, porque me forçavam, para encontrálos, a me distanciar perigosamente do grosso da força. Pela tarde, fui dar com eles,
apeados e comendo laranjas, na frente do estabelecimento pastoril da família Kruel.
Comandava-os o valoroso Capitão Antoninho Pacheco de Campos. Interpelei-o, de
cima do cavalo, sobre o paradeiro do inimigo. Apontou-me, com o braço estendido,
a menos de mil metros de nós, a linha contrária.
Efetivamente, sem binóculo, podia ser avistada, sobretudo, quando assomava
no alto das coxilhas.
Cruzei a perna por cima do pescoço da cavalgadura e aceitei umas laranjas,
oferecidas pelas senhoras daquela estância.
Ao passo que me dessedentava com aquelas boas frutas, dava tempo que chegassem os companheiros, retardados na marcha.
Logo depois, começaram a aparecer os primeiros elementos do 5º Corpo.
Ordenei o ataque e dirigi-me para a frente. Nessa ocasião, o inimigo, que já
estava acampado e começara a carnear, pôs-se em movimento, abandonando os fogões e o gado abatido, sem chegar a lhe tirar o couro!
O fogo, em dado momento, adquiriu inusitada intensidade. As descargas cerradas sucediam-se ininterruptamente e por longo espaço de tempo.
Quando atingi a nossa linha, vinha correndo para trás, a pé, um soldadinho
das forças legais. Perguntei-lhe porque se retirava desse modo. Respondeu-me que
lhe tinham matado o cavalo.
Entreguei-lhe, então, a lança que trazia empunhada com a flâmula da Brigada e mandei-o recolher-se a um sangão, na retaguarda.
Como se fosse exígua a tropa com que contávamos para atacar, até o sargento
porta-estandarte (Conceição) empreguei na luta, agarrando eu a bandeira!
Estando toda a nossa gente apeada, mandei montar e preparar-se para a carga.
Não pude, entretanto, desferi-la porque o inimigo já trazia a sua e levou-nos por diante!
Houve um momento de pânico e de debandada! Eu mesmo fui forçado a retirar, perseguido e alvejado, de perto, por um troço de adversários! Pouco adiante, porém, consegui
reunir um grupo de companheiros e voltei para proteger o Major Laurindo Ramos, Capitão Luiz Aranha e outros, que se tinham entrincheirado no sangão já mencionado onde,
dispondo de um F. M., se fizeram fortes e contiveram o inimigo.
Durante a retirada, ouvi claramente, os perseguidores gritarem: “Oigaté! Esperem!”
O meu cavalo, com os tiros de que me faziam alvo, quase me derrubou! Fogoso e embravecido pelo tiroteio, mal o podia conter pelo freio: num dos pulos que deu,
fez saltar o revólver da cintura! Por fortuna, pude agarrá-lo, antes de cair ao chão, e,
com ele, revidar os disparos!
Os revolucionários, contidos pela resistência do Major Laurindo e seus comandados, viram-se obrigados a retirar, levando vários chefes e oficiais feridos.
Com duas ou três rajadas de fuzil metralhador, feitas quase à queima-roupa,
bastou para os fazer arrepiar carreira!
Tivemos, de nossa parte, várias baixas entre mortos e feridos. Dentre estes,
lembro-me do Capitão Heitor Coimbra, alcançado no pé, por um projétil.
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Durante a ação, escapou-se e foi apresentar-se aos rebeldes o Tenente Couto,
aprisionado por mim no Caverá.
O soldadinho a quem eu, ao chegar à linha de fogo entregara a flâmula da
Brigada, feito prisioneiro, apareceu, no dia seguinte, degolado à beira da Lagoa da Mortandade!
Os revolucionários perderam também alguns homens, sendo, porém, mais
avultado o número de feridos. Ali caíram o Coronel Mingote Cunha, de Uruguaiana;
Tenente-Coronel Mallet dos Santos, de São Francisco de Assis; Tenente-Coronel
Democratino Silveira, de Alegrete, e mais alguns outros de postos inferiores. Dos
acima enumerados, os mais gravemente atingidos foram o segundo e o terceiro.
Ali também foi morto o nosso soldado, conhecido no 5º Corpo, de que fazia
parte, por Pai João. Como, em anterior refrega, tivesse corrido, na coluna, a falsa
notícia de sua morte, um dos nossos camaradas, surpreendido de vê-lo vivo, disselhe: “Ué! Você, então, não morreu?” Ao que o malogrado e valoroso preto respondeu: “Não era eu! Eu fui ver!”
Pernoitamos no próprio acampamento de Honório Lemes, onde parte de nossa gente comeu a carne do gado por ele abatido e de que se não pôde utilizar! Combatêramos no Carajazinho e era 17 de outubro. Até altas horas da madrugada, continuavam chegando nossas tropas, após penosa caminhada.
Primavera fria, tive de dormir nos arreios, sob o céu azul-turquesa do Rio
Grande do Sul amado! Abstive-me de toda e qualquer alimentação.
Recordo-me de que o Coronel Chico Flores convidou-me a comer uns ovos
fritos em sebo, convite que, como é de ver, não aceitei!
Afadigado, não dormi com facilidade. Acudiam-me à mente os lances mais
arriscados do combate e considerava o erro de, na véspera, ter optado pelo atalho da
Laranja Azeda, enquanto que, se tivesse perseverado no cumprimento do itinerário
anteriormente traçado, o recontro teria sido frontal e decisivo. Tanto mais quanto,
nesse e no anterior dia, recebera grande potreada de excelentes e gordos cavalos, na
maioria da marca O, pertencentes a um dos bancos do Estado e entregues pelos
fazendeiros em pagamento de débitos vencidos e atrasados. Bem montados, teríamos
podido, depois do choque, fazer uma perseguição em forma. Em todo caso, consolava-me a certeza de haver impedido a realização da conferência aprazada para Santo
Ângelo, pois forçara o inimigo a desviar-se dali, tornando, portanto, impossível,
para os mais próximos dias, o encontro com o Ministro da Guerra!
Não esperei o amanhecer para recomeçar a marcha. Encarregado por mim de
explorar o rumo seguido pelas forças contrárias, o Major Tauro Diogo Hamilton
pretendeu tomar um caminho que, partindo do eixo da estrada real, dirigia-se para a
direita. Compreendendo, pelo meu faro de camponês, que escolhera senda errada,
galopei para a vanguarda e fiz-lhe ver que, ao terminar o combate, já muito avançada a noite, o fogo vinha de uma serrinha, sita à esquerda, isto é, do lado oposto
àquele por onde quis enveredar. Replicou-me que escolhera esse caminho porque
notara, no chão, as grandes pegadas deixadas pelos animais cavalares.
A minha observação estava certa: o inimigo tomara a direção por mim prevista. Tanto assim que, logo depois, ao alcançarmos São João-Mirim, caía como uma
bomba o boato de que, em casa dali vizinha, se achava gravissimamente ferido um
dos chefes da coluna de Honório Lemes.
Não foi fácil conter a nossa gente e mantê-la em forma, ao se propalar nas
fileiras essa notícia! É que, momentos atrás, todos tinham contemplado, à beira da
Lagoa da Mortandade, estendido e degolado, o cadáver do nosso infortunado
soldadinho, como que reclamando represália! Consegui, não obstante, impor-me e
fazer prevalecer as normas de disciplina e humanidade, que nortearam sempre a
conduta dos nossos comandados: nenhuma vingança seria tomada.
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Efetivamente, os revolucionários, confiantes em nossa nunca desmentida clemência, haviam deixado, em tratamento, na casa do Sr. Libindo Pereira Viana, o TenenteCoronel Democratino Silveira e o Tenente Flores Trindade, ambos apresentando ferimentos
de importância. Conhecia, do tempo em que dirigiu as construções dos torreões do haras
Assis Brasil, no Itaiaçu, o Sr. Democratino Silveira, moço afável, laborioso e de correto
proceder. Ao penetrar no quarto da fazenda em que o hospitalizaram, achei-o deitado,
enormemente pálido e com a barba preta crescida de meses.
Antes de o cumprimentar, as primeiras palavras que lhe dirigi foram estas:
“Então, amigo, é nesta situação que o venho encontrar?” Respondeu-me: “Que
quer, doutor, são idéias!”
Afirmei, incontinenti, que tudo quanto podia fazer era garantir-lhe a vida!
Aspirou fortemente, dando-me a certeza de que, até ali, estava temeroso do que
lhe poderia advir. Negou-se, com dignidade, a informar-me do rumo tomado pela coluna
rebelde. O companheiro, porém, que estava deitado sobre um colchão, no assoalho, intervindo, disse: “Que sabe ele, doutor, se todos vão como maleta de louco!”
Tocando-lhe os pés, senti-os congelados. Interroguei-o sobre se já havia sido
medicado. Respondeu-me negativamente e, levantando as cobertas, quis mostrar-me
o terrível ferimento, pelo qual ainda sangrava.
Sabendo que o Tenente-Coronel Mallet dos Santos, também ferido gravemente, partira de automóvel para buscar recursos médicos em Tupanciretã, estranhei que
o não tivesse acompanhado. Respondeu-me não lhe ter sido possível suportar os
trancos e baques da viagem. Percebia-se, pela palidez, que perdera muito sangue e,
pelas contorsões, que continuava sofrendo intensas dores.
Acalmei-o com a promessa de que seria atendido e medicado pelo Dr. Aires
Maciel, nosso médico, que vinha à retaguarda.
Havia dezessete anos que estivera naquela casa, quando da viagem por mim
feita para ir visitar, em São Luiz, o meu saudoso e grande chefe, Senador Pinheiro
Machado, de memória refulgente e imortal.
Fora ali agasalhado e cercado de atenções inolvidáveis. O Sr. Libindo, casado
em segunda núpcias, tinha aspecto de ser duas vezes mais velho que a esposa, jovem
e bela. Davam a impressão, apesar da diferença de idade, de viverem tranqüilos e felizes.
Almocei em companhia do casal, desalterei-me com uvas excelentes e até
passeei a cavalo pelos campos, onde o bom do velho Libindo mostrou-me os bezerros
da primeira mestiçação do gado crioulo com o zebu. Sobressaía das demais a que
denominara Flor da Serra, uma novinha osca-oveira, produto daquele cruzamento.
Vinha, passados quase vinte anos, tornar a vê-los: ele, octogenário, e, ela,
com os cabelos brancos como neve!
Acolheram-me como da outra feita, com satisfação e fidalguia, levando-me
para o interior do lar abençoado, onde serviram-me, em grandes chávenas, café com
leite, acompanhado de rico bolo e manteiga!
Refeição deliciosa. Repetia, sem nenhuma cerimônia, pois há mais de trinta
horas nada comera.
Os bons velhinhos, ao mesmo tempo que me cumulavam de gentilezas, lamentavam, incessantemente, as condições dolorosas em que, forçado, voltava a visitálos. Narraram-me os episódios dessa noite, quando Honório Lemes, Batista Luzardo
e outros chefes, tão ou mais famintos que eu, ali chegaram para pedir-lhes alimentos: invadiram a casa até a cozinha e lá mesmo prepararam e comeram o que foram
encontrando.
Manifestei-lhes toda a minha gratidão e, antes de partir, deixei por escrito
ordens terminantes ao comandante da retaguarda para fazer respeitar a casa, seus
moradores e os dois feridos nela em tratamento.
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Esse documento foi achado, dentre os papéis do espólio daquele digno fazendeiro patrício, pelo Doutor Pedro Pinto, médico em Tupanciretã e meu dedicado e
prestimoso amigo.

XX
Descida da Serra
As forças revolucionárias, acossadas pelas nossas vanguardas, abandonando
a estrada, só descansaram na Estância do Buriti, propriedade de Teófilo Pereira, sita
no antigo 4º distrito de Santo Ângelo.
Devido a divergências surgidas entre meus vanguardeiros, Capitães Antoninho
Pacheco de Campos e José Álvares, perdi-me com uns duzentos homens, numa marcha equivocada sobre as nascentes do Inhacapetum. Quando reincorporei-me, já a
Brigada acampara no local abandonado pelos rebeldes. Durante essa noite e todo o
dia seguinte, caíram chuvas torrenciais, suportadas com perseverança e estoicismo.
Aproveitando-se do mau tempo e da distância que nos levava, Honório Lemes conseguiu atravessar o Rio Jaguari, no Passo da Ruiz. Quando tentamos fazê-lo já não
dava vau e, por isso, procuramos o Passo da Lage, mais espraiado e menos profundo
do que aquele, porém, resvaladio e perigoso.
Essa circunstância permitiu aos rebeldes descessem a serra, pela picada do
Jari, ganhando-nos vinte e quatro horas de vantagem. Mesmo assim, pisando-lhes os
calcanhares e sem lhes dar quartel, descemos a Serra de São Xavier numa só jornada. Por toda a parte encontrávamos sinais do inimigo e muitos fogões ainda acesos.
Pouco antes de atingirmos o Rio Toropi, defrontamos, à margem da estrada, o
forte estabelecimento comercial do Sr. Julião Gause, homem laborioso e acatado.
Solicitado a vir a nossa presença, para prestar informações, compareceu a sua esposa, que nos declarou ter ele seguido empós do General Honório, a fim de lhe rogar a
devolução de alguns dos animais arrebanhados pelos revolucionários.
Em frente da casa de negócio, em suave elevação do terreno, alteava-se um
espaçoso edifício, a bailante, segundo informaram, em cujos salões colonos e habitantes das redondezas costumavam realizar danças, diversões e festividades. Pouco
detive-me ali. Apenas o suficiente para assistir ao ato generoso e espontâneo daquela
senhora, vindo para a calçada distribuir, em pessoa, aos soldados que passavam,
rapadura e pão! Eu mesmo aceitei a minha ração e, mastigando-a, parti comovidamente
agradecido!
Mais adiante, encontrei o Sr. Julião Gause que, desiludido, por nada ter conseguido e nem sequer se ter avistado com o chefe dos rebeldes, voltava, ao trote, para a moradia. Convidou-me a partilhar do fiambre que, em mala de pano, trazia à garupa.
Apeamo-nos um pouco, à direita, do caminho, e merendamos chouriços com
pão, marmelada e queijo!
De origem alemã ou polonesa, faço-lhe referência e a sua mulher pelo modo
hospitaleiro com que me trataram e a minha esforçada gente.
Passado o Toropi, marchei para São Pedro, seguido apenas de uns trinta homens. Pelas três e meia da tarde, penetrei na vila, cuja população, na maioria hostil
ao governo, não nos recebeu, nem apareceu pelas ruas e logradouros públicos.
Informado de que o inimigo fizera apenas uma diversão sobre a localidade, para
mascarar a passagem do Ibicuí, feita através da ponte da Lenheira, a oeste de São Pedro,
dirigi-me para a estação Dilermando de Aguiar, da Viação Férrea. Encontrei ali nova223

mente, o batalhão da Brigada Militar comandado pelo Tenente-Coronel Amadeu Massot.
Desde logo deu-me conhecimento da manobra de Honório Lemes: ameaçara atacar São
Pedro e Dilermando para, em melhores condições, fazer o grosso das suas tropas atravessar o rio mais abaixo do ponto em que era esperado.
Descobertas suas verdadeiras intenções, fizera-se tarde para o impedir de realizar a travessia. Por isso, o batalhão, embarcado em trem, encaminhou-se para
Cacequi. Ao chegar, porém, às proximidades da parada Chagas, foi atacado e teve de
defender-se com vigoroso fogo de armas automáticas.
Os rebeldes, registrando algumas baixas, entre mortos e feridos, retiraram na
direção de São Gabriel, pela coxilha do Pau Fincado. Essa a narrativa que me foi
feita de mais uma escapada da coluna rebelde! Fora em pura perda a advertência
que, de São Borja, fizera ao Dr. Borges de Medeiros, no sentido de preparar-se para
aguardar e bater o inimigo na descida da serra!
Entretanto, a Brigada de Oeste podia ufanar-se de ter, em menos de doze dias,
forçado os revolucionários a abandonar as regiões missioneira e serrana!
Devo acrescentar, em homenagem à verdade e em louvor da minha pertinaz e
abnegada gente, que, nesse curto lapso de tempo, acampamos e acendemos fogo,
para comer, apenas sete vezes.
A perseguição fez-se tão porfiadamente que o Major Cacildo Krebes, delegado,
pelo Marechal Setembrino de Carvalho, para levar a Honório Lemes as diretrizes do
plano de pacificação que esboçara e intentava ultimar, tendo saído de Santo Ângelo certo
de encontrar logo adiante o chefe rebelde, só conseguiu realizar o seu intento e cumprir
essa missão na coxilha do Pau Fincado, entre Santa Maria e São Gabriel, a dezenas de
léguas do ponto inicial de partida. E, isso mesmo, viajando de automóvel!
Não fui, infelizmente, notificado a tempo das várias tentativas feitas pelo
referido major para, furando as nossas linhas, ir encontrar-se com Honório Lemes.
Avisado com antecedência, seguramente o impediria de desempenhar-se da incumbência: se não era espião, tínhamos, por outro lado, motivos sobrados para o considerar como um dos que mais açularam o movimento sedicioso!
Noutro esboço, terei oportunidade de traçar o perfil desse oficial, prematuramente reformado e, hoje, entregue ao afã exclusivo de abocar... as peças de sua artilharia para os louros arrozais dos agricultores rio-grandenses!
Permaneci, pouco mais de um dia, na estação de Dilermando de Aguiar, aguardando as nossas forças, retardadas na marcha através da picada do Jari, tão íngreme
e acidentada que, no seu percurso, tivemos de abandonar mais de mil cavalos e
mulas, estropeados e desfeitos dos cascos pelo efeito corrosivo das pedras e demais
asperezas do caminho. Vali-me desse compasso de espera para, pelo telégrafo da
Viação Férrea, falar com o Dr. Borges de Medeiros, ao qual não pude ocultar o
dissabor que me causava o fato de não terem sido atendidas as indicações com tanta
antecipação feitas, para a completa batida do inimigo na descida da serra! Parece
não lhe sobrara lazer para dar atenção ao que, tão-somente em seu favor, eu sugerira,
engolfado, como estava nos ditirambos dos oradores do congresso partidário, nesse
momento reunido na capital, com o fito de galvanizar os republicanos até então
apáticos e pouco inclinados ao sacrifício pelo chefe e pela causa!... Aliás, conversando, na citada estação, com os correligionários que regressavam de trem do conclave,
outra conclusão não me fora lícito tirar das condições eufóricas em que, informaram,
ficara o Presidente do Estado, com o despertar tardio e leonino do partido!...
Quão diferente o seu estado d’alma lá pelos princípios do ano!...
Depois desse brevíssimo repouso, a Brigada de Oeste marchou, de novo, em
direção de Pau Fincado. Pelo caminho nos informaram da passagem da coluna ad224

versa: percebendo, na frente, entre Bela Vista e São Gabriel, a presença da Brigada do
Centro, comandada pelo Coronel Claudino Nunes Pereira, deixara esta cidade à direita e rumara para o Passo da Rocha, no Rio Vacacaí.
Em Dilermando ou em Bela Vista, recebi do Dr. Borges de Medeiros ordem
telegráfica para prosseguir na direção daquele passo. Sem dúvida, informado do
itinerário seguido pelo inimigo, queria, de longe, prescrever-me normas de ação e
diretivas táticas!
Não me conformando com as determinações ou alvitres dados, desobedeci e
deliberei agir inspirado pela experiência: conhecedor dos ardis de Honório Lemes,
devia encurtar caminho para ganhar-lhe a dianteira! Como se verá, foi o melhor
critério, pois tudo induzia a concluir que ele, gaúcho vivo, não se deixaria apanhar
entre as pinças das duas colunas governistas, saídas em sua perseguição!
Optei, portanto, pela corda de círculo, de Bela Vista ao Passo de São Borja, no
Rio Santa Maria, de modo a não fazer o jogo visível do inimigo, isto é, obrigar as
duas forças contrárias a se escalonarem, em profundidade, pela mesma estrada que
ele ia trilhando, tendo a frente desobstruída e os flancos livres!
Assim, deixando São Gabriel à esquerda, a Brigada de Oeste foi acampar na
Caleira, entre sul e sudoeste da cidade.
Convidado a jantar em casa do Coronel Francisco Hermenegildo, intendente
municipal e chefe local do nosso partido, participei do ágape íntimo, tão insistente e
gentilmente oferecido.
Fiz-me acompanhar da pequena mala de campanha em que trazia, de envolta
com algumas roupas e papéis, os meus inseparáveis charutos! Permitiu-se-me tomar
um rico banho e mudar de roupa. Bem preferível fora que o não tivesse tomado, pois
deixei a banheira em estado de fazer vergonha: tive de lavá-la antes de vestir-me!
Senti-me, entretanto, reanimado e com outro humor, ao tomar assento à mesa
do casal amigo que, com requintes, me obsequiava!
Depois do jantar, os correligionários fizeram-me uma manifestação entusiasta e ruidosa, que agradeci dos balcões do palacete em que, por momentos, me hospedava. Recordo-me bem de, na improvisação, ter pregado o apaziguamento dos espíritos e feito sincero apelo à concórdia entre os patrícios.
Já cerca de meia-noite, e depois de resistir à sedução do Coronel Chico
Hermenegildo de me fazer descansar em sua nobre e acolhedora residência, montei a
cavalo e saí da cidade para dormir umas poucas horas na minha barraca.
Ao chegar ao acampamento, tive ainda o cuidado de mandar avisar aos comandantes de corpos que a marcha seria iniciada às cinco da manhã!
Com efeito, a essa precisa hora, a Brigada de Oeste movimentou-se em demanda do Passo de São Borja, realizando uma das mais esfalfantes marchas de toda
a campanha.
Enquanto isso, Honório Lemes, atravessando o Vacacaí, enganava o Coronel
Claudino, por isso que, descrevendo um semicírculo e fazendo avançar, até a estação
de Suspiro, alguns piquetes, deixara-o na crença de que rumava para Lavras ou
Bagé! Eu, porém, habituado aos feitos e manhas do zorro revolucionário, conhecialhe a corrida e, por isso, elegendo a melhor espera, procurei desmanchar-lhe os
planos! Pude, destarte, ainda uma vez, com surpresa e espanto seus, sair-lhe à frente!
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XXI
Olhos d’Água
Não foi, porém, possível a toda a Brigada de Oeste, pelo esgotamento da
cavalhada, no rigor da marcha, atingir o Passo de São Borja.
Apenas uma ala do 6º Corpo Provisório ultrapassou-o e foi acampar na margem esquerda do Rio Santa Maria, com a ordem de, antes do amanhecer, fazer a
vanguarda. O grosso das forças pernoitou num e noutro lado do corredor fronteiro à
Estância de Santa Cecília, do Dr. Camilo de Freitas Mércio, médico e prócer oposicionista, meu amigo e contemporâneo do curso de humanidades, em São Paulo. Para
defender a propriedade de todo e qualquer atropelo, o Coronel Chico Flores,
deliberadamente, nela alojou-se. Fiquei à beira da estrada, cujos aramados laterais
tivemos de queimar em vista da impossibilidade de, por outro modo, conseguirmos
lenha, afastados, como ficamos, dos matos.
Nessa noite, vindo de São Gabriel, incorporou-se à coluna e reassumiu o comando do 5º Corpo Provisório o Tenente-Coronel Osvaldo Aranha. Como ficou dito,
enfermara em Jacaquá, quando da passagem do Ibicuí, e fora restabelecer-se, no seio
da família, em Uruguaiana. Até aquele dia, viera acompanhando a Brigada do Centro e, assim, pudera assistir e compreender a finta que Honório Lemes fizera ao
Coronel Claudino, simulando atacá-lo com débeis elementos nas adjacências do Passo
do Pinto, para permitir ao resto de suas forças tomar distâncias e, portanto, escapar
ao choque desfavorável!
Muito antes de clarear o dia, montei a cavalo e dirigi-me para a vanguarda,
por sua vez já em movimento pela estrada geral que, dividindo-se em vários pontos,
liga entre si os Municípios de São Gabriel, Rosário, Dom Pedrito e Livramento.
Atravessei, seguido de dois ou três homens, o Passo de São Borja, quando o sol já
brilhava nas coxilhas. Galopei duas horas para poder encontrar a força vanguardeira
à altura da Fazenda do Umbu, do cidadão uruguaio Ramon Camps, casado com uma
nossa conterrânea, da família Evaristo Ribas.
Fui logo sabendo, como pressentira e esperava, que haviam sido avistados
potreadores dos rebeldes pelas redondezas! Começavam os fatos a dar-me razão para
a desobediência às ordens e diretivas do Dr. Borges de Medeiros: o inimigo, desprendendo-se de todo contato com a Brigada do Centro, que o vinha perseguindo, saiu no
mesmíssimo lugar que eu previra para o encontro!
Parecerá, por certo, aos que isto lerem, que a afirmativa não passa de uma
fanfarronada post facto, porquanto bem difícil fora predeterminar o percurso da
coluna rebelde!
Estão, entretanto, bem vivas inúmeras pessoas a quem transmiti, com dois
dias de antecedência, meu pressentimento e o plano para evitar o regresso a sua toca,
do Leão do Caverá!
Era 27 de outubro e íamos, pela última vez naquela campanha, cruzar armas
com os nossos patrícios rebelados!
Distanciando-me bastante da vanguarda, fui ao encontro do piquete que dela se
destacara, para averiguar o que significava a presença de gente estranha potreando na
região.
Ao passar pela frente de uma grande mangueira existente no meio do campo
e a pouco mais de mil metros da sede da fazenda de Ramon Camps, via-se repleta de
animais cavalares, na maioria éguas de cria. Alguns soldados que os haviam juntado
e encerrado tratavam de descobrir e apartar os mansos, para serem aproveitados na
remonta das nossas tropas.
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Apeado e meio oculto sob umas sina-sinas, encontrei o piquete do Tenente
Gregório Salgado, minutos depois morto no embate que se travou. Desmontei e, com
ele, avançamos alguns metros pelo costado de uma velha e desmantelada cerca para,
sem binóculo, ver os revolucionários, muitos já de cavalos desencilhados e soltos e
outros que apenas vinham chegando ao acampamento. Mandei mudar os arreios do
cavalo em que, até ali, viajara para o meu fiel tordilho, montada predileta e afortunada de quantas refregas sustentei!
Do observatório em que me colocara, enxergava todo o campo adverso e até
os menores movimentos dos que o ocupavam. O lugar denominava-se Olhos d’Água
e, presumo, pertencia à jurisdição de Dom Pedrito.
Observada a posição do inimigo, que não podia atacar com os fracos elementos do pequeno piquete de que dispunha, o bom critério aconselhava a retirar-me
para detrás do coxilhão situado um pouco à retaguarda, dando assim tempo chegassem as nossas tropas mais avançadas na marcha. Cometi, entretanto, a imprudência
de não adotar esse proceder, deixando-me ficar ali mesmo, aguardando mais forças
para dispô-las ao ataque.
O êxito habituara-me de tal modo a sempre tocar por diante o inimigo, sem
levar em conta o emprego de meios adequados e as possibilidades de reação daquele,
que estava fadado a, mais dias menos dias, ter de suportar um sofrenaço!
Não demorou muito, vi saírem da coluna contrária alguns piquetes na nossa
direção. Nesse momento chegava-se a ala do 6º Corpo, sob o comando do Major
Negrito Barros, ao qual, ainda a pé, mostrei a situação do adversário, dizendo-lhe:
“Devemos barrar-lhe o acesso ao Passo do Ibicuí da Armada.” Perguntou-me, então, o intrépido oficial: “Onde fica esse passo?”
– “Só de uma feita passei por ele mas, se não me engano – respondi – está
por detrás daquele cerrito isolado, que se vê a certa distância, em nossa frente!”
Pouco depois, certifiquei-me que o indicara com exatidão.
O inimigo, mal divisara a nossa força, rapidamente encilhara, montara a cavalo e movimentara-se para investi-la, supondo fôssemos apenas aqueles poucos homens que vira chegar.
Trouxe-nos, assim, sem mais tardança, terrível ataque, forçando toda a nossa
linha a retirar em desordem, deixando em suas mãos prisioneiros, mortos e feridos.
Foi uma debandada lamentável!
Pude, entretanto, com energia, refazer de ânimo e reagrupar nossos elementos, de modo a oferecer resistência tenaz aos rebeldes, muitos dos quais tentavam nos
envolver por todos os lados.
Mandei-os apear, tendo como proteção um aramado, e, firmes, ali esperar o
choque do adversário. O grosso das nossas forças atrasara-se em excesso e, por isso,
não tomou parte da peleja.
Logo depois, atingia a nossa posição, um pelotão de metralhadoras leves do
2º R.C., comandado pelo valoroso Tenente Tácito dos Santos. Ordenei-lhe fizesse
algumas rajadas contra a massa da coluna inimiga.
Foi a conta: debandaram em muito maior desordem do que o fizera a nossa
gente, momentos antes! Pelos prisioneiros, Honório Lemes informara-se de que, de
novo, nos tinha pela frente!
Determinei, então, a minha tropa, montasse e carregasse contra o inimigo, já
em franca e desabalada fuga no rumo do Ibicuí da Armada, cujo acesso e travessia
não pudéramos impedir.
Recordo-me de vários episódios comovedores e tétricos da ação sangrenta.
Quando, tomados de pânico, nossos homens foram obrigados, por mim, a dar
volta e a apear para enfrentar o inimigo, o Tenente Crespo, do 6º Corpo, gritou-me,
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da extrema direita da nossa linha: “Doutor, mataram-me o cavalo.” Furioso como
estava, bradei-lhe um palavrão, mandando-o arranjar outro! Vi-o, pouco depois, ao
partir a nossa contracarga, montado em pêlo, guiando o novo corcel pelo boçal, de
espada nua em punho!
Comovido ante tanta intrepidez, encorajei-o calorosamente, dizendo-lhe:
“Bem, tenente, muito bem!”
Nossos companheiros encontraram, caído no campo da luta e ainda com vida,
a um soldado do 6º Corpo, mal degolado pela faca dasafiada do vitimário brutal e
desumano!
Quase não se ouviam as derradeiras palavras do malogrado servidor da legalidade: “Deixem-me! Persigam esses bandidos!”
As nossas perdas foram sensíveis, pois devíamos lamentar a morte do Capitão
Vitalino Rodrigues d’Ávila e a dos tenentes Gregório Salgado e Clementino Rodrigues,
todos dignos e valorosos oficiais do 6º Corpo, a unidade mais sacrificada no recontro.
Dentre os prisioneiros feitos pelos rebeldes, destacava-se a figura varonil do
Major Negrito Barros, alcançado, também, no decorrer do combate, por uma rajada
de metralhadora, que o derrubou. Seus ferimentos eram de tanta gravidade que os
revolucionários o abandonaram num rancho de beira no chão, à margem do caminho
por onde fugiam. Ali fui encontrá-lo, momentos após, sangrando abundantemente
pelas três feridas, sobretudo pela da ilharga, cuja hemorragia lhe enchera o cano da
bota. Tive de abri-lo com a faca, para dar vazão ao sangue que nele se acumulara.
No mísero rancho só habitava uma pobre mulher, a quem solicitei cachaça
para reanimar o nosso infortunado companheiro.
Deixei-o entregue aos cuidados de meu cunhado, Major Gaspar Cunha, e
mandei avisar o Coronel Chico Flores, para que o viesse socorrer.
Deploravelmente, nesse dia, de nenhum médico dispúnhamos, por ter o Dr.
Aires Maciel ficado em São Gabriel.

XXII
Ibicuí da Armada
(dia 27 de outubro)
Do lugar em que me achava, ouvia claramente o tiroteio da nossa gente contra os rebeldes em fuga. Apesar de haver no Passo do Ibicuí da Armada, uma balsa,
Honório Lemes e a maior parte de suas forças atravessaram-no a nado, sob intensa
fuzilaria. Verdade é que o rio, se não dava vau franco, permitia de longe em longe,
tomar pé, e portanto, a travessia sem maior risco.
Dirigi-me para ali.
Ao fazê-lo, passou por mim a galope e falou-me o Tenente Otalívio Diogo
Hamilton, do 6º Corpo. Quando cheguei às imediações do passo, ele já não existia,
tinham-no morto com uma bala, na ocasião em que procurava levantar do chão seu
irmão, ferido, Major Tauro Diogo Hamilton, nosso bravo guerrilheiro. Dos quatro
irmãos Diogo Hamilton, servindo nas minhas forças, um caiu para sempre e dois
ficaram feridos. Só escapou ileso o Capitão Filadelfo, o Capitão Davi teve o mento
roçado por um tiro.
A coluna inimiga, mal vadeou as águas do Ibicuí da Armada, galopou forte
na direção da coxilha de Santo Inácio, deixando, porém, de guarda ao passo, para
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efeito de retardamento, as forças do Município de Santiago do Boqueirão, sob o comando
do Tenente-Coronel Mário Garcia da Rosa, ex-inferior do Exército Nacional e gaúcho
destemeroso e aguerrido. Como a resistência que, por mais de uma hora, ofereceu naquele passo, nos tivesse custado algumas baixas, tratei logo de averiguar se existia outro por
onde pudesse passar a coberto da vista e do fogo inimigos.
Distantes menos de quatrocentos metros do passo público, havia duas casas:
numa, residia o contratante dos serviços da balsa e, na outra, um pequeno negócio de
campanha.
O balseiro, gordo, petição e reforçado, por ali andava meio espavorido com o
que estava se passando diante dos seus olhos e, sobretudo, dentro de sua casa, transformada em hospital de sangue!
Em dado momento, indaguei-lhe se, mais acima, não havia um ou mais passos por onde atravessar o rio.
O pobre homem, visivelmente contrafeito, pois fora pegado de supetão, informou-me que, habilitado nenhum havia, porém, sim, um lagoão em que, talvez, os
cavalos não nadassem muito.
Ordenei-lhe montasse a cavalo e viesse indicar-me essa vau. Tentou recusarse pelo natural temor à represália dos revolucionários, se soubessem que fornecera
indicação.
Ameacei-o, então, de violência para que acedesse em prestar-me o serviço
dele requerido. Montou a cavalo e acompanhou-me até a beira do mato, cerca de mil
metros a montante do passo real ou público.
Em vista dessa verdadeira trouvaille, lancei mão das forças que encontrei mais
próximas, os Fronteiros da República, com os quais começara e ia terminar os feitos das
armas da dolorosa campanha, e encaminhei-me para o pique pelo vaqueano indicado.
Nesse instante, chegava a meu poder a flâmula da Brigada de Oeste, tomada
pelos revolucionários, em Carajazinho, das mãos do nosso infeliz companheiro, ali,
por eles degolado! Fora encontrada no bolso de um rebelde morto, pela manhã, durante a primeira fase do combate.
Vendo, o Tenente-Coronel Sinhô Cunha, que me dispunha a, pessoalmente,
realizar a manobra do ataque pelo flanco e retaguarda do inimigo, tentou dissuadirme, oferecendo-se para efetuá-la em meu lugar. Não aceitei a sua nobre e bem-intencionada proposição ou advertência.
O vaqueano mal atingia a orla da mataria, mostrou-me o lagoão e abriu o
chambre, desaparecendo!
Como, defronte do passo, tivéssemos colocado e funcionando alguns fuzis
metralhadores, incumbi ao destemido Capitão Mário Cunha de avisar às guarnições
daquelas peças de que deviam suspender o fogo dentro de um quarto de hora, de
modo a não nos enfiarem por ele, quando se desse o ataque.
Fizemos a travessia do bosque a dois de fundo. Naquela altura, o curso do Ibicuí
afasta-se de alguns metros do mato para logo depois penetrá-lo, até chegar ao Passo Real.
Atirei o meu tordilho na água e, ora perdendo, ora tomando pé, varei para o outro lado.
Assim o foram fazendo os demais companheiros, até passar regular troço de homens.
Ocultavam-nos das vistas do inimigo as ribanceiras esbarrancadas do rio, de
altura superior a dois metros.
O primeiro a atingí-las foi o Tenente Bertoldo Maciel, do Corpo de Fronteiros,
que fiz descer para completar a passagem do resto da tropa. Daí a breves instantes,
derribado por uma bala, morreria!
Galgados os barrancos, atropelamos, sem mais tardança e de surpresa, os
defensores do passo.
229

Foi completo o êxito da investida!
O inimigo, desbaratado, nem tempo teve de montar a cavalo: os que não
morreram, ou atiraram-se na água, ou fugiram pelo mato abaixo!
Não consenti na perseguição destes últimos: tinha razões para proceder dessa
forma! Tanto assim que, rejeitando um oferecimento nesse sentido, declarei: “Vamos
bater a coluna, deixemos esses infelizes!”
No setor da direita da linha de ataque, um rebelde, crinudo até as espáduas e
descalço, matou, a tiros de revólver, o Sargento Cardoso, do 1º Corpo Provisório:
caso raro, não tombou do cavalo sendo, depois, desmontado pelos companheiros, em
plena rigidez cadavérica!
O homicida pagou, ali mesmo, o ato praticado, pois o Capitão Luiz Xavier,
saído em auxílio do seu subalterno, trespassou-o à espada.
Na fuga, a pé, pela espessura do mato e por dentro d’água, rio abaixo, os
revolucionários tiveram de vencer muitas léguas para alcançar a Fazenda Nacional
de Saicã, onde se abrigaram e guarneceram dos rigores da luta e das feridas e arranhões da senda ínvia que haviam percorrido!
Dos fugitivos tomamos todas as cavalgaduras encilhadas, os restos da munição com que contavam, ponchos, barracas e algumas armas. Estirados no chão, viamse muitos mortos.
Nossas baixas foram também consideráveis, não só pelo número de oficiais
mortos como, ainda, pelo de feridos.
Na ocasião da investida contra os rebeldes que defendiam o passo, nossos
companheiros, ficados na outra margem, percebendo o ataque, atiraram-se nas águas
do rio e, de frente, vieram secundá-lo, valorosamente. Sobressaíram todos pelo arrojo e destemor.
Injustiça grave, porém, cometeria se olvidasse a intrepidez do Capitão Luiz
Menezes, fazendeiro forte e homem pacato, que não titubeou em vir expor-se aos
azares da luta, no serviço e na defesa dos ideais de toda a sua vida!
Devo, igualmente, mencionar o ato, de sincera e fraternal solidariedade, do
capataz ou peão da estância do meu bom e saudoso amigo Israel Cunha quando, ao
lado, viu cair o seu companheiro Chiru Macedo. Levantou-o do solo e, nos ombros,
debaixo do fogo inimigo, percorreu mais de trezentos metros, para levá-lo ao improvisado hospital de sangue!
Ajudei-o a colocar o ferido sobre um colchão, elogiando-lhe a ação corajosa e
meritória. Na sua voz de falsete, contestou-me sem demora: “Tínhamos compromisso de honra: o que ficasse de pé socorreria o que tombasse!”
Também ali sucumbiu ao tiro recebido em pleno coração o cabo Paulo
Belarmino, ordenança do Capitão Chato Cunha.
Realizada a passagem do Ibicuí da Armada, alguns dos comandantes de corpos
disseram que não podiam avançar mais porque as tropas estavam, há muitas horas, sem
se alimentar e a cavalhada exausta. Não foi de bom grado que lhes determinei, diante da
ponderação, procurassem por ali mesmo local apropriado para acampar.
Ordenei, porém, ao Tenente-Coronel Pequeno Pedroso marchasse com a sua
gente até os altos da coxilha de Santo Inácio, com a incumbência de verificar a
direção tomada pela coluna adversa, batida e em precipitada fuga.
Só então, já bem avançada a tarde, resolvi chegar à estância da família Zorilha,
de Pelotas, onde, no mês de maio, pernoitara em companhia do Coronel Claudino.
Pedi, de início, ao jovem Bragança, que a capatazeava, o serviço relevante de,
nessa noite, levar a Livramento a comunicação do combate e solicitar médicos e ambulâncias para atender os feridos e conduzi-los, com os mortos, àquela cidade. Acedendo,
ainda que timoratamente, ao pedido, foi aviar-se para a viagem noturna. Ficou atenden230

do-me uma velha mucama, a quem encomendei café com leite, pão e manteiga. A apavorada preta respondeu-me que não havia pão, mas, sim, uns bolinhos feitos com coalhada.
Esfaimado, como estava, respondi-lhe: “Servem. Talvez sejam melhores!”
Enquanto esperava pela primeira refeição do dia que expirava, comecei a
escrever, em papel de ofício, o comunicado ao Dr. Borges de Medeiros e cartas às
autoridades de Livramento, pedindo socorro médico.
Interrompi, pressuroso, esse trabalho quando a serviçal apresentou-me o café
com leite, acompanhado, em grande prato repleto, de bolinhos!
Antes de tomar o primeiro gole de café, meti na boca, sucessivamente, um
bolinho, dois, três! Não parei de contar! Fiquei envergonhado e olhei para todos os
lados, a fim de ver se havia alguém contemplando o impulso incontinenti daquela
voracidade brutal!
Estava, por fortuna, a sós, mas, ainda assim, pensei no que me impelira a
tanta animalidade reprovável!
Despachadas as comunicações, repousei, pela segunda vez, no vetusto casarão, onde deveria aguardar a chegada dos recursos sanitários solicitados e dos quais
tanto necessitávamos para acudir aos feridos.
Na manhã seguinte, transportei-me até a casa em que eles, na retaguarda, se
alojavam e, sob os desvelos do Coronel Chico Flores, farmacêutico formado pela
Faculdade de Ouro Preto, recebiam os cuidados possíveis dada a carência absoluta
de meios para curativos adequados.
Repostos, um tanto quanto, nossos homens, das fadigas de jornadas e combates esforçados, retomamos a marcha, rumo à Porteirinha, em cujas adjacências, ultrapassadas as águas do Ibicuí da Conceição, acampamos.
Prevaleci-me do ensejo, estando tão próximo de Livramento, para, de trem, ir
àquela cidade, com o propósito de render uma última homenagem aos inolvidáveis
companheiros caídos na peleja de antevéspera.
Na necrópole de terra natal, onde também repousam os despojos dos entes
que mais amei, proferi algumas palavras de dor e saudade pelo holocausto daqueles
bravos!
Depois da piedosa cerimônia, enderecei ao Dr. Borges de Medeiros novo telegrama, mais minucioso que o remetido de Santo Inácio, no qual, ao finalizar, dizialhe: “No combate do dia 27 perdemos bons e valorosos companheiros; posso, entretanto, asseverar a V. Exa. que em toda parte onde houve perigo, ali estive eu!”
Julguei-me obrigado a fazer essa afirmação porque, fora e dentro mesmo da
coluna, se começava a insinuar, contra mim, a queixa de expor ao sacrifício, sem
medida e cautela, os nossos homens.
A resposta que o Presidente do Estado achou de dar-me encher-me-ia de orgulho cívico se, por natureza e educação, não fosse inacessível à louvaminha, mais
ou menos sincera, como, igualmente, à malevolência, sempre desprezível!
Não pratiquei nenhuma proeza excepcional.
Não possuo mais o texto do telegrama referido, incendiado, como ficou dito,
com todo o arquivo da campanha, em Uruguaiana.
Há, entretanto, em Livramento, várias pessoas que dele tiraram cópias à máquina. Nele, o Dr. Borges de Medeiros aludia ao meu estoicismo no desenrolar da
luta e, como amigo e chefe, recomendava que me cuidasse mais porque – dizia – “A
sua vida é preciosa e necessária!” (sic)
Voltando ao acampamento, mandei tocar oficiais, e, sabedor das críticas de
que era alvo, falei-lhes em termos rudes e sinceros. Ninguém mais que eu lamentava
a perda de amigos dedicados e valentes: era, porém, dura contingência da luta arma231

da que a sorte nem sempre a todos favorecesse. Consolava-me, não obstante, a certeza de que não me negariam a justiça de reconhecer que, em nenhum momento,
evitara o risco de correr destino idêntico ao daqueles malogrados defensores da legalidade. E, para terminar, interpelei-os sobre se podiam apontar alguém, da força,
que, na refrega, estivera adiante de mim. Não era de ver nas minhas palavras, nem
censura, nem desprimor para os abnegados companheiros ali presentes, pois apenas
queria preveni-los contra a insídia de julgamentos açodados e levianos.
Pouco depois, toda a oficialidade de um dos corpos auxiliares representavame contra a conduta observada no reecontro sangrento pelo seu comandante, sob a
direção e comando do qual não mais queria seguir servindo.
Ouvi tudo atentamente e mandei-a recolher-se à respectiva unidade, visto não
me ser lícito aceitar reclamação coletivamente feita. Felizmente, a solução do caso
foi com facilidade obtida pela renúncia espontânea que, do posto, apresentou o oficial increpado da falta de ombridade e zelo no cumprimento do dever.
Mantidas a disciplina e a coesão, a Brigada de Oeste podia aprestar-se para,
com valor, continuar enfrentando as hostes inimigas.
Estas, entretanto, pareciam desanimadas. Mantinham-se em armas pela promessa do Marechal Setembrino de promover, para aqueles próximos dias, a paz por
todos desejada.
A coluna Honório Lemes fora severamente castigada nos embates dos Olhos
d’Água, pela manhã, e do Ibicuí da Armada, pela tarde do dia 27 de outubro.
Não só deixara muitos mortos nos campos de combate como, principalmente,
registrara elevado número de feridos.
Assisti, da estação da Porteirinha, a passagem do trem da Cruz Vermelha,
fortemente custodiado pela força federal, que o foi buscar da estância de João Gregório
da Silveira, situada à margem da linha férrea e pouco distante do lugar em que me
achava, para conduzi-los aos hospitais de Livramento. Cheguei até a distinguir, entre os mais gravemente atingidos, Osório Lemes, irmão do chefe revolucionário.
Quando a 30 ou 31 desse mês recomeçamos a marcha, em direção à margem
esquerda do Ibirapuitã, encontramo-nos com as forças do Coronel Claudino, recémchegadas da imensa volta que Honório Lemes as obrigara a dar, através do arroio
Jaguari, da picada das Pedras, no Rio Santa Maria, e, depois, do próprio Ibicuí da
Armada, em que ainda puderam contemplar sinais quentes das nossas pisadas!
Ao invés de combinar conosco o cerco aos rebeldes que tínhamos ainda pela
frente, o Coronel Claudino, talvez convencido de que pudesse, em primeiro lugar,
encontrar a coluna inimiga, embrenhou-se pelo Caverá adentro.
Não me era possível seguir-lhe as pegadas e diretivas e, assim, tendo antes
mandado o Capitão Davi Diogo Hamilton descobrir o paradeiro de Honório Lemes,
encaminhei-me para o Passo dos Camelos, certo, como fiquei, pelos informes colhidos, que os revolucionários permaneciam acampados entre as estâncias da Vista
Alegre e dos Canabarros, no 7º distrito de Livramento. A Brigada do Centro, ainda
uma vez, orientava-se em sentido oposto ao do provável caminho tomado pelos rebeldes: penetrando pelo Caverá, foi sair no Paipasso, à margem esquerda do Ibirapuitã,
entre os Municípios de Alegrete e Quaraí.
A coluna de Honório Lemes, ao pressentir a nossa aproximação, abandonou a
posição ocupada e desceu pelo Sarandi abaixo, mais ou menos, rumo das fazendas de
Miguel Meirelles Brochado e de Pio Martins. Recolheu todos os elementos espalhados e, em perfeita e cerrada formação, esgueirou-se pela nossa direita, costeando, a
não longa distância, o rio Quaraí. Desse modo, enganando nossos piquetes, mandados à descoberta, conseguiu escapar-se e ir tentar o assédio e a ocupação de Livramento, que sabia mal guarnecida.
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Nessa tarde, apresentava-se de automóvel o Capitão Luiz Gaudie Ley que, pelo
General Monteiro de Barros fora designado para, junto das nossas forças, exercer as
funções de fiscal do armistício, a vigorar nos dois ou três próximos futuros dias.
Pôde ele, colocado ao meu lado, na frente da casa de Dinarte Canabarro da
Cunha, assistir ao desfile, pela estrada a fora, da Brigada de Oeste.
Reuni, mais tarde em pleno campo, todos os comandantes de corpos para resolvermos se deveríamos, naquela mesma noite, em supremo esforço, ir em socorro de
Livramento: unanimemente se manifestaram para que fôssemos em defesa da cidade.
Tínhamos de vencer dez ou onze léguas para atingi-la e, por isso, optamos
pelo atalho do Pedregal, abandonando a estrada geral. Foi uma caminhada dura até
o amanhecer, quando recebi um chasque do Coronel Chico Flores, anunciando-me
as condições do armistício e a grata informação de que, com reduzido número de
homens, enfrentara, na véspera, do marco do Lopes aos arredores da cidade, as
investidas dos rebeldes.
Atravessei o Ibirapuitã, no Passo do Martim Mendonça, desencilhei o cavalo
com minhas próprias mãos, fiz a cama com os arreios e adormeci como pedra!
Enquanto isso, Honório Lemes, repelido no assalto levado contra Livramento, contornava, pelo lado do oeste, os arrabaldes da cidade e ia aguardar a hora da
trégua na estância e extensos campos de Santa Rita, do Sr. Antônio Guerra, que,
uruguaio de nascimento, sofrera duramente a depredação da propriedade pelos simples fato de ser pai de minha mulher!
A Brigada de Oeste e, pouco depois, a do Centro ficaram acampadas em ambas
as margens das nascentes do Ibirapuitã, onde também esperariam o resultado das
démarches para a concórdia entre os rio-grandenses.
Na capital do Estado e, posteriormente, em Pedras Altas, prosseguiam as
negociações, iniciadas pelo Marechal Setembrino de Carvalho, para concertar a paz.
Presumo das dificuldades surgidas no curso laborioso das conferências para a
aceitação, pelos contendores, das cláusulas a serem estipuladas, pelos termos da
comunicação cifrada, do Dr. Borges de Medeiros, ordenando-me, secamente: “Se o
Honório se mexer, ataque-o.”
Em cumprimento dessa determinação, abandonei o conchego da família e fui
para o acampamento pôr-me, de novo, à frente dos meus homens. Adotei, ainda,
outras providências, inclusive, a de fazer sair da cidade, pela calada da noite, o
esquadrão de metralhadoras do 2º R.C., desde o começo do armistício aquartelado
com a respectiva unidade.
Decorridos dois dias de ansiedade e expectativa, colhemos, com emoção e
alegria, a boa nova de ter sido, afinal, assinado o pacto de Pedras Altas, pondo termo
à contenda inglória!

XXIII
A Eleição Impugnada
Escrita, exclusivamente de memória, nos dias e noites sem horas do Presídio
da Ilha Grande, a narrativa era de dar por terminada quando me chegou às mãos o
volume dos Anais da Assembléia dos Representantes do Estado do Rio Grande do
Sul, contendo todo o processo da verificação do pleito, causa da rebelião. Devo essa
gentileza ao dedicado companheiro e amigo Manuel Mostardeiro.
A Comissão de Constituição e Poderes, como órgão informativo da Assembléia, após longo exame e meticulosa apuração, concluiu nestes termos:
233

“Sumariando o trabalho feito e comparando-o ao quadro da votação
líquida, por seções, anexa ao Parecer, verificamos que o candidato à reeleição, Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros, obteve 106.319 votos; o candidato, Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, 32.217 votos; outros candidatos, 23 votos; votação total, 138.536. Para que o Dr. Assis Brasil atingisse à
quarta parte dos sufrágios precisaria 34.639 ou mais 2.422 do que a votação
realmente obtida. Somando os votos dos restantes candidatos, que perfazem
32.240, verifica-se que o Dr. Borges de Medeiros, com 96.720 teria atingido
aos três quartos da votação, havendo, a seu favor, uma sobra de 9.599 votos.
Havendo o Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros obtido, de acordo com
os artigos 9º e 18, § 3º da Constituição do Estado, as três quartas partes dos
sufrágios, a Comissão de Constituição e Poderes propõe seja o mesmo reconhecido e proclamado Presidente do Rio Grande do Sul, no período de 1923 a
1928. Sala das Comissões, 16 de janeiro de 1923. – Getúlio D. Vargas, Ariosto
Pinto, José de Vasconcellos Pinto.”
Esse Parecer decompunha-se em subtítulos relativos: a) à significação do pleito;
b) ao trabalho da Comissão; c) à lei eleitoral; d) à inconstitucionalidade das reeleições; e) à incompatibilidade do exercício do cargo com a reeleição; f) ao encerramento antecipado da qualificação eleitoral; g) ao sufrágio de três quartas partes do
eleitorado; h) à interpretação doutrinária; e i) ao exame, contagem e depuração de
votos por município.
Por seu turno, os procuradores do candidato opositor ofereceram contestação
em que, entre outras coisas, afirmaram: 1º) inconstitucionalidade das reeleições; 2º)
inelegibilidade do Sr. Borges de Medeiros; 3º) nulidade da apuração; 4º) tarefa
fraudadora da Comissão; e 5º) fraude proteiforme.
E terminava dizendo:
“A nossa presença na Assembléia não significa porém, um gesto de
conformidade com a interpretação dada pela mesma ao Regimento que nos
expeliu dali para que não testemunhássemos a obra inqualificável de esbulho
ao nosso eminente constituinte, Dr. Assis Brasil. Fomos ali levar o nosso
protesto contra tudo que acaba de ser feito pela Comissão apuradora. O nosso
corajoso protesto aqui fica consignado. Nada esperamos da Assembléia, dada
a sua reconhecida e confessa suspeição. Apelamos daqui, tão-somente, para a
consciência livre desta terra, para o fundo de justiça da nobre e heróica sociedade rio-grandense, ao julgamento da qual entregamos esse pleito, que é a
primeira etapa vencida no esforço vitorioso do Rio Grande pela reconquista
de sua liberdade civil.
Porto Alegre, 22 de janeiro de 1923. – A. de Morais Fernandes – Alberto
Juvenal do Rêgo Lins.”
Essas conclusões do Parecer e da contestação, um como a outra antecedidos e
intermediados de alusões diretas e ferinas!
Não nos queremos forrar à conveniência de transcrever alguns excertos dos
dois trabalhos, revezando-lhes a ordem, apenas.
No preâmbulo ao Parecer, a Comissão de Poderes asseverou:
“Força é confessar que o prélio, travado a 25 de novembro do ano
findo, para a eleição de presidente do Estado, foi um dos mais renhidos, mais
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disputados e que mais fundamente interessaram o espírito público nas lutas
eleitorais do Rio Grande do Sul.
Não eram dois homens que se defrontavam nas urnas, eram dois princípios.
De um lado, a organização política e constitucional instituída por Júlio de Castilhos e que, durante três decênios, tem presidido à paz, à ordem e à
florescente prosperidade do Rio Grande do Sul. Ela é mantida pelo Partido
Republicano, sob a direção de Borges de Medeiros.
De outro, o elemento pugnaz e batalhador que encarna a tradição parlamentar de Gaspar Martins, sob a denominação de Partido Federalista. A este
agregaram-se os remanescentes do extinto Partido Democrata e a vasa flutuante
dos que erigem seus descontentamentos pessoais em pontos de doutrina.
Essas oposições coligadas escolheram para candidato o Dr. Joaquim
Francisco de Assis Brasil e, com um programa definido de reconstrução, desfraldaram, como bandeira de combate, a promessa de cerceamento das instituições vigorantes na ordem constitucional e política do Estado.
O Partido Republicano pleiteou a reeleição de seu chefe, Dr. Borges de
Medeiros.
Duas causas principais instigaram as oposições à luta e intensificaram
o seu trabalho: a maior probabilidade de êxito ante o grande esforço do Partido Republicano, que teria de levar às urnas três quartas partes dos sufrágios,
e a esperança de intervenções extralegais, pela impugnação que a situação
rio-grandense fizera à candidatura do atual Presidente da República.
À exceção dum lamentável conflito sucedido na cidade de Alegrete, os
trabalhos prévios de propaganda e a própria eleição realizaram-se sob as mais
amplas franquias liberais.
A ordem geralmente mantida, em tamanha freqüência de eleitores,
demonstra a elevada cultura cívica do nosso povo.”
Inversamente, os representantes do Dr. Assis Brasil, de início, disseram:
“Pelo que se lê penosamente do intróito do longo Parecer da Comissão
de Constituição e Poderes, esta não compreendeu bem ou não soube explicar
a alta significação moral do pleito de 25 de novembro do ano passado.
Viu a mesma Comissão defrontando-se nas urnas, naquela data, a todos os respeitos memorável, o situacionismo, duvidosamente republicano, e
os oposicionistas coligados, quando devia descobrir simplesmente duas forças, que se não associavam, nem se confundiam: a ditadura, armada de seus
velhos instrumentos de coação e suborno, e a democracia, animada pela fé e o
espírito de sacrifício de seus servidores.
A primeira, uma excrescência obsoleta, que revive um passado odioso
de arbítrio caudilhesco e aldeão em terra livre do Brasil; a segunda, a potência ideal que preside à renovação social do nosso planeta, onde não existem já
muitos recantos defesos ao exercício integral de cada cidadania.
Federalistas, democratas, nacionalistas, castilhistas, irmanamo-nos, todos nós, sob a mesma bandeira de reivindicações liberais, servindo não a
mesquinhos interesses partidários ou a egoísmos pessoais, mas tão-somente à
grandeza futura do Rio Grande, que queremos plenamente reintegrado no
regime estatuído pela Constituição de 24 de fevereiro, para a Nação inteira.
Se nas falanges democráticas existem, como quer o publicismo ilusionista da ditadura, inteligências em contraste na compreensão e prática da
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política eminentemente partidária, tanto melhor para a reação regeneradora na sua
defesa afanosa dos direitos imprescritíveis da família rio-grandense.” (...)
“Não combatemos pessoas nem partidos. Combatemos a ditadura, que
é o regime que a pessoa do candidato governamental encarna; combatemos os
processos intoleráveis em uso por sua facção, que não é, no sentido político,
um partido, mas sim a degeneração de uma seita que, na lição de eminente
pensador, é já, por si só, “a corrupção partidária”.” (...)
“O objeto da nossa luta é não só fundamentalmente brasileiro, senão
humano. Queremos, antes e acima de tudo, a liberdade civil, de que depende
precisamente a realização superior do nosso destino coletivo, em harmonia
com o da Pátria grande em que não só geográfica, como politicamente deve
estar integrado o Rio Grande.” (...)
“Compreende-se perfeitamente que não seja a vasa dos partidos, como
pretende a Comissão de Poderes, a força que, neste instante, traduz essa refulgente aspiração renovadora. A vasa não deflui com a corrente, murmura sobre o leito em perene contato com a linfa pura. Detém-se na sua imobilidade
pegajosa no fundo escuro dos rios de águas lentas e pouco revolvidas. Se por
impulso da corrente se desloca um dia e vem à tona é para se deter logo mais
adiante nas estrumeiras aluviais que apodrecem às margens, quando não volta, de novo, ao fundo a que se adere.
Nos agrupamentos partidários, a vasa apática ou interesseira move-se
apenas ao ímpeto dos sucessos transformadores.
Ainda assim não se move para batalhar, não se move no sentido do
bem público, move-se para aderir, para pescar deputações, para ganhar dinheiro e para manter os empregos e as posições políticas. Seus processos são
sempre os mesmos, sua mentalidade nunca se transmuda. E sempre vasa,
quer apertada na jaqueta palaciana, para ouvir recados ou receber a senha do
dia, quer aninhada no uropígio dos caudilhos protetores, em inferioridade
cômoda e reconhecida.”
Desconhecida da maioria, senão da totalidade, do público ledor, e para que
não fique olvidada nas páginas dos Anais, a que ninguém se dará o trabalho de
compulsar, transladaremos para aqui mais esta longa tirada da contestação, prenhe
de azedume e de não poucas verdades incontrastáveis:
“Difícil era, numa assembléia provadamente suspeita, a escolha de
uma comissão, que tivesse qualquer dose de isenção, para julgamento de um
pleito em que a maioria de seus membros teve intervenção direta e apaixonada, no caráter de chefes políticos ou de ostensivos cabos eleitorais.
Escolhe-se a dedo uma comissão de políticos evidentemente suspeitos,
excluindo-se desta, por uma desonestidade clamorosa, os membros da minoria.
O Presidente da Comissão é o Dr. Getúlio Vargas, diretor da política
de São Borja e recentemente eleito deputado federal, por obra e graça do Sr.
Borges de Medeiros, que é, no conceito dos seus próprios correligionários,
quem tudo faz na vida política do Rio Grande do Sul, desde os representantes
no Congresso ao varredor das repartições públicas.
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Deputado, amigo íntimo, mandatário político naquela terra
missioneira do detentor do Governo do Rio Grande do Sul, o Dr. Getúlio
Vargas está ainda preso a este pela gratidão decorrente da informação
tendenciosa que acaba de ser prestada ao Superior Tribunal do Estado,
para a concessão do desaforamento do processo a que responde o seu irmão Viriato Vargas, pelo assassinato do Dr. Benjamim Torres. E tanto
isso é verdade que o mesmo deputado preferiu a posição partidária que lhe
foi reservada na Assembléia orçamentária ao desempenho do seu mandato
na Câmara dos Deputados.
Um outro membro da Comissão igualmente suspeito é o Dr.
Vasconcellos Pinto, presidente do Conselho Municipal de Cruz Alta, a
mesma corporação, partidariamente inflamada, que, em telegrama que se
lê n' A Federação, de 5 de abril do ano passado, se congratulava antecipadamente com a reeleição do Sr. Borges de Medeiros. Além disso, é o mesmo representante cabo eleitoral no município indicado, tendo tomado parte
importante, segundo denúncia incontestável da imprensa, no pleito de 25
de novembro.
Suspeição igualmente indefensável pesa sobre o Dr. Ariosto Pinto, que,
ao ter notícias, em viagem, da reeleição que se preparava neste Estado, não
pôde e não soube coibir a onda do seu entusiasmo pelo candidato do oficialismo,
fazendo-a jorrar sobre o telegrama de solidariedade inconfundível que se encontra n' A Federação, de 24 de março: “Congratulo-me com glorioso órgão,
onde (sic) partiu o entusiástico pronunciamento cívico altivo Rio Grande em
prol reeleição preclaro Dr. Borges de Medeiros neste momento excepcional
por que atravessa a nossa instituição republicana, de cujo prestígio ele é
supremo guarda incorruptível.”
Em nota cintilante pela folha A Manhã, o Dr. Maurício Cardoso pôs
em destaque, aos olhos do público, a demasia do entusiasmo desse recado
telegráfico, crivando-o de ironias irreverentes, que estão, até hoje, sem resposta.
A suspeição do seu subscritor para julgar o pleito de 25 de novembro
ficava assim documentada.
As primeiras resoluções desse sinédrio faccioso foram de molde a não
permitir dúvidas sobre a imoralidade clamorosa do julgamento, que argamassava com o auxílio de mãos hábeis, pedidas de empréstimo a associações
políticas e a repartições públicas.
Fechara-se a Comissão a sete chaves, em companhia de consumados
alquimistas de resultados eleitorais, despedindo da porta os procuradores do
Dr. Assis Brasil, sob o pretexto de que o Regimento da Assembléia, aliás
omisso no tocante à presença dos procuradores, havia derrocado a disposição
da lei eleitoral, que admite a intervenção dos fiscais de qualquer candidato
“nas apurações gerais, da mesma forma que nas mesas eleitorais”.
Um dever de honra, quando não se pudesse invocar a lei, impunha à
Comissão de Constituição e Poderes uma interpretação liberal do Regimento
da Assembléia, tornando assim possível a fiscalização dos trabalhos da apuração da parte do candidato do povo.
Contradizendo, porém, o lema, já muito desacreditado, de “viver às
claras”, a Comissão preferiu ao regime da publicidade, recomendado pelo
filósofo de Montpellier, a operosidade rendosa das trevas, em colaboração,
internamente, com empregados do centro republicano e, externamente, com
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os intendentes, vindos de todas as regiões do Estado, sendo acusado até um
deles, o de Canguçu, de haver procedido à apuração do pleito daquele município no quarto do Hotel Metrópole.
Feita a apuração com a presença unicamente dos interessados em falsearem-na, faleciam à oposição os meios e oportunidade para a comprovação
imediata da violação das atas remetidas à Comissão apuradora, bem como a
substituição das mesmas por outras evidentemente falsificadas e a multiplicação apropositada de cédulas com a mesma assinatura, para a depuração de
votos legítimos dados ao Dr. Assis Brasil, cuja vitória nunca foi tão grande e
decisiva quanto se mostra hoje, depois dessa depuração cínica que levanta,
em protesto, até as pedras das ruas.
E só depurando votos reais, como os dos eleitores que protestam pela
imprensa e por telegramas sem nenhuma resposta do poder apurador, anulando mesas eleitorais em que o candidato da democracia teve maioria ou votação volumosa e contando, em favor do Sr. Borges de Medeiros, os sufrágios
de ausentes e defuntos, pela substituição fácil das células com os nomes de
outros eleitores, uma vez que da cópia das atas não constam os nomes dos
votantes, chegou a tríade depuradora ao resultado que o seu parecer registra:
Dr. Assis Brasil, 32.216 votos; Dr. Borges de Medeiros, 106.360 votos.
Nada mais falta, pois, para que a orçamentária estadual consume inteiramente o inominável latrocínio político que começou com encerramento
da inscrição eleitoral dez dias antes do prazo legal, se tingiu de vermelho com
o sangue generoso de Vasco Alves e de todos os companheiros de massacre,
culminou de imprudência no roubo sem precedentes de 6.317 votos ao candidato oposicionista e vai rematar numa proclamação triunfal do candidato derrotado, em votação apressada, entre esgares torvos, ranger de dentes e
rosnadelas homicidas da capangada a soldo acocorada nas galerias, depois de
sufocada a voz protestante de uma minoria enérgica, pelo garro e constritor
de um regimento, que servia melhor à disciplina temerosa dos ajuntamentos
sediciosos dos presidiários de Caiena do que a uma corporação de riograndenses livres, no começo do século XX.”
Ao ser empossado, pela quinta vez, na Presidência do Estado, o Dr. Borges de
Medeiros pronunciou notável discurso no qual, não há como desconhecer, refulgem o
brilho e a perfeição da forma e ressaltam o ordenamento e o vigor da argumentação.

XXIV
Discurso do Dr. Borges de Medeiros
Lamentando, contristados, se tenha, mais tarde, extraviado, pelas más companhias e os artifícios de falsa lisonja, da vereda política e doutrinária em que até
então se orientara, nem por isso deixaremos de separar alguns trechos da eloqüente
peça oratória para inserir neste trabalho recordativo:
“Ao Rio Grande do Sul – Elegendo esta solenidade, a maior na vida
do Estado e, sem dúvida, das mais notáveis nos fastos políticos das sociedades bem organizadas, para dirigir a palavra ao Rio Grande do Sul, exoro a
vossa complacente atenção para o que ides ouvir, sem outro mérito que o da
sinceridade desataviada e pura.
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Entre os primeiros e impreteríveis deveres que me acarreta a renovação
do compromisso constitucional de exercer a Presidência do Estado, durante o
qüinqüênio de 1923 a 1928, cumprindo fielmente os deveres do cargo, sem
faltar jamais às inspirações do patriotismo, da lealdade e da honra, sobreleva
sem dúvida, por seu objeto e oportunidade, o de sumariamente expor-vos, bem
como a minha terra natal, tão generosa quão digna de todos os nossos afetos,
as altas e decisivas razões que influíram em meu ânimo a fim de não esquivarme, ainda uma vez, de reinvestir-me nas árduas responsabilidades do excepcional mandato que me foi conferido pela vontade soberana do eleitorado riograndense.
A minha carreira pública já vai longa e a sua continuidade ininterrupta
confunde-se com a própria idade da gloriosa geração que, neste extremo da
Pátria, evangelizou com fervor, instituiu com firmeza e consolidou com
heroísmo a doutrinação republicana, consubstanciada no conjunto das instituições modelares que regem afortunadamente os destinos do Estado.
Eleito em 1890, por espontânea indicação do meu partido, deputado
ao Congresso Nacional Constituinte, exerci esse mandato até fins de 1892,
quando fui contemplado na organização do Superior Tribunal, distinção que
tanto me surpreendera quanto tinha de dignificante.
Nomeado chefe de polícia em princípios de 1895, só deixei o exercício
desse cargo em meados de 1897, para dedicar-me exclusivamente à elaboração do projeto do Código de Processo Penal, conforme especial e desvanecedora
incumbência recebida do Presidente do Estado.
Nesse entrementes, resolveu o imortal Júlio de Castilhos propor o meu
nome aos sufrágios eleitorais para seu imediato sucessor na governação do
Estado.
Exercendo então a presidência durante todo o período constitucional,
sem renunciar o direito à efetividade do cargo de desembargador, era meu
intento voltar à magistratura ordinária assim que findasse o mandato político. No entanto, esse voto íntimo teve de ceder às injunções do civismo e às
imposições do mais profundo reconhecimento, depois que o ínclito patriarca
rio-grandense, em sublimado manifesto de 20 de outubro de 1902, preconizara a minha reeleição, em termos tão edificantes quão obrigatórios. Mas nesse
mesmo admirável documento, obra-prima de sabedoria política, reconhecia
ele a imensa contrariedade que tão expressivo apelo ocasionaria a minha
modéstia e aos meus desejos pessoais, assim como sabia também avaliar a
volumosa soma de sacrifícios que me acarretaria a aquiescência.
Reeleito e reempossado, então, na Presidência do Estado, foi um dos
meus primeiros cuidados resignar, como o fiz, o cargo vitalício de
desembargador, abrindo vaga, logo preenchida, a fim de que o Superior Tribunal não continuasse, por mais tempo, desprovido de um juiz, cuja falta
prolongada haveria de prejudicar o bom andamento do expediente judiciário.
Decorria normalmente o ano de 1903, quando, a 24 de outubro, súbito
e funesto evento veio combalir e enlutar todas as almas genuinamente republicanas do Brasil.
Júlio de Castilhos desaparecera dentre os vivos, naquele dia infausto!
Gênio político que se alteava sobranceiro entre os melhores estadistas
do seu tempo, fundador e protetor das incomparáveis instituições riograndenses, criador e mentor de um grande partido, que é ao mesmo tempo
uma escola imensa de civismo e de doutrinação, a sua morte prematura gerou
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para a comunhão republicana uma situação anormal e melindrosa a que tive de
referir-me em minha mensagem de 1904, de cujas páginas vem a pêlo, neste
instante, reproduzir textualmente os tópicos mais expressivos.
“O vácuo era enorme e a perplexidade nos espíritos,
fulminados pela catástrofe, aumentava as incertezas nesses dias
lutuosos.
No seio da nossa pujante agremiação não pouco são os servidores que, por suas aptidões notáveis e virtudes aprimoradas, se
hão imposto à estima e apreço gerais.
O escol republicano caracteriza-se ainda por um concurso de competências variadas e brilhantes. Entretanto, a
todas sobrepujava a personalidade do egrégio Pinheiro Machado, cujos dotes excepcionais de coração, de espírito e de
caráter infundiam a mais ampla confiança e a mais justificada
admiração.
A par dos predicados que o exornavam, seus incomparáveis serviços aos ideais e interesses comuns sagravam-no entre
os primeiros.
Paladino ardoroso nos memoráveis tempos da propaganda, defensor da ordem constitucional nos movimentos subversivos que assolaram a República, político superior e irmanado ao
chefe extinto pela mais completa uniformidade de vistas e de
ação, estava naturalmente indicado entre nós para ocupar o posto primacial.
Mas a necessidade de sua interferência contínua e direta
na marcha dos negócios federais, exigindo permanente assiduidade na sede da União, era um obstáculo ponderoso que se opunha à efetividade dos desígnios por todos acariciados.
Não era lícito restringir-lhe a esfera de ação aos interesses locais sem diminuir-lhe, ao mesmo tempo, a extensa e prestigiosa influência que, merecidamente, exercia nos altos destinos da República.
Tal foi a consideração decisiva que prevaleceu em emergência tão difícil.
Não podiam, outrossim, ser olvidados ou preteridos
nomes igualmente caros ao republicanismo rio-grandense,
contra os quais, porém, militavam impedimentos resultantes
do exercício de outras funções de natureza política e administrativa.
Em meio dessa conjuntura, aprouve à magnânima opinião republicana, conforme o pronunciamento expressivo de seus
órgãos mais caracterizados, conferir-me a inesperada e suprema
honra de dirigir os destinos da vasta coletividade partidária.
A surpresa, quanto a mim, de tão espinhoso mandato, só
podia ser equiparada a do fatal acontecimento que a explicava.
Tive que vencer as mais legítimas relutâncias antes de aceitar essa culminante investidura e de contrair as graves e iniludíveis
responsabilidades que lhe são inerentes.
Duma parte a arduidade da missão, doutra parte a convicção de minha própria deficiência eram de molde a gerar a
mais justificada hesitação.
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Submeti-me afinal às injunções impreteríveis do dever e
à força incoercível das circunstâncias, às quais não era talvez
estranha a coincidência de estar no exercício das funções
governativas.
Não presumindo possuir atributos que me escasseiam,
sirva, ao menos como penhor da puridade de intenções, o meu
obscuro passado de fidelidade e de devotamento ao serviço do
meu glorioso partido e do Rio Grande do Sul.
Sob as inspirações da moral e da razão e mediante a preciosa assistência de eminentes e abnegados correligionários, cujo
sabor e experiência constituem enaltecedora e generosa confiança em mim depositada.
Penso, entretanto, não por falta modéstia nem cômoda
esquivança, que me cabe apenas exercer temporariamente a suprema direção política, enquanto perdurarem os motivos que a
podem justificar.
Dominado tão-somente pela vivaz preocupação de bem
servir os interesses coletivos, nutro o sincero desejo de que outro órgão mais capaz e mais digno saiba melhor corresponder à
eminência da função e às exigências da atualidade brasileira.”
Em 1908, sucedeu-me no governo o preclaro rio-grandense Dr. Carlos
Barbosa Gonçalves, hoje Senador da República. Durante o seu qüinqüênio
governamental, ficaram-me, com o consenso reiterado do partido, os encargos
e responsabilidades da direção política.
Em 1913 voltei à primeira magistratura do Estado, não por impulso
próprio, mas em obediência ao desejo formal da representação estadual e federal, associada à vontade expressa e uniforme do eleitorado republicano.
Pela mesma forma, tolhido o meu livre alvedrio e excluído qualquer
motivo pessoal de escusa, fui reeleito para o período presidencial que hoje
finda.
Rememorando esses fatos capitais da minha vida pública, que em nenhum momento postergou ou desvirtuou as normas de conduta e os princípios
doutrinários a que me tenho sempre subordinado com sinceridade e inteireza
cívica, acredito que só adversários apaixonados e obcecados deixarão de fazer-me a devida justiça, para me atribuirem sentimentos, pensamentos e atos
sem nenhuma justificativa no passado e no presente.
Repetindo áureas palavras, tais como as que escreveu, em 1903, o incomparável Júlio de Castilhos, cuja grandeza inexcedível até neste ponto educa e exemplifica, também posso de mim dizer que:
“Nunca fui aspirante a uma única, sequer, das funções
políticas que me tem cabido desempenhar até o presente. A aceitação de todas quantas tenho ocupado jamais constituiu para mim
a satisfação de um desejo pessoal, a realização de uma cobiça
utilitária, o objetivo de uma ufania vangloriosa e estólida; mas
sempre se subordinou à assídua preocupação social e dimanou
da observância intransigente de deveres indeclináveis, que invariavelmente sobreponho a quaisquer constrangimentos, relutâncias e sacrifícios de natureza individual.”
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Porque aceitei agora a renovação do mandato presidencial, renunciando ao natural anseio de repouso, após vinte anos de labores incessantes, intensos e exaustivos? Eis o que pretendo explicar sem refolhos e quaisquer artifícios, como é necessário ao reto julgamento da opinião pública.
Várias circunstâncias, duas delas preponderantes, deviam sobremodo
influir na resolução que adotei.
Era recente a agitação política em que estivéramos envolvidos em favor de uma candidatura dissidente à suprema magistratura da República.
Não necessito recordar o que foi essa porfiada luta cívica, excepcional
em seus incidentes imprevistos, que prolongaram em demasia a tensão do espírito público. Creio suficiente, em relação ao fim proposto, assinalar a prioridade que me coube no dissídio com a convenção de 6 de junho e mais tarde o
esforço eleitoral, que deu ao candidato a maior das votações entre os estados.
Na sua origem e no seu fim a causa em debate não podia ser de natureza
pessoal e não deveria, portanto, restringir-se ao terreno estreito das competições individuais. Era na sua essência uma questão política, que visava a substituir uma prática viciosa na escolha de candidaturas presidenciais por outra,
mais republicana e mais consentânea com o sistema da eleição direta, que
vigora em nosso País.
Se é o eleitorado federal nos estados que elege diretamente o Presidente da República, é necessário e lógico consultá-lo previamente sobre as suas
preferências, ouvindo pela forma mais idônea os órgãos representativos e diretores nos municípios, a fim de que se apure a vontade da maioria em torno de
um nome, que terá, então, a presunção de ser um candidato verdadeiramente
nacional. Fora disso, a escolha há de ser sempre, como até aqui, o resultado de
acordos, transações e conluios entre presidentes e governadores de estados ou
entre os membros do Congresso Nacional, transformados, embora, no caráter
eufêmico de convencionais ou de eleitores indiretos do Presidente.
Há nisso uma corrutela indisfarsável do regime eletivo e uma fonte
intermitente de dissensões e agitações, mais prejudiciais e perigosas à ordem
constitucional e material que benéficas ao surto de um bom governo.
Nem sequer existem, como atenuantes, os grandes partidos nacionais
que corporifiquem correntes de opiniões, idéias e programas preestabelecidos
e vulgarizados para segura orientação dos elegíveis e dos eleitores.
Na própria União Americana do Norte, onde os partidos saíram discriminados e organizados da Convenção de Filadélfia, revezando-se no poder em
larguíssimos períodos, é o grande benemérito da paz e da humanidade, o exPresidente Woodrow Wilson, quem observa, no seu interessante opúsculo O
Presidente dos Estados Unidos, o que há de irregular no processo das convenções, quando diz:
“Podemos acreditar que a escolha das convenções é algo
acidental. Sabemos ou julgamos saber como a ação delas é algumas vezes determinada e esse conhecimento muito nos inquieta.
Sabemos que não há debate nas convenções, nem discussão dos méritos dos candidatos respectivos, a que possa assistir
o país para apreciar, como em uma audiência, o acerto da escolha final. Se há algum discurso a se fazer, além das saudações
formalistas dos presidentes temporários e permanentes e das apresentações de plataforma e dos nomes dos candidatos à indicação, a assembléia é adiada.
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A conversa que decide o resultado é feita em salas reservadas dos comitês e nos redutos fechados das delegações dos
diversos estados.”
Esses defeitos do método americano são assaz sugestivos para nos aconselharem, nas nossas práticas ainda vacilantes, os aperfeiçoamentos indispensáveis ao exercício pleno das liberdades públicas e ao regular funcionamento
das instituições republicanas.
Propugnava-se, pois, a reforma de um costume político que, nem por
ser duradouro, lograra alcançar a longevidade, capaz de imprimir-lhe a força
de um direito consuetudinário.
Dadas as proporções em que se desenvolveu a questão, através de suas
diferentes fases, cresceram na mesma medida os compromissos políticos para
os que nela intervieram e contenderam.
Quanto a mim, poderia considerar-me desobrigado deles se fosse vencedor, nos comícios de 1º de março, o candidato que os personificava.
Vencidos, porém, no pleito nacional, o meu dever é permanecer onde
estava e esmerar-me ainda mais, se possível, no serviço da República e do Rio
Grande do Sul.
Assim entendeu o grande partido histórico que se desvanece justamente de ser uma das melhores organizações políticas da Federação, um dos mais
fortes sustentáculos do regime e que tem o direito de impôr-se a sua vontade
suprema porque, confiando-me os seus destinos durante cerca de vinte anos,
nunca cessou de aplaudir, honrar e enaltecer a minha direção.
Eu não podia ficar insensível nem hesitante diante de um excepcional
movimento de opinião, tão espontâneo e tão uniforme como o que se operou,
com tal nitidez, pela minha recondução do posto governamental.”
(...)
“O estatuto Rio-Grandense consagra o sistema da reeleição condicional e indefinida.
“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 art. 9º da Constituição do Estado. Neste texto sintético está explicitamente facultada a reelegibilidade, mediante o sufrágio de três quartas
partes do eleitorado.
Esta exigência moralizadora, inseparável da autorização
aludida, longe de enfraquecer ou restringir o fecundo preceito
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 o sufrágio espontâneo dos três quartos da população
eleitoral o governante cuja permanência haja assumido as proporções de uma geral e manifesta aspiração pública, pelo acervo
dos serviços realizados e pela pujante confiança estabelecida.”
(Júlio de Castilhos, Manifesto de 20 de outubro de 1902)
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Entretanto, pretextou a oposição, que concorreu ao pleito de 25 de novembro, um suposto antagonismo entre o art. 9º da Constituição Rio-Grandense
e o art. 43 da Constituição da República, para impugnar a legitimidade da
atual reeleição do Presidente.
Em desabono da sinceridade dessa argüição improvisada, recordarei,
antes de tudo, uma circunstância histórica, que depõe contra os seus autores. É
sabida a prolongada celeuma que vozes oposicionistas levantaram, de 1895 a
1907, na Tribuna do Congresso Nacional, contra a Constituição Rio-Grandense.
Taxaram-na de ditatorial e contrária aos princípios constitucionais da União,
mas nunca arrolaram explicitamente entre esses princípios a proibição da
reelegibilidade.
Em sessão de 13 de junho de 1907, a Câmara Federal aprovou o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a indicação do Deputado
Antunes Maciel, relativa à ilegitimidade da Carta de 14 de julho de 1891.
Essa indicação, porém, pretendia que a mesma Constituição se opunha
aos princípios constitucionais da União e à forma republicana federativa:
a) porque a Assembléia dos Representantes tem a única apreciável função legislativa de decretar o orçamento;
b) porque essa Assembléia não pode ser considerada a Assembléia Legislativa do Estado, a que se referem os arts. 4º e 90 da Constituição Federal;
c) porque o Poder Legislativo está expressamente confiado ao Presidente do Estado e, assim, inexistente a divisão dos poderes legislativo e executivo, adotado como base da organização política nacional;
d) porque o Presidente do Estado nomeia livremente o vice-Presidente,
o que se opõe ao princípio da eletividade do chefe do executivo no regime
republicano;
e) porque o Presidente tem o poder de reformar a Constituição;
f) porque esta institui o governo e a administração do município sob
regime idêntico ao do Estado.
Nesse questionário, pois, nenhum item se formulara, nem sequer uma
referência acerca do art. 9º da Constitução do Estado.
O silêncio que ele guardou sobre esse ponto não pode ser interpretado
senão como tácita concordância do seu autor com o preceito constitucional.
Destarte a conclusão a deduzir-se é que o abalizado e extinto chefe do parlamentarismo rio-grandense não considerava a reeleição contrária aos princípios constitucionais da União, pois que, tendo criticado a nomeação do vicepresidente, não é crível que deixasse passar incólume o art. 9º, se estivesse
convencido da sua inconstitucionalidade.
Talvez por isso ele não protestasse contra as reeleições de 1902 e 1917
e o seu partido, então, se abstivesse das urnas, sem outro motivo, aparente e
plausível, a não ser a própria impotência eleitoral.”
(...)
“A reeleição é uma modalidade secundária da investidura presidencial.
É possível, porventura, considerá-la infringente dos princípios republicanos da União?
Para admitir, será mister conceder que o princípio republicano consiste
em vedar a reeleição e que, portanto, a inobservância dele constituirá infração
ao art. 63 da Constituição Federal. Ela não definiu, porém, o que sejam princípios republicanos e, no seu silêncio, só a teoria e o direito subsidiário dos
povos mais cultos, nas instituições e práticas republicanas, poderão nos iluminar a respeito e nos libertar de falsos preconceitos.
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Na França e nos Estados Unidos da América do Norte, nações pioneiras da Humanidade, se as reeleições, puras e simples, não formam a regra, não
é por motivo de alguma oposição legal, senão por efeito de contingências políticas do jogo dos partidos e de manobras parlamentares, que as tornam
irrealizáveis amiúde.
Como é sabido, Wilson não logrou reeleger-se, mais uma vez, devido à
insuperável resistência do Senado e do Partido Republicano.
Na duas principais repúblicas do Ocidente, como convém ainda acentuar, a reeleição é admissível, por maioria absoluta de votos, independente de
outra qualquer condição.
Em face da doutrina, os princípios republicanos da União, que aos estados cumpre respeitar, não são outros senão: 1º) a forma federativa presidencial; 2º) o regime representativo, mediante o voto popular e a representação
política; 3º) a temporariedade das funções políticas; 4º) a eletividade dos presidentes e dos membros das legislaturas; 5º) a responsabilidade política e civil
dos membros e agentes do Poder Executivo; 6º) a declaração de direitos ou as
garantias de ordem e progresso.
Ora, a reeleição não ofende nenhum desses princípios; logo, não desrespeita o art. 63 da Constituição da República, e o Estado, então, é o único
poder legítimo para dispor a respeito, como for mais consentâneo com a índole e estabilidade de seu governo.
Eis a lição universal dos constitucionalistas pátrios e alienígenas.
Na definição dos princípios republicanos estão acordes os nossos
comentadores e a nossa jurisprudência, salvo nuanças secundárias, e nem esta,
nem aqueles, jamais consideraram a reeleição nos estados uma contravenção
constitucional.
Assim também nas origens e na evolução do direito americano.
Os fundadores da União Americana quiseram e organizaram um poder
executivo forte na sua duração, na sua unidade, na suficiente extensão de
seus poderes, e, por isso, não hesitaram quando inscreveram na sua magna
carta a faculdade da reeleição, não a julgando contrária a nenhum princípio.
Mais singular que a cerebrina inconstitucionalidade do art. 9º da Constituição
do Estado é a capciosa interpretação a que deram curso, como derradeiro recurso eleitoral, os vencidos na pugna de 25 de novembro.
Assentemos preliminarmente as bases cardeais do sistema representativo, instituição multi-secular na Inglaterra, generalizada pela independência
das colônias americanas e pela grande Revolução Francesa, desde os fins do
século XVIII, por toda parte ela repousa sobre estes fundamentos essenciais:
a) representação política da maioria simplesmente ou da maioria e minoria, em proporção;
b) representação exercida pelo voto;
c) efetividade do voto pela eleição;
d) decisão ou governo da maioria.
Assim, pois, estará falseado o sistema ou prejudicada a representação
toda vez que um ou mais desses requisitos venha a ser preterido, verbi gratia,
se os cidadãos não votarem ou votarem sem haver eleição.
A simples qualidade de eleitor não confere ao cidadão outro direito
senão o de votar; não votando, portanto, absurdo seria conceder-lhe em qualquer caso influência, direta ou indireta, sobre o resultado da eleição.
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Eis, porém, o que pretendem os meus opositores; alegando que o quociente necessário à reeleição deve ser computado em relação à totalidade dos
eleitores inscritos nos registros eleitorais, eles concedem evidentemente àqueles que não votarem, por morte, doença, ausência, abstenção voluntária, a decisão do pleito...
Seria isso a conseqüência inevitável. Exemplo: votaram na eleição de
25 de novembro 138.598 eleitores, deixaram de votar 129.092; total, 267.690
eleitores inscritos; três quartas partes desse total são: 200.766; mas votaram
no candidato à reeleição 106.360 eleitores; logo, não estaria reeleito por não
ter alcançado os três quartos, que deveriam ser de 200.766 eleitores.
Daí resultaria que um eleitorado inativo de 129.092 eleitores teria prevalecido sobre o eleitorado ativo de 138.598 eleitores; e, como em todas as
hipóteses, qualquer que seja o eleitorado inativo, chegar-se-á à mesma conclusão, forçoso é reconhecer que esse critério subverteria o regime democrático
ou eletivo com o falseamento ou a morte do sistema representativo.
Em nenhum país, ainda mesmo naqueles que instituíram a
obrigatoriedade da função eleitoral, consta seja objeto de cogitações a excentricidade do voto passivo, atributo que seria forçoso conceder ao eleitor inativo, desde que se lhe reconheça interferência indireta na eleição. Se o eleitorado que não concorrer às urnas tiver de ser tomado em consideração e, destarte,
entrar nos cálculos da apuração geral de uma eleição, a sua inatividade deveria
ter uma expressão política qualquer, como tem a do eleitorado ativo.
Sim, porque o voto é o número e é, sobretudo, uma opinião política, que
tem de manifestar-se sobre o objeto da eleição. O votante a manifesta de modo
positivo e direto; o não-votante a exprimiria, então, sob a forma tácita e indireta.
Essa seria a curiosa modalidade do voto passivo. Mas, que expressão se
lhe concederia, em que sentido se o tomaria? Eis a primeira dificuldade, que
só a ficção da lei poderia resolver.
Nessa hipótese, o que haveria a fazer de mais racional e congruente
com o sistema representativo seria admitir a inércia do eleitor como equivalente a voto de adesão à maioria eleitoral, conforme o velho brocado – “que
tacet, consentire videtur...”
Os votos passivos seriam então contados e adicionados aos da maioria
dos eleitores que concorressem à eleição.
Tudo isso, porém, exorbita do direito constituído e demandaria, primeiramente, a reforma da legislação e das próprias normas representativas,
que usos e costumes universais têm consagrado até hoje.
Se, à luz da doutrina em voga, o desideratum da oposição é um absurdo
irrecusável, que dizer no caso concreto, posto por ela em debate?
Os textos constitucionais são claros e insofismáveis. A sua exegese não
está à mercê dos artifícios que o capricho e o arbítrio possam engendrar.
Regulam a reeleição os arts. 9º e 18, § 3º, da Constituição do Estado e
ambos a tornam dependente da reunião de três quartas partes dos sufrágios.
Não pode haver sufrágio sem o exercício da função do voto e este pressupõe o
comparecimento do eleitor perante as urnas, a fim de depositar a sua cédula.
Feita a apuração geral da eleição, só nesse ato é possível verificar se o candidato alcançou as três quartas partes dos sufrágios, que não podem ser senão
os dos eleitores que compareceram e sufragaram, porque a lei não confere
nenhum direito àqueles que não votaram. Portanto, quando a Constituição diz
três quartas partes dos sufrágios do eleitorado, entende-se que ela quer se
referir ao eleitorado ativo, isto é, ao que exerceu o sufrágio.
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É o sentido gramatical da locução. Se o vocábulo – sufrágios – estivesse anteposto às três quartas partes, então o texto poderia admitir a controvérsia, porque as três quartas partes, seriam não dos sufrágios, mas do próprio
eleitorado, e, como este pode ser o existente, inscrito nos registros eleitorais,
ou somente o ativo, caberia indagar a qual deles se referiria a expressão – três
quartas partes do eleitorado.
Mas a Constituição, como foi elaborada, redigida e promulgada, não
exige o comparecimento de três quartas partes do eleitorado e tão-somente
que o presidente obtenha as três quartas partes dos sufrágios. Tanto assim que
o art. 18, § 3º, omitiu o vocábulo – eleitorado – e esse dispositivo é o que
resolve precisamente qualquer objeção, por mais capciosa que se apresente.
Eis aí o pensamento da Constituição revelado com nitidez, na simples construção gramatical dos textos.”
(...)
“Por que, considerei esta terceira reeleição uma exigência da continuidade administrativa?
Certo não necessito invocar outros motivos além dos que se acham
condensados na última mensagem que tive de dirigir a esta ilustre Assembléia,
quando na parte final concluí nestes termos:
“No último triênio incorporaram-se ao acervo da administração pública encargos da mais alta relevância, social e econômica, como sejam os serviços portuários e ferroviários, em
virtude de encampação e arrendamento, acordados com a União
e as companhias estrangeiras.
Dilatou-se assim, extraordinariamente, a órbita da ação
governamental, ao mesmo passo que lhe sobrevieram responsabilidades e exigências de toda ordem.
Mas tudo isso, sejam quais forem os sacrifícios decorrentes, vale bem por um avanço gigantesco no caminho da socialização dos serviços públicos, postulado econômico que em
1913 tive ocasião de preconizar, como uma das finalidades da
sã política que o estado moderno deve observar e realizar.
(...)
As fecundas iniciativas do Governo Rio-grandense, quanto a esses serviços, hão de evoluir, através dos tempos, no rumo
dos ideais indicados, que já estiveram mais longínquos.
Aquilo que, no começo desta década, parecia uma aspiração remota, senão irrealizável, é hoje uma grata realidade: a posse e
a exploração pelo próprio Estado de seus portos e de suas vias férreas. O aperfeiçoamento contínuo desse vasto aparelho de circulação será a obra mais portentosa da administração direta.”
São necessários mais alguns anos para o acabamento das obras dos
portos, bem como para a reconstrução e completa regularização dos transportes internos.
Consolidada a ordem política no Estado, esse fundamental problema econômico concentrou as vistas e o principal labor da ação administrativa, desde a
inolvidável presidência de Júlio de Castilhos. Resolvê-lo definitivamente equivale a consolidar e fomentar, sem limites, a atividade industrial e a riqueza pública.
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Assim, pois, se as excepcionais iniciativas que caracterizam o
qüinqüênio findo acarretaram trabalhos extraordinários, em começo uns, em
plena execução outros; se delas resultaram compromissos administrativos e
financeiros da maior monta; é bem de ver que eu não encontraria razões plausíveis para declinar da missão de concluir o que houvera empreendido, como
a melhor solução de um plano longamente amadurecido.
Mas, se acima de todas as considerações expendidas até aqui, refletirse um pouco sobre o momento político, compreender-se-á facilmente que outra alternativa não me restava senão concorrer ao pleito em que se ia jogar a
própria estabilidade do regime e a sorte do partido que o instituíra e o sustenta
com firmeza inquebrantável.
Há um lustro preciso, eu vos disse, com acerto:
“Em sua crítica a minha reeleição, os adversários mal
disfarçavam um ataque direto ao nosso sistema constitucional,
contra o qual exumavam caducos preconceitos metafísicos e entre
eles o que considera anti-republicano a reeleição presidencial,
em qualquer caso e sob qualquer condição.
Não questionavam acerca dos méritos, e serviços do candidato, não examinavam a legitimidade ou falsidade dos títulos
da sua apresentação, não cogitavam de uma disputa ou cotejo
entre individualidades para o fim de destacar e recomendar aquele
que fosse o mais digno e o mais capaz.
Ao invés, houve um único objetivo – tentar a renovação
de uma campanha hostil ao nosso regime e aventurar por esse
meio um golpe de força com que sonham aluir e derrocar toda a
nossa construção política.
Dissipada de pronto essa vã esperança ante a realidade
indestrutível da situação republicana, só restava à oposição ocultar a fraqueza eleitoral, seguindo o atalho de uma cômoda e previdente abstenção...”
Estavam aí os pródromos da luta que afinal degenerou na agitação
odienda e estéril a que assistimos nestes últimos meses.
Erros de apreciação dos fatos e coisas políticas induziram de súbito
as minorias a se concertarem em torno de um plano de assalto ao poder, em
que todos os meios seriam lícitos, contanto que conduzissem ao fim
colimado.”
(...)
“Os mesmos censores clamam sem cessar, pela liberdade, que dizem
cerceada em todas as suas manifestações.
Qual é o máximo de garantias individuais ou de liberdades a que podemos aspirar no grau de evolução a que atingiu a Humanidade?
Não são outras além das que podem ser assim classificadas: 1º, liberdades espirituais, liberdade religiosa, que não permite relações de dependência ou aliança entre qualquer culto ou igreja e o estado, nem a permanência de subvenção oficial; liberdade de pensamento e expressão, pela
imprensa ou pela tribuna; liberdade do ensino, pela supressão do ensino
oficial superior e secundário; liberdade de profissões, pela supressão dos
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privilégios escolásticos e acadêmicos; liberdade, laicidade e gratuidade
do ensino primário; 2º, liberdades civis – todos os direitos ou garantias
concernentes à liberdade, à segurança individual e à prosperidade, nos termos da Constituição da República, título VI, seção 2ª, e da Constituição do
Estado, título IV; 3º, liberdades políticas – liberdade legislativa; representação de todas as opiniões políticas.
É no regime rio-grandense que o conjunto dessas garantias obteve uma
expressão efetiva, nítida e completa.
Examinada à luz da Constituição Federal e de outras hodiernas, a Constituição do Estado a todas sobrepuja na amplitude e respeito às liberdades
espirituais, assim como nas normas legislativas e eleitorais.
Em geral, o Poder Legislativo elabora e impõe a lei, independente
de intervenção popular; entre nós, porém, o projeto de lei está sujeito à
revisão de todos e, promulgado poderá ser revogado pelo veto dos conselhos municipais.
As minorias, garantidas pelo voto proporcional, encontram no mais racional e liberal dos sistemas eletivos meios amplos de representação, por mais
fracas que sejam.
Não há, pois, lacunas ou defeitos a remediar na organização do Estado.
Os que invocam a liberdade não a querem ampliar, em princípio, mas,
de fato, restringi-la e deformá-la, pela restauração dos privilégios de diplomas, pela regulamentação do exercício das profissões, pelo despotismo sanitário, pela manutenção do ensino oficial e, finalmente, pela obrigatoriedade
do ensino primário.
A estabilidade do regime rio-grandense torna-se assim uma necessidade imposta por todas as exigências de ordem e progresso.
Dominado por essa convicção arraigada, permanecerei no posto
governativo não para satisfazer frívolas ambições ou efêmeras vanglórias, mas
apenas para ser o primeiro funcionário na exação dos deveres e no serviço do
Rio Grande do Sul. Aqui, governar é trabalhar com simplicidade e tenacidade.
Longe vão os tempos em que o exercício do poder se suavizava em meio de
vãs exterioridades e pompas, que serviam para dissimular as ficções do passado regime.
Os hábitos e costumes republicanos desterraram esses estilos obsoletos
e fizeram do governo o mais complexo e difícil dos ofícios que o homem pode
desempenhar.
No seu exercício, o governante só deve alimentar uma esperança e uma
recompensa: associar sempre a sua à própria felicidade pública.
Durante a recente agitação eleitoral, fui alvo de clamorosas aleivosias
e de iniqüidades inomináveis; todavia, elas não conseguiram entibiar-me o
ânimo, nem conturbar-me a serenidade de espírito. Desses agravos não guardarei mais que triste memória, porque não me deixaram rancores nem prevenções, que são incompatíveis com a dignidade do cargo e com os meus sentimentos cívicos e pessoais.
Continuarei, pois, a governar sob os ditames da justiça e da eqüidade.
Líder de um grande partido, órgão por conseguinte de suas idéias e
aspirações não cessarei nunca, entretanto, de subordinar os interesses políticos ao bem público, interpretado de acordo com as leis, a moral e a razão.”
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XXV
Juízo Arbitral
Consta ainda dos Anais o teor dos telegramas trocados a propósito da proposta
feita ao Dr. Borges de Medeiros, pelos procuradores do Dr. Assis Brasil, de aceitar a
constituição de um tribunal de honra ou juízo arbitral, para o julgamento, em instância inapelável, do importante pleito cívico.
Não nos foi possível conseguir e, só por isso, deixamos de inserir o documento
ou carta em que, ao candidato republicano, era formulado aquele convite.
A imprensa do Rio de Janeiro publicou-o tecendo comentários desairosos, por ter
o Dr. Borges de Medeiros sugerido solução semelhante na contenda entre os Drs. Artur
Bernardes e Nilo Peçanha, candidatos votados para a Presidência da República.
Fazendo-se eco das argüições e críticas suscitadas, o saudoso Senador Soares dos
Santos achou-se no dever de, nestes termos, transmiti-las ao chefe do seu partido:
“Presidente do Estado – Porto Alegre – Rio, 10.12.1922.
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 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 1º 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 Constituinte Federal, sentimos a nossa atitude enfraquecida
pelas últimas declarações d' A Federação, contrárias ao tribunal de honra. Os
cometários 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.”
O Dr. Borges de Medeiros respondeu do modo seguinte:
“Porto Alegre, 11.12.1922. 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,
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neste sentido. É exato que os seus pretensos procuradores, sem procuração, os bacharéis Rêgo Lins e Morais 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 constituir-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 referidos
pseudoprocuradores de Assis, há um intransponível abismo.
Além disso, porém, rematada tolice seria 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 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, restando 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 que dela resultará a prova inconcussa da nossa vitória. Saudações afetuosas.
Borges de Medeiros.”
Por sua vez, o Dr. Assis Brasil assim dirigiu-se ao competidor:
“Rio, 18 (urgentíssimo) – Presidente Estado – Porto Alegre.
Acabo tomar conhecimento vossa correspondência telegráfica com Senador Soares dos Santos, aqui publicada.
Peço licença observar meus procuradores legalmente instituídos, nossos distintos colegas Morais Fernandes, Rêgo Lins, têm ordem para resolver
qualquer incidente pleito presidencial. Se dúvida tendes, venho positivamente
notificar-vos de que, sem desistir de nenhum oportuno recurso legal ou natural
para solução da presente dificuldade, aprovo convite vos dirigiram meus procuradores instituição tribunal em moldes análogos ao por vós proposto ou aplaudido na recente controvérsia Bernardes – Peçanha.
Não sou admirador dessa concepção, cujo precedente não dou por admitido.
Aceito-a por exceção, por amor à paz da nossa amada terra, que nunca
se conformou nem se conformará com a pura sanção da violência.
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As vossas seguintes palavras são de ontem: “Só essa larga bandeira
justiça poderá pacificar espíritos, legitimar autoridade pública e impedir paixões que gerem guerra civil.”
Opinião honesta Brasil inteiro considerará, sempre, evasiva insubsistente
vossa argumentação contra sugestão Senador Soares, dura, injustamente, qualificada por vós fruto de refinada tolice.
Diferenças entre caso Bernardes – Peçanha e nosso são todas em favor
sábio conselho Senador rio-grandense.
Basta apontar uma, que é capital, porque entende igualmente com a
natureza jurídica questão e vossa dignidade pessoal: no pleito nacional, candidato sois autoridade onímoda, legalmente absoluta em todo o território interessado, intermédio incondicionais, de que são magna parte, sem excessão,
vossos correligionários da Assembléia incumbida apuração.
Sem prejuízo ulterior discussão, proponho tribunal seja composto quatro membros vossa Assembléia, nomeados por vós; quatro membros oposicionistas; um senador, um deputado federal, nomeados por vós; um senador, um
deputado por mim.
Será presidente, com voto desempate, um representante Presidente República. Não consultei Chefe Nação. Confio seu patriotismo aconselhará aceitar incumbência.
Estou pronto discutir qualquer outra forma. Esse tribunal sentenciará,
inapelavelmente, sobre figura jurídica eleitoral recente pleito. Assembléia legalizará sentença.
Nessa capital, onde me achava dia fraudada sangrenta eleição, telegrafei-vos reclamando proteção vidas amigos meus, que me informaram sitiados
por força ameaçadora.
Vosso modo entender dever oficial cortesia cavalheiresca não vos aconselhou dar-me resposta.
Espero, neste momento tão significativo destinos terra todos amamos
acima de tudo, outra há de ser vossa inspiração.
J. Assis Brasil.”
A resposta dada ao despacho telegráfico supra foi esta:
“Dr. Assis Brasil (urgente)
Acuso recebido vosso telegrama 18 corrente. Não tomei consideração
carta vossos procuradores Drs. Morais Fernandes, Rêgo Lins, por não terem
exibido nenhuma prova mandato, cujo instrumento publicado alguns dias depois não outorga, aliás, poderes especiais ou expressos para regular forma
convencional apuração. Ratificais agora iniciativa deles, mas sem desistir nenhum oportuno recurso legal ou natural, segundo vossa expressão.
Não sei como conciliar essa ressalva com o que se me propõe, pois,
dado o caráter excepcional do pacto político a estabelecer-se, necessário é que
assente sobre bases definitivas e irrevogáveis para todos efeitos.
Admitis diferenças entre caso Bernardes – Peçanha e o nosso, mas não
reconheceis que nos são favoráveis, e apontais então uma que considerais principal: no pleito nacional candidato impugnado era apenas presidente um estado, ao passo que eu sou autoridade onímoda em todo o território interessado,
com agravante haver ostensivamente dirigido todas operações diretamente,
intermédio meus correligionários Assembléia. Quando a minha autoridade, as
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limitações que a Constituição e as leis lhe criaram, completadas pelas que
espontaneamente institui em diuturna prática, bastam para evidenciar vosso
errôneo conceito. Nenhuma interferência oficial me cabe no serviço alistamento nem no processo eleição, estando um e outro sob direção imediata juízes
inamovíveis. Nenhum abuso autoridade ser-me-á jamais imputado seriamente, nenhum também foi denunciado formalmente, perante mim ou perante tribunais, contra qualquer funcionário. Abomino, não tolero atos, hábitos
corrupção e compressão, como o demonstra eloqüência fatos em longo passado. Como político poderia lícita e dignamente dirigir ação partidária, mas de
fato a bem pouco me limitei, pois trabalhos eleitorais estiveram cargo comissão central, diretores locais.
Maioria republicana Assembléia compõe-se vinte e oito representantes, dos quais apenas doze tomaram parte ativa pleito, não militando contra os
mais nenhum impedimento moral ou político. Como bem sabeis, são todos
cidadãos probos independentes, incapazes sacrificar verdade a qualquer conveniência. Não estão, pois, incapacitados realizar apuração.
Propusestes afinal um tribunal composto quatro membros Assembléia
por mim nomeados quatro membros oposicionistas, um senador, um deputado
federal nomeado por vós, um senador, um deputado federal nomeado por mim,
sob presidência, com voto desempate, um representante Presidente República.
Aceito em princípio arbitramento mas, em vez um tribunal, em que só
desempatador será verdadeiramente imparcial, funcionando com prováveis
complicações e morosidade, proponho outra modalidade, que reputo mais perfeita, por consagrar a unidade do julgamento e adaptar-se melhor à legalidade
existente: a instituição do juízo arbitral singular e para esse fim submeter-se o
pleito à arbitragem única e suprema do Presidente da República.
O juízo arbitral, assim instituído, se regulará pelo Código Civil, tít. II,
cap. X, no que for aplicável, e especialmente pelas cláusulas compromissórias
seguintes:
I) a Assembléia do Estado fará a apuração e, se reconhecer e proclamar
reeleito o Presidente, o empossará no cargo a 25 de janeiro próximo;
II) terminada apuração, imediatamente respectivo processo com seus
anexos, inclusive contestação escrita e debates, será enviado e apresentado à
revisão do juiz arbitral;
III) o árbitro decidirá, dentro do prazo fixado, se o Presidente reconhecido e empossado no Governo do Estado alcançou realmente ou não os três
quartos dos sufrágios do eleitorado que concorreu às urnas;
IV) se o laudo arbitral decidir que o Presidente não obteve o quociente
eleitoral a que se refere a cláusula antecedente, resignará ele suas funções
assim que receber a notificação oficial da decisão;
V) se, ao contrário, o laudo arbitral reconhecer e declarar que reuniu o
Presidente a votação indicada na cláusula III, continuará ele no exercício do
cargo, com a obrigação para o candidato vencido e seus partidários de acatarem a sua autoridade;
VI) o árbitro decidirá segundo as regras e formas legais, como juiz de
fato e de direito;
VII) será de noventa dias, contados do momento em que forem, entregues ao árbitro os documentos mencionados na cláusula II, o prazo em que
deve ser dada a sentença arbitral;
VIII) ficam os compromitentes obrigados a executar, sem recurso, a
decisão arbitral.
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Eis o que me inspira o patriotismo, orientado por uma “sã política, filha
da moral e da razão”.
Atenciosas saudações. A. A. Borges de Medeiros.”

XXVI
Telegrama do Dr. Assis Brasil
Ainda com motivo de atritos e de várias ocorrências sangrentas, oriundas da
exaltação dos partidários de ambos os candidatos, os deputados oposicionistas Gaspar
Saldanha, Alves Valença e Artur Caetano receberam do Dr. Assis Brasil mais este
comunicado:
“Além das comunicações de vós recebidas, chegam-me de muitos pontos do Estado denúncias positivas da atitude agressivamente provocante dos
ditatoriais.
Por toda a parte o situacionismo distribui armas e alicia instrumentos.
Muitos amigos enxergam nesse comportamento uniforme em todo o
Estado o mesmo plano de mascarar a derrota, o que foi barbaramente executado em Alegrete.
O mais verossímil, porém, é que se trate apenas de tentativa de intimidação, recurso muito familiar a todos os despotismos, particularmente ao nosso.
Os ditatoriais reconhecem a sua enorme inferioridade numérica no Estado e a ausência de todos os elementos para se manterem pela força.
Continuo, pois, a pensar que a nossa atitude deve ser, por toda a parte,
da maior serenidade.
Nunca provocar.
Nunca aceitar provocação.
Apenas repelir pelo modo mais enérgico qualquer agressão material.
Para isso devemos estar preparados e confiantes em que, como em Alegrete, os provocadores fugirão ao primeiro golpe da resistência. Sempre contrário a situações de violência, reprovo-as, tanto mais neste caso, em que temos por nós a justiça da causa, a lei escrita, os precedentes jurídicos e o veemente apoio da opinião.
Os ditatoriais ligam grande importância a poderem empossar, a 25 deste mês, o candidato derrotado.
Longe de lhes valer, essa esperteza será o ponto mais substancial que
vão oferecer à ação da lei.
Será desse dia em diante que se patenteará, com a maior evidência, o
fato antigo de se achar esse Estado fora da ordem constitucional.
O despotismo legal não poderá resistir aos formidáveis elementos que
o acusam e condenam dentro e fora do Estado.
Não desejamos, mas não tememos a própria agressão brutal que se alardeia.
Faço, entretanto, justiça aos responsáveis pela situação oficial para esperar que os seus sentimentos patrióticos lhes aconselhem, afinal, obediência
e acatamento à vontade soberana e iniludível do Rio Grande e do País.
A sua missão ocasional está terminada.
A história os julgará com a maior clemência se tiverem a magnanimidade de o reconhecer.
“Saiba morrer o que viver não soube!””
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Foram estas as únicas informações que pudemos colher da consulta feita ao
volume dos Anais a que nos referimos.
Não podendo recorrer a outras fontes e, sobretudo, à coleção dos jornais daqueles tempos sombrios, de inestimável préstimo para, de certo modo, autenticar
a narrativa, seremos, com pesar, forçados a omitir a inclusão de outros documentos da época e referências a fatos que, com o auxílio exclusivo da memória, não
era possível reproduzir fielmente. Porque é preciso deixar bem claro e sem lugar
a dúvidas que todo este esforço foi alcançado por obra tão-somente da reminiscência. Tanto assim que, não dispondo, no presídio, de um bom mapa do nosso
caro Rio Grande do Sul, permanecemos na incerteza sobre o verdadeiro nome do
passo do Ibirapuitã, situado no fundo do rincão de São Diogo, abaixo e quase
contíguo ao Passo dos Camelos.
Se houve enganos relativos a nomes próprios e a datas de combates sejam
atribuíveis à falta absoluta de apontamentos.
Predominou, entretanto, no conjunto, o pensamento de servir à verdade
histórica.

XXVII
Mensagens Presidenciais
Por nímia gentileza do prestimoso jornalista e meu dedicado amigo, Hugo
Barreto, consegui que a biblioteca da Sociedade Sul-rio-grandense me fornecesse o
tomo em que se acham encadernadas as mensagens dirigidas nos anos de 1923, 1924
e 1925, pelo Presidente do Estado, à Assembléia dos Representantes do Rio Grande
do Sul.
No princípio da primeira delas, o Dr. Borges de Medeiros, antes de apresentar
as condições para a aceitação, por sua parte, de um tribunal especial incumbido de
apurar a eleição, se expressa assim:
“Durante mais de cinco lustros a estabilidade da ordem, coexistindo
com o progresso ininterrupto, eram fatos reais, que nos felicitavam e engrandeciam no seio da Federação brasileira. Essa situação despertava espontâneas e
freqüentes expansões de júbilo e votivas congratulações, que mais expressivamente se repetiam cada ano, na data inaugural dos vossos trabalhos ordinários.
Ocorreu, porém, no presente, uma funesta ruptura nessa longa continuidade, quando a superexcitação facciosa degenerou na desordem material.
Findo o pleito presidencial de 25 de novembro, reconhecido e
reempossado solenemente o Presidente reeleito, finda estava também a questão política, de jure e de facto.
O candidato vencido, pretextando uma suposta suspeição da Assembléia para apurar a eleição, apelara antes para um tribunal especial, composto
de representantes federais, escolhidos por ambas as partes, sob o voto de desempate do Sr. Presidente da República. Mas, assim como nada pudera subtrair ao julgamento do Congresso Nacional o pleito de 1º de março, do mesmo
modo não havia como excluir a vossa competência constitucional para julgar
o pleito presidencial do Estado. Nessas condições só me era lícito aceitar a
arbitragem em termos compatíveis com a Constituição e soberania dessa Assembléia.
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Eis por quê, em contestação, sugeri a modalidade de constituir-se o
juízo arbitral unipessoal após a apuração, com ampla faculdade de rever todo
o processo da eleição...”
E, logo em seguida da cláusula VII da contraproposta oferecida, afirma:
“Ao mesmo tempo, atendendo à excepcionalidade do caso e as suas
circunstâncias anteriores e concomitantes, manifestei a intenção de solicitar
do alto patriotismo do Sr. Presidente da República os seus bons ofícios, como
árbitro único e supremo. Ouvido previamente, S. Exa. declinou do encargo
por escrúpulo de ordem constitucional e decorrentes das funções do seu cargo.
Consultado em seguida, o ex-Presidente, o ilustre Dr. Venceslau Braz,
não lhe fora também possível anuir ao convite. Nesse entrementes declarava o
meu competidor que era conditio sine qua non evitar-se ao arbitramento a
interpretação do art. 9º da Constituição. Era manifestamente insólita e ofensiva da vossa competência, semelhante cláusula, a que eu não podia dar assentimento, porque a exegese do texto constitucional nunca suscitara controvérsia
e estava firmada de longa data.
Malogrou-se assim a primeira tentativa conciliatória e, então, postergados os invioláveis deveres da fraternidade humana e menosprezados cegamente os interesses vitais do Rio Grande do Sul, recorreu-se à violência brutal, num paroxismo de destruição e de aberração democrática.
A sedição, que começou nos primeiros dias do novo período presidencial, atentando contra os princípios fundamentais da sociedade, sem apoio na
grande maioria da população rio-grandense e sem elementos materiais de sucesso, foi em tudo um movimento negativo, que só produziu o efeito daninho
de talar os campos, prejudicar a riqueza pública e privada, ocasionar a ruína e
a morte, perturbar o sossego público e entravar a atividade pacífica do comércio e das indústrias.
Nas suas origens e fins repetiu-se, em menor extensão, a tentativa revolucionária de 1893 contra as instituições republicanas, que parlamentaristas e
presidencialistas sui generis combatem sistematicamente. Releva, porém, salientar uma diferença entre esses dois movimentos e é a de que, se o de 1893
atingia também a União, o atual teve caráter puramente local, e os seus promotores não cessavam de clamar em seu benefício pela intervenção federal, que
acreditavam provocar à revelia do Governo do Estado, por meio da mistificação e da desordem. Não os entibiava a rigorosa neutralidade em que se manteve o Governo Federal, como não lhes desvaneceram a esperança as solenes
palavras do Sr. Presidente da República, quando em sua notável mensagem de
3 de maio se manifestou sobre a situação rio-grandense nos termos categóricos que passo a reproduzir textualmente:
“A 25 de novembro do ano passado procedeu-se no Rio
Grande do Sul à eleição do respectivo Presidente, correndo o
pleito em uma atmosfera de grande exaltação.
O poder competente para julgar do caso, a Câmara estadual, no apurar a votação, reconheceu como reeleito o Dr. A. A.
Borges de Medeiros.
Parte da população não se conformou com tal decisão e
iniciou uma campanha de protestos, levada ao extremo da luta
armada.
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O Governo Federal se acha diante de uma situação que o
obriga ao respeito da autonomia do Estado, salvo mudança ulterior do aspecto da questão.
No Estado do Rio houve dualidade de poderes, e nem mesmo o que teve a posse amparada por habeas corpus do Supremo
Tribunal, acatado pelo governo, conseguiu manter-se em condições
aceitáveis de viabilidade.
Tornou-se indispensável e foi lógica ali a intervenção.
No Rio Grande, entretanto, perante o Executivo Federal, só há
um governo, reconhecido pelo poder competente.
Eis porquê o governo se tem limitado a ordenar que as forças federais se mantenham neutras, garantindo as vias férreas, os
correios, os telégrafos e demais repartições públicas da União e
agências do Banco do Brasil, assim como asilando nos quartéis os
cidadãos de qualquer parcialidade que lhes peçam garantias, só assumindo o policiamento das cidades e povoações que as autoridades locais hajam abandonado, com o exclusivo fim de garantir a
vida e a propriedade de seus habitantes.
É profundamente lamentável esta situação, que tão grandes prejuízos já está causando àquela adiantada e rica unidade
da Federação, com evidente repercussão na vida nacional.
A ingerência da União até o momento presente não pode ser
senão amistosa, para acalmar os espíritos e tentar a pacificação geral, mediante obtenção de concessões mútuas dos contendores.
Para isso se tem volvido a nossa atenção, na esperança
de que todos compreendam a necessidade de paz e a linha superior do Governo Federal para consegui-la.
Os que nos honraram com o voto, no pleito presidencial,
decerto não quererão agora exigir do governo atos de violência
partidária, com desrespeito à majestade soberana da lei.
Também o partido dominante no Estado há de sentir a conveniência de gestos de conciliação, que coloquem nobremente o
pensamento da Pátria acima de tudo, a fim de não tardar a cessação
da luta fratricida e o restabelecimento da ordem, tão necessários ao
progresso do Rio Grande do Sul, como de todo o Brasil.”
Do que fica transcrito, duas conseqüências imediatas decorriam, naturalmente, e deveriam obrigar a uns e outros: a legitimidade do Governo Riograndense, formalmente reconhecida pelo Governo da União; a mediação amistosa do Sr. Presidente da República para promover a pacificação geral.
Depois da mensagem presidencial, perdera a sedição o seu principal pretexto, pois a ninguém mais era lícito duvidar da legitimidade do poder constituído
no Estado e aqueles que perseverassem no erro e no crime político não só ofenderiam obstinadamente a ordem interna, como também desconsiderariam o Governo da República, que, reconhecendo sem reservas o do Estado, com este entrara
oficialmente em relações jurídicas de ordem administrativa e política.
Esses vínculos criaram sem dúvida direitos e deveres que se resumem
afinal na cooperação, da qual não há outra forma concreta mais nítida nem
mais enérgica do que aquela que se converte no auxílio material que a União
deve prestar no Estado, quando este o solicitar, no caso de perturbação da
ordem e tranqüilidade públicas.
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Tinha, assim, o Estado, o direito de requisitar a intervenção federal,
nos termos da Constituição, art. 6º, nº 3º, para reprimir a desordem; e a existência dessa faculdade virtual devia bastar para convencer aos obstinados e
transviados da inutilidade da ação revolucionária.
Não sentiu, porém, o Governo do Estado a necessidade de apelar para
esse remédio extremo, porque confiava na eficácia de seus próprios elementos
e recursos de defesa, e o movimento subversivo não era de tal gravidade, que
fizesse periclitar a estabilidade do regime e da autoridade. A intervenção não
é meio ordinário de repressão, mas uma medida excepcional, a que o Estado
só deve recorrer quando comprovada a sua impotência para debelar a desordem. Não era esse, porém, o nosso caso e os fatos o demonstraram positivamente.
Vencida por toda parte e em todas as refregas mais renhidas, a sedição
degenerou logo em um sistema dispersivo de guerrilhas e correrias para prolongar a luta com as aparências de um movimento generalizado.
Aliciando incautos e ignaros, acaudilhando gente propensa à vida fácil
dos acampamentos e das arrebanhadas, pôde a sedição nos primeiros meses
simular um ajuntamento calculado em mais de seis mil homens, em geral mal
armados e desorganizados, movendo-se a esmo e fugindo constantemente ao
encontro com as forças legais. Mas, ao cabo de cinco meses, recebia ela o
primeiro golpe mortal na coxilha do Santa Maria, onde o grosso dos insurretos
foi completamente desbaratado. Daí em diante acentuou-se o seu declínio por
uma série de revezes, à medida que se desenvolvia a ação ofensiva das forças
republicanas, sobretudo durante a primavera.
No momento, pois, em que entrou em vigor o armistício, a rebelião
estava reduzida a menos de três mil homens e em condições de não poder
prolongar-se por mais meses.
As forças legais, em contraste, ganharam destreza e eficiência, já pela
melhoria do seu aparelhamento, já pelo desdobramento de seus efetivos, que
se elevaram ao total de cerca de 12.000 homens, distribuídos em guarnições e
colunas móveis.
Até janeiro, a força pública reduzia-se à Brigada Militar, com o efetivo
de 2.200 homens, mas já em fevereiro estavam organizadas a 1ª Brigada Provisória no Norte e a 2ª do Oeste, em março a 3ª do Sul, em abril a 4ª do Nordeste e em agosto a 5ª do Centro, afora alguns corpos isolados.
Essas legiões cívicas, militarmente organizadas, honram as tradições
heróicas do republicanismo rio-grandense e constituem novos e edificantes
exemplos da sua incorruptível e invencível fortaleza moral e material.
Assim amparado e aparelhado, estava apto o Governo do Estado para
debelar completamente o movimento subversivo, mais dia, menos dia; e tudo
indicava aproximar-se o desfecho da luta, diante do enfraquecimento contínuo
dos revolucionários tenazmente perseguidos pelas forças legais, quando a 1º
de novembro chega a esta Capital o ilustre Ministro da Guerra, General
Setembrino de Carvalho, trazendo a nobre e patriótica missão, delegada pelo
Sr. Presidente da República, de promover a pacificação geral sobre bases que
seriam concertadas com os contendores. Para esse fim, propôs preliminarmente
o estabelecimento do armistício, que aceitei e entrou em vigor no dia 7, às 12
horas, seguindo-se as conferências com o mesmo titular e o Dr. Nabuco de
Gouveia, notável deputado federal por este Estado e que fora, anteriormente,
incumbido de trazer-me a primeira fórmula de conciliação.
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Antes de relatar o que então se passou, tenho por dever impreterível
rememorar os antecedentes relativos ao exercício e efeitos da mediação presidencial, que de minha parte encontrou logo as melhores disposições de ânimo
e facilidades práticas.
Em princípios de maio, tive a satisfação de receber a honrosa visita do
ex-Ministro de Estado, Dr. Tavares de Lira, que falando-me em nome do Exmo.
Sr. Dr. Artur Bernardes e invocando razões de ordem geral, consultava-me
sobre as possibilidades de uma solução conciliatória para o conflito armado,
tão nocivo aos interesses do Estado como aos da União.
Acatando as suas jadiciosas ponderações e inclinado sempre a conciliar de fato, sugeri nessa ocasião alguns alvitres que, envolvendo concessões
políticas à oposição, deveriam ter o mérito de encaminhá-la ao terreno legal
da disputa pacífica. Foi assim que, espontaneamente, declarei conceder as garantias eleitorais que as maiorias reclamavam, quer quanto à legislação, quer
quanto à representação delas no Congresso Nacional e na Assembléia do Estado. Em relação ao alistamento e ao processo eleitoral, seria uniformemente
aplicada, com as necessárias modificações, a legislação federal em todas as
eleições estaduais e municipais; e, quanto à representação política, seria assegurada, pelo menos, a eleição de um representante por distrito.
Informado das boas disposições que lhe animavam, deliberou o Sr. Presidente da República confiar ao Deputado Nabuco de Gouveia, que aqui chegou em fins de junho, a incumbência de expor-me a fórmula, que serviria da
base à pacificação. Consistia ela na reforma da legislação eleitoral, como fora
por mim proposta, e mais a revisão do art. 9º da Constituição, no sentido de
ficar proibida a reeleição do Presidente para o período presidencial imediato.
Conquanto a reeleição seja uma modalidade secundária da investidura
presidencial, que não infringe os princípios republicanos, conforme a doutrina e a prática, não deixa de ser, todavia, a melhor garantia da estabilidade
governamental e continuidade administrativa, e só por isso tem sido a norma e
o costume na vida republicana rio-grandense.
Evitando a sua abolição, alvitrei modalidades bem restritivas de reeleição, com o fim de torná-la ainda mais difícil, senão impraticável, nos casos
ordinários. Mas o Sr. Presidente da República insistiu na sua iniciativa e, entre
outros fundamentos, por desejar nesse ponto harmonizar as constituições dos
estados com a da União, generalizando destarte o preceito do art. 43 da Constituição Federal. Posta a questão nesses termos, sobretudo como principal condição de que dependeria a paz imediata, tanto bastava para que cessasse a
minha relutância. Concordei, afinal, com a iniciativa do Chefe da Nação, tendo em vista o desígnio que a inspirava. Submetida, porém, à consideração dos
chefes revolucionários, alguns a recusaram in limine e outros a consideraram
deficiente. Prosseguindo o Sr. Presidente da República em seus meritórios
propósitos, depois de exercer a sua alta influência por espaço de vários meses,
julgou oportuno realizar praticamente a sua mediação pacificadora, por intermédio do Sr. Ministro da Guerra, quando este viesse ao Estado inspecionar os
novos quartéis do Exército.
Expostas aqui pelo Ministro, nos primeiros dias deste mês, as novas
bases, que consubstanciavam as da fórmula anterior com alguns aditivos, só
tive objeções a opor quanto à revisão do art. 10 da Constituição, para o fim de
prescrever-se a eleição do vice-presidente, em vez da nomeação ad referendum dos conselhos municipais, como está estabelecido.
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Bem sei não estar em jogo um princípio republicano, mas também como
negar a utilidade dessa norma constitucional, quando compete ao Presidente exercer a suprema direção política e administrativa com plena responsabilidade?
Só ele pode escolher com mais acerto aquele que lhe possa suceder eventualmente com a segurança de continuar sem falhas a sua política e administração.
Manifestando-se sobre esse dispositivo, disse o eminente publicista e
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Viveiros de Castro:
“Teoricamente me parece legítimo que o indivíduo investido do encargo governamental pela confiança popular e para
realizar, em prazo certo, um programa que se presume conhecido e de acordo com as aspirações do eleitorado, tenha o direito
de indicar o seu “alter ego”, a pessoa que ele julga capaz de
executar, nos seus impedimentos ou faltas, o seu plano de governo, sem cavilações nem mudanças intempestivas.”
Praticamente a nomeação e a eleição se equivalem, porque o eleitorado
que eleger o vice-Presidente simultaneamente com o Presidente há de ser sempre o mesmo, conforme a prática dos países republicanos. Não é verossímil a
hipótese de um partido eleger o Presidente e outro o vice-Presidente. Se ambos representam, pois, a mesma política, as mesmas aspirações e interesses,
tanto importa que o vice-Presidente seja eleito como escolhido por aquele que
tem o dever de orientar o governo e a administração.
Recusando a reforma do art. 10, propus em compensação uma emenda
ampliativa ao art. 11, dispondo que, se no caso de vaga, por qualquer causa, o
vice-Presidente suceder ao Presidente, antes de decorridos três anos do período presidencial, se proceda a nova eleição dentro de sessenta dias. É a aplicação da regra da Constituição Federal, art. 42.”

XXVIII
Bases para a Pacificação
“Com essa modificação, ficaram assentadas com o mediador as cláusulas seguintes:
I
Reforma do art. 9º da Constituição, proibindo a reeleição do Presidente
para o período presidencial imediato.
Idêntica disposição quanto aos intendentes.
II
Adaptação às eleições estaduais e municipais da legislação eleitoral da
União.
III
Estabelecer no projeto de reforma judiciária a competência da justiça
ordinária para julgar os recursos referentes às eleições municipais.
IV
As nomeações de intendentes provisórios serão sempre limitadas aos
casos de completa acefalia administrativa, quando em virtude de renúncia,
morte, perda de cargo, incapacidade física, ou por falta de eleição, não existirem intendentes, vice-intendentes e conselhos.
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V
Os intendentes provisórios procederão às eleições municipais no prazo
improrrogável de sessenta dias, a contar da data das respectivas nomeações.
VI
Aditivos ao art. 11 da Constituição, dispondo que se, no caso de vaga,
por qualquer causa, o vice-Presidente suceder ao Presidente, antes de decorridos três anos de período presidencial, se proceda a nova eleição dentro de
sessenta dias.
Idêntica disposição quanto aos vice-intendentes.
VII
As minorias terão garantida a eleição de três representantes federais,
salva a hipótese de uma nova divisão eleitoral.
VIII
Para as eleições estaduais o Estado será dividido em seis distritos, ficando garantida a eleição de um representante das minorias em cada distrito.
IX
A representação federal do Estado promoverá a imediata aprovação do
projeto de anistia em favor das pessoas envolvidas nos movimentos políticos
do Rio Grande do Sul e o Governo Federal dará todo o seu apoio a essa medida.
Enquanto não for ela decretada, o Governo do Estado, na esfera de sua
competência, assegurará às mesmas pessoas a plenitude das garantias individuais e não promoverá nem mandará promover processo algum relacionado
com os referidos movimentos, que serão também excluídos de qualquer ação
policial.
X
O Governo Federal e o Governo do Estado, em ação harmônica, empregarão os meios necessários à eficácia das citadas garantias.”

XXIX
Contraproposta
Reunidos os primeiros chefes revolucionários em Bagé, outorgaram eles plenos poderes ao Dr. Assis Brasil para deliberar e pactuar a paz. Esse chefe político,
sem prejuízo das bases da mediação, entendeu ser ainda oportuno uma contraproposta
com duas fórmulas alternativas, que me foram transmitidas assim:
I
“Nomeação de um vice-Presidente que mereça a sua conformidade,
através da aceitação pelo Governo Federal.
O Presidente do Estado, então, sem se demitir nem sofrer humilhação
alguma, tomaria uma licença sem tempo; o vice assumiria o exercício até a
realização das próximas eleições federais de representantes ao Congresso Nacional.
O partido que triunfasse nesse pleito, efetivado com liberdade e lisura
sob a fiscalização federal, entraria pelas vias legais no Governo do Estado,
correspondendo com generosa liberalidade ao acatamento que lhe tributaria o
adversário.
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II
Apelo ao Presidente do Estado para que, usando de um direito
indeclinável e obtemperando aos mandamentos do patriotismo, se despisse
espontaneamente do exercício do poder, colaborando na escolha de uma candidatura de conciliação, sobre a base do mais positivo desinteresse por parte
dos adversários, quanto a postos oficiais na administração, deixando igualmente plena liberdade ao governo quanto à conservação dos funcionários existentes e somente concorrendo aos cargos eletivos. Não faz questão de reformas constitucionais e justifica seu ponto de vista com longas considerações.”

XXX
Resposta
Em resposta, dando sucintamente as razões que me obrigavam a rejeitá-las in
limine, disse o seguinte:
“A primeira fórmula, renovação da que fora em tempo apresentada, está
naturalmente prejudicada depois de provido, como foi, o cargo de vice-presidente
do Estado e, quando não estivesse, seria inaceitável porque, não sendo o Governo
do Estado o fiscal das eleições federais nem lhe cabendo a mínima interferência
no respectivo serviço, é indiferente que esteja em exercício o Presidente, vicePresidente ou outro substituto ao tempo em que se renovar o mandato dos representantes ao Congresso Nacional. Além disso, não seria justo que o resultado da
eleição federal, qualquer que fosse, viesse a influir sobre a situação do Estado no
sentido da convocação ou modificação do governo constituído.
Quanto à segunda fórmula, cumpre-me observar, preliminarmente, que
as infelizes circunstâncias criadas pela sedição tiraram-me o livre arbítrio de
renunciar ao meu cargo e de transigir com uma nova eleição para escolha de
um candidato de conciliação. Isso seria desprestígio completo do princípio da
autoridade, quando os sagrados mandamentos do meu compromisso constitucional e da lei me impõem o supremo dever de defender com energia a ordem
material e governamental.
A paz e a fraternidade já foram gravemente violadas e sem que me
caiba a responsabilidade de haver provocado semelhante atentado. Não pode
existir paz verdadeira onde não houver o respeito à legalidade e à autoridade
constituída, que devem pairar acima de qualquer pacto ou transação entre os
partidos. Da minha parte já fiz muitas e importantes concessões políticas que
parecem bastantes para demonstrar a extensão de meus sentimentos de concórdia e amor ao Rio Grande do Sul. Mais não é possível.”
Rejeitada essa proposta, reabriu-se a discussão sobre as cláusulas apresentadas pelo mediador e renovou-se a questão da reforma do art. 10 da Constituição para
o fim que já ficou explicado. Nesse instante recebi honroso telegrama do eminente Sr.
Dr. João Luiz Alves, Ministro da Justiça e Negócios Interiores, ponderando-me a
necessidade de conceder-se essa modificação, pois que era o último embaraço à conclusão do acordo.
Depois desse apelo autorizado e insuspeito, considerando por outro lado tratar-se
de uma disposição secundária da Constituição, dei o meu assentimento a essa nova cláusula, prosseguindo daí em diante a discussão mais sobre questões de forma que de fundo.
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XXXI
Aceitação
“Está, pois, encaminhada a paz, sob os melhores auspícios. Se para
alcançá-la sem mais efusão de sangue e sem mais delonga tive necessidade de
transigir estou certo que o juízo dos coetâneos e dos pósteros me fará a justiça
de reconhecer que cedi até onde me era razoável e lícito, obedecendo às inspirações do são patriotismo e do bem público.
O regime e o prestígio da autoridade permanecem incólumes.
Saibamos agora aproveitar os frutos desse bem inestimável e, esquecendo o passado e arrefecendo paixões, tenhamos todos por única divisa a
atividade pacífica dentro da ordem da lei. Assim o exigem a tranqüilidade, a
prosperidade e o porvir do Rio Grande do Sul, cuja imagem sagrada deve
pairar sempre acima das dissenções políticas.
Congratulando-me convosco por tão faustoso acontecimento, rendo aqui
sincero preito de reconhecimento pessoal e cívico ao Sr. Presidente da República, pelos seus esforços perseverantes e felizes em favor da pacificação do
Estado. Dentre os serviços que o hão de recomendar à gratidão nacional, esse
é sem dúvida um justo título de benemerência que perpetuará o seu nome nos
fastos rio-grandenses.”
Na mensagem endereçada à Assembléia dos Representantes em 24 de outubro
de 1924, dava-lhes conhecimento dos termos definitivos em que fora concertada a
pacificação.
Transladamos para aqui o seu proêmio:
“Quando inaugurastes a vossa sessão ordinária, em 29 de novembro
desse ano, encontrava-se nos trâmites finais o pacto político que, sob a patriótica iniciativa do Chefe da Nação e direta mediação de seu eminente representante, deveria imediatamente restabelecer a paz no Estado. Depois de referir
minuciosamente às antecedências e condições já então ajustadas, acrescentei
que, se para alcançar aquele bem supremo, sem mais efusão de sangue e sem
mais delonga, tive necessidade de transigir, certo estava, porém, que o regime
e o prestígio da autoridade permaneceriam incólumes.
Assim foi e assim o confirmaram, em toda a plenitude, a ata da pacificação, firmada aos catorze de dezembro de 1923 e os fatos subseqüentes e
dela derivados.
Todas as promessas e garantias do pacto da paz foram sucessiva e integralmente cumpridas pelos poderes públicos da União e do Estado, a começar
pela anistia de fato e pela reforma constitucional cujo projeto, depois de receber a aprovação formal da quase totalidade dos conselhos municipais, foi promulgado pela Lei nº 327, de 6 de fevereiro de 1924, e incorporado à Constituição, ficando os textos correlativos assim modificados:
Art. 9º – O Presidente exercerá a presidência durante cinco anos, não
podendo ser reeleito para o período presidencial imediato.
Art. 10 – Substitui o Presidente, no caso de impedimento, e sucede-lhe,
no de falta, o vice-Presidente eleito simultaneamente com ele e da mesma
forma.
Se, no caso de vaga, por qualquer causa, o vice-Presidente suceder ao
Presidente, antes de decorridos três anos do período presidencial, proceder-seá a nova eleição, dentro de sessenta dias.
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Art. 11 – No impedimento ou falta do vice-Presidente serão sucessivamente chamados a exercer a presidência os secretários de Estado, na seguinte
ordem: o dos Negócios do Interior e Exterior, e dos Negócios da Fazenda e o
das Obras Públicas.
§ 1º – O vice-Presidente, sucedendo ao Presidente em virtude de renúncia ou morte deste, perda do cargo ou incapacidade física, exercerá a presidência até a terminação do período presidencial, se dele já houverem decorrido três anos.
§ 2º – Os outros substitutos servirão até ser eleito e empossado o novo
Presidente, cuja eleição se fará dentro de sessenta dias.
Art. 18 – (...)
§ 3º – Suprimido.
Art. 63 – O poder municipal será exercido, na sede de cada município,
por um intendente, que dirigirá todos os serviços, e por um conselho, que
votará os meios de serem eles criados e mantidos.
§ 1º – O intendente e o conselho serão simultaneamente eleitos pelo
município, mediante sufrágio direto dos cidadãos, de quatro em quatro anos.
§ 2º – O intendente não poderá ser reeleito para o quatriênio imediato.
§ 3º – Substitui o intendente, no caso de impedimento, e sucede-lhe, no de
falta, um vice-intendente eleito simultaneamente com ele e da mesma forma.
§ 4º – Se, no caso de vaga, por qualquer causa, o vice-intendente suceder ao intendente, antes de decorridos dois anos do quatriênio municipal, proceder-se-á a nova eleição dentro de sessenta dias.
§ 5º – O vice-intendente, sucedendo ao intendente, em virtude de renúncia ou morte deste, perda do cargo ou incapacidade física, exercerá a intendência até a terminação do quatriênio municipal, se dele já houverem decorridos dois anos.
Seguiu-se a publicação do projeto de reforma judiciária, em que é
deferida ao Superior Tribunal a atribuição de julgar originariamente os recursos relativos às eleições municipais, e efetuou-se a revisão sistemática da legislação eleitoral dos municípios para a conveniente adaptação do alistamento e processo das eleições federais.
Até agora só foram nomeados dois intendentes provisórios e isso para
municípios recém criados, mas em ambos, e dentro do prazo de dois meses a
contar da data das nomeações, realizaram-se as eleições para organização definitiva do poder municipal.
A anistia legal começou a vigorar a 1º de janeiro e, nas eleições federais de 3 de maio, as minorias lograram alcançar a representação de três
deputados pelo 1º distrito eleitoral e dois em cada um dos outros.
Para efetividade das garantias especiais dividiu-se o Estado em circunscrições federais, havendo em cada uma um fiscal militar, designado pelo
comando desta região. Animados de louvável imparcialidade e espírito conciliatório, salvo poucas exceções procederam esses dignos fiscais, no desempenho de sua delicada missão, de modo a granjear a simpatia pública. Mas é de
estrita justiça, e oportuno neste ponto, particularizar a ação altamente correta e
eficaz com que cooperou, em todos os momentos, para a pacificação do seu
estado natal, o Exmº Sr. General Eurico de Andrade Neves, que assumiu as
funções de comandante da 3ª Região Militar e 3ª Divisão do Exército na ocasião em que começava o movimento sedicioso do ano findo.
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Quer durante esse conflito armado, em que observou escrupulosamente os deveres da neutralidade prescrita, quer no período da consolidação da
paz em que lhe coube intervir como representante da imediata confiança do
Governo Federal, a sua autoridade superior foi sempre benéfica e os seus serviços assinalados o têm recomendado à estima e gratidão do Rio Grande do
Sul e da República.
Além da fiscalização militar, houve também a de caráter eleitoral, para
os fins especificados nos vários itens da cláusula XI da ata da pacificação, e
essa exercida pelo procurador desta seção federal, em virtude de designação
do Ministro da Justiça.
Foram, pois cumpridos à risca os compromissos que a União e o Estado assumiram em benefício dos ex-revolucionários; mas, em contraste, deixaram estes de cumprir com igual correção aquilo a que se obrigaram voluntariamente e que consistia apenas na entrega imediata do armamento das tropas
revolucionárias a oficiais do Exército para isto designados, como reza o item
sexto da citada cláusula XI. Como é do domínio público e consta oficialmente,
esse desarmamento foi iludido, ficando limitado o número de armas recebidas
a 381, das quais grande parte foi incinerada por imprestável, 211 choupas para
lanças e 13.057 cartuchos!
A esse tempo um destacamento do Exército apreendia no Rio Uruguai,
Passo Bormann, 403 armas diversas e 43.346 cartuchos, procedentes do Paraná
e destinados aos revolucionários do Município de Palmeira.
E nada mais...”
E, por último, em documento da mesma natureza dos anteriormente citados, datado de 22 de setembro de 1925, tratando ainda do assunto, emprega palavras deste teor:
“Pela mensagem de 25 de outubro desse ano fostes cientificados da inteireza com que executaram as autoridades federais e estaduais o chamado pacto de
“Pedras Altas”, negociado e assinado em 15 de dezembro sob a mediação amistosa do Sr. Ministro da Guerra, em missão especial do Sr. Presidente da República,
para a pacificação do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo observei quão flagrante fora o contraste exibido pelos adversários da política do Estado quando comprometidos a entregá-las ao Exército, não se pejaram de sonegar e ocultar as armas
fratricidas, incorrendo embora em afrontoso desrespeito ao Governo Federal e ao
próprio decoro cívico. Se já não era bastante essa insídia para justificar a suspeita
dos seus sinistros intentos, não tardou muito que a revolta militar de 5 de julho, em
São Paulo, repercutindo aqui dentro dos quatro meses subseqüentes, viesse desvendar e explicar toda a trama secreta, urdida longamente. Aparentando fementida
solidariedade com a política federal, traíam-se a cada passo os revolucionários de
1923 em falsas atitudes, retirava-se inopinadamente para o estrangeiro o chefe
espiritual da renegada grei, seguindo logo após de alguns asseclas façanhudos,
que em terra estranha iriam conspirar à vontade e aliciar elementos para o morticínio
e o saque no solo sagrado da Pátria!
Sobreveio, em 29 de outubro e 9 de novembro, a sublevação de cinco
unidades do Exército e, dado esse sinal para a rebelião geral, logo passaram
eles, na quase totalidade, a engrossar as fileiras dos rebeldes. Vencidos facilmente, em menos de três meses e em vários recontros, pelas tropas legais,
viram-se forçados a evacuar o território rio-grandense, fugindo uns para a Argentina e retirando-se outros para os sertões do oeste de Santa Catarina, donde
em breve foram também desalojados pelo esforço intrépido de um destacamento expedicionário deste Estado.
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Desde então ficou restabelecida a ordem e a normalidade nas fronteiras
que, vigiadas e fortemente guarnecidas, não serão impunemente violadas pelos remanescentes rebeldes que ainda planeiam assaltos e incursões
depredadoras a certos pontos do nosso território, visando apenas causar alarme e malefícios inúteis. Esses, se ousarem reincidir nos nefandos crimes de
que já se fizeram culpados, receberão imediatamente o devido castigo, como
exigem os supremos interesses da defesa social e os foros de um povo livre e
civilizado.
Pode e deve a população rio-grandense confiar tranqüilamente na ação
eficiente das autoridades federais e estaduais, em qualquer emergência, continuando os seus labores pacíficos sem sobressaltos e sem vãos temores.”
Parece que, durante as negociações, os revolucionários mais exaltados, com o
espantoso Coronel Batista Luzardo à frente, impugnaram as condições de paz. Isso
teria impelido o Marechal Setembrino a escrever ao chefe dos libertadores, fazendolhe, à última hora, veemente apelo para que firmasse o que fora combinado.

XXXII
Carta do Marechal Setembrino
Eis a carta:
“Exmº Sr. Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil.
Ninguém sabe melhor do que vós que é a obra da paz que nós devemos
votar, com todas as veras da nossa alma, se quisermos, nesta hora da vida
nacional, servir aos legítimos interesses do Rio Grande.
Fostes vós que, no memorável discurso de Santa Maria, perante um
imenso auditório, vibrante de entusiasmo cívico, evocastes o sombrio período
agudo da inevitável situação de vencedores e vencidos que se seguiu ao predomínio da guerra civil de 1893.
Fostes vós que declarastes, com os aplausos dos vossos numerosos ouvintes, que não só se deve admitir que os homens da situação, quaisquer que
sejam seus erros e violências praticadas contra a liberdade, são suscetíveis de
emenda, senão também que se não deve perturbar a marcha incerta e temida
que às vezes parece quererem empreender nesse rumo salutar.
Aconselhastes ainda com a vossa incomparável autoridade moral a
suportação dos sacrifícios de paciência e de indignação para conservar a paz,
embora material – dizeis vós – que desfruta a família rio-grandense. Sacrifício
de paciência e de indignação não é nunca sacrifício de dignidade – esclareceis
vós com inteira razão.
É esta a vossa brilhantíssima lição, que cabe tanto, e tão bem, no caso
atual.
Cai a lanço recordar aos menos pacientes e mais indignados que importa grandemente prezar a honra de todos os rio-grandenses, não só em causa
própria, senão, também, em causa alheia.
É por isso mesmo que a paz fecunda que há de suceder a essa luta
fratricida deve assentar num acordo honroso, não para uma parcialidade política tão-só, senão para todos os rio-grandenses.
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É de evidência imediata que, sem bases dignas para todos, não se há de
criar uma ordem de coisas dentro da qual o devotamento cívico de todos os
rio-grandenses possa, como tanto havemos mister, frutificar em benefício para
o Rio Grande.
Não há acordo sem concessões recíprocas. Acordo sincero, é claro, e o
acordo ou é sincero ou não existe.
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 disfarçada, 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? É inoportuno e odioso discutir agora as fraudes e vícios de uma
eleição que já foi definitivamente julgada. Seria desconhecer a cultura dos que
discutem, com tanta erudição, o direito constitucional rio-grandense, lembrar
que essa questão está juridicamente encerrada e que não há, juridicamente,
como reabri-la. Estava, sim, no interesse de um advogado hábil, como salta
aos olhos das pessoas menos experientes, usar de todos os recursos de direito
para entender a vida dessa questão e não deixar enterrar, com toda a solenidade ritual das leis.
Na minha fala de abertura da reunião de 15 de novembro, ofereci ao
exame dos bravos generais da revolução, como base para as decisões, um projeto de acordo constante de dez cláusulas.
Nessa reunião vos foram concedidos por esses ilustres chefes militares,
plenos poderes para discutir o caso da pacificação e sobre ele resolver definitivamente. Sobreveio, porém, no curso das negociações, da parte de elementos
radicais, como condição irredutível, a renúncia do Presidente, ou, quando menos, o seu afastamento do governo até a realização das próximas eleições federais. E não se trataria tão só do afastamento do Presidente do Estado, coubesse a sua substituição a quem coubesse, na forma da legislação em vigor:
queria-se ainda que a substituição se fizesse por um vice-presidente escolhido
por acordo das partes contentoras e nomeado pelo Presidente do Estado.
Incorria, aliás, essa proposta no vício substancial de aceitar como bom,
para provimento do cargo de vice-presidente, o princípio da nomeação, cuja
substituição pelo da eleição consta de uma das sobreditas cláusulas.
Foi nesse meio tempo que o ilustre Deputado Maciel Júnior sugeriu, no
Rio de Janeiro, o alvitre de se proceder, com a aplicação prática da reforma da
Constituição, a eleição para vice-presidente do Estado, na vaga que se abriria
com a renúncia do atual titular desse cargo.
É bem de ver que eu não podia nem devia rejeitar in limine essa sugestão do nosso distinto conterrâneo tão leal e vivamente empenhado pelo restabelecimento da paz.
Cumpri assim o dever elementar de vos transmitir esse alvitre que mereceu a vossa mais decidida aprovação. Sabemos agora que essa condição da
eleição do vice-Presidente para qüinqüênio corrente não poderá prevalecer,
enfim, por não ter a outra parte concorrido com a sua adoção.
Eu, me parece, entretanto, meu caro compatriota, que não estamos em
face de uma condição que afete à dignidade dos que, em defesa de seus ideais,
sustentam uma luta que ceifa impiedosamente a vida, não dos que pregam a
guerra, senão dos que fazem a guerra, e sacrifica, por isso mesmo, os mais
bravos dos gaúchos.
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Soou a hora em que, irmanados num ideal sagrado – que é a grandeza
de nossa terra – nós devemos, para salvá-la, levantar todos como um só homem, na frase eterna do Evangelho. Urge que nenhum de nós se deixe exceder
por outrem no amor que todos, do mais fundo d’alma, votamos ao Rio Grande.
Façamos a paz.
O grande Joaquim Nabuco lapidou, certa vez, numa frase expressiva,
um fato que estava bruto em todas as consciências. “Sem os exaltados – dizia
ele – não se fazem as revoluções; com eles, é impossível governar.”
É impossível governar, digamos nós outros, porque governar é construir. E é à obra sacrílega da destruição da riqueza material, intelectual e moral
do Rio Grande que nos cumpre resolutamente opor a obra humana da construção da paz.
E nestas linhas tenho a honra de fazer, em nome do eminente Sr. Presidente da República, um fervoroso apelo patriótico aos revolucionários, na pessoa do seu digno representante que é o ilustre Dr. Assis Brasil.
Eu afirmo, por minha parte, que não seria nunca o mediador de uma
paz entre os meus conterrâneos que não fosse digna das tradições cívicas do
Rio Grande, da sua cultura política e da nobreza de caráter de um povo cioso
em pontos de honra.
É fora de dúvida que é honrosa em toda a linha a paz que for feita
consoante as cláusulas que correm impressas, e das quais a última está largamente desdobrada em itens próprios, para prevenir os naturais exageros da
paixão partidária e quaisquer excessos dos agentes da autoridade pública.
Façamos a frio um inventário das cláusulas sobre as quais todos estão
de acordo, e teremos como certo, líquido e incontestável que os revolucionários tiveram condições que bastam amplamente para satisfazer aos que não se
empenharam na luta armada senão como recurso extremo para a vitória de
princípios.
Clamava-se contra a perpetuidade de um homem no poder. Não a terão
mais: será proibida a reeleição do Presidente.
Clamava-se contra a nomeação do vice-Presidente do Estado como uma
aberração constitucional. Não a terão mais: será o vice-Presidente eleito ao
mesmo tempo e da mesma forma que o Presidente.
Clamava-se contra a faculdade do Presidente anular as eleições municipais. Não o fará mais: caberá à justiça ordinária a atribuição de julgar os
recursos referentes a eleições municipais.
Clamava-se contra a legislação eleitoral do Estado que se dizia ser a
fraude organizada: far-se-á agora a adaptação às eleições estaduais e municipais da legislação eleitoral federal.
Clamava-se contra a deturpação da verdade eleitoral: terá a minoria
garantida a eleição de um representante em cada distrito eleitoral, assim na
Câmara Federal, como na Assembléia do Estado. Não obsta, aliás, a que a
oposição eleja um, dois ou mais representantes num distrito, se for para isso
eleitoralmente forte.
O que se quer estatuir, honestamente, é que os situacionistas não oferecerão em cada distrito chapa completa, nem iludirão esse fato com candidaturas avulsas.
Clamava-se contra os atentados à autonomia dos municípios pela nomeação abusiva de intendentes provisórios que eram conservados nos seus
cargos indebitamente: ter-se-á essa autonomia, eficazmente, amparada pela
disposição que há de regular a sucessão do chefe do executivo local.
268

O Governo do Estado não procederá contra as pessoas envolvidas nesse
movimento político e a representação federal do Rio Grande tomará, ela própria, a
iniciativa de promover a imediata aprovação de um projeto de anistia.
Renovo, em nome do Sr. Presidente da República, o apelo que aí está
feito aos revolucionários, na pessoa do nobre depositário de sua confiança,
para sobreporem, patrioticamente, a todas as coisas o amor ao Rio Grande.
Bagé, em 7 de dezembro de 1923.
(assinado) General Setembrino de Carvalho.”
Procuramos dar, em apêndice, o texto integral da ata da paz, mais conhecida
pela denominação de Pacto de Pedras Altas.

XXXIII
Conclusão
A causa determinante da insurreição, por certo, não se há de ver tão-somente
na calorosa celeuma levantada em torno do pleito estadual e da sua apuração. Houve
outras, mais fortes e predisponentes do que aquela e que, cedo ou tarde, deveriam
precipitar a deflagração da luta cruenta.
É que, de longos anos, se vinham acumulando queixas dos que, ou nunca admitiram o regime político instituído, ou dele se separaram, mais por motivos de incompatibilidade pessoal com o Dr. Borges de Medeiros, conservado quase vitaliciamente à frente dos destinos do Rio Grande do Sul, que, propriamente, em virtude de
divergências doutrinárias.
Afora isso, para ainda identificar outras causas, é preciso remontar ao tempo
em que se agitou, por todo o Estado, a opinião pública, de modo a sincronizá-la com
o que se preparava e, depois, ocorreria no Rio de Janeiro, quando da propaganda da
candidatura do ilustre e digno Dr. Artur Bernardes para suceder, na Presidência da
República, ao Dr. Epitácio Pessoa.
Até agora, penso, ninguém descortinou o véu que encobre certos aspectos feios e indecorosos de parte daqueles sucessos.
Entretanto, estando, continuamente, a desaparecer, como é natural, as melhores testemunhas dos acontecimentos, seria de suma conveniência narrar fatos, para
assombro, alarme e edificação das gerações contemporâneas.
Posso depor quanto à participação ativa dos republicanos rio-grandenses para
articular um movimento violento contra o Governo da República e o candidato por
ele sustentado.
Dentre outras, recebi, em Uruguaiana, visitas alternadas dos Generais Cândido Rondon e Ximeno de Villeroy e do Tenente Adalberto Moreira, recomendados
pelo Dr. Borges de Medeiros. Com eles conversei sobre o que se pretendia fazer. Dos
visitantes, era o General Rondon o mais reservado, sem ocultar, entretanto, a mais
formal repulsa aos processos de compressão, praticados com flagrante desvirtuamento do regime republicano.
Cruzando o Estado e o País em todas as direções, viajaram outros emissários,
levando a palavra de ordem aos políticos e caudilhos de matizes, acentuadamente,
contrários ao candidato oficial.
Não estava, porém, completada a articulação do movimento quando, no Rio,
irrompeu, a 5 de julho, o levante da gloriosa Escola Militar e de outras unidades do
Exército. Foi quando a guarnição do Forte de Copacabana escreveu a sua página de
imortal beleza e varonilidade!
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Comprometido e atolado até as orelhas na conspiração, o Dr. Borges de
Medeiros, no dia imediato ao dos sucessos, mandava o órgão oficial do governo e do
partido publicar o celebrizado e já histórico artigo Pela Ordem, em que se reconhecem os traços predominantes de sua individualidade moral e política: a duplicidade
incoercível, a fraqueza e a indecisão consuetudinárias. Não em balde o cognominaram
de Palanque de banhado!
Vi-o, em palácio, logo após o aparecimento da publicação ignominiosa. Fui
encontrá-lo em estado de abatimento e inquietação. Interpelou-me logo como julgava
a atitude assumida.
Não fôra lícito, nem digno, ocultá-lo e, assim, usei de franqueza, manifestando-lhe, sem rebuço meu desagrado e, ainda, a penosa impressão deixada no público
pelo recuo oprobrioso.
Retorquiu ter agido assim para, colocando-se em plano superior, salvaguardar
vitais interesses do Estado, tais como a tranqüilidade e a economia públicas e as
instituições vigentes.
Considerações relevantes, sem dúvida, mas que deveriam ter sido pesadas antes dos compromissos formais ou implícitos, que exigiam outra postura. Foi o que lhe
disse, acrescentando: “Nesse caso, Dr. Medeiros, avançamos demais.”
Na sua prolongada atuação política não seria a primeira, nem a última, contramarcha empreendida!
Dentro em pouco, num gesto de supremo ludíbrio, mandaria ao heróico e atribulado João Pessoa, agredido de encomenda, em Princesa, pelos cangaceiros de José
Pereira, a sua maquiavélica solidariedade admirativa!
Exemplo sem par de pérfida hipocrisia, fez caminho e teve imitador! O modelo foi até excedido, pelo menos no desrespeito à verdade, na técnica da dissimulação
e no cinismo brutal!
Dessa conduta, e doutras não menos abomináveis, proveio a proscrição, do
trato da nossa vida pública, de todo sentimento de dignidade e decência. A fé dos
compromissos políticos nenhuma valia passou a ter e o perjúrio constituiu-se em
floral dos que, presumindo de destros, mais se aprimoraram na arte de enganar e na
balda de mentir!
A esses, os foliculários e os sicofantas da época (a piolharia jornalística, no
dizer exato de Rui Barbosa), costumam dar os qualitativos de homens hábeis, de
visão e descortínio divinatórios, realistas, providenciais e outros quejandos!
É o que leio, diariamente, nos clichês monótonos da imprensa manietada e
ouço bocejando, enauseado, pelo rádio dirigido, da boca avinhada dos trânsfugos da
honra, pregoeiros da subserviência.
Talis hominum, oratio qualis vita!(1)
Entretanto, o vergonhoso procedimento do Dr. Borges de Medeiros não teve o
condão de, mais adiante, o preservar e ao Estado dos ataques e vexações dos partidários do Dr. Arthur Bernardes, unidos todos em conjuração onímoda para fazerem-lhe
represálias ou mesmo derribá-lo!
O movimento de 5 de julho foi debelado à custa de muito sangue. Ficara,
porém, lançada, em terreno ubérrimo, a semente das insurreições sucessivas que, de
1922 para cá, inquietaram o País e das quais só saiu para se deixar envolver na nebulosa inextricável em que, ainda hoje, se debate!

(1)

Seneca – Epístolas – 114
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Quanta razão tinha notável estadista e grande patriota quando, às vésperas da
Revolução de 1930, dizia-me, no meu apartamento do Edifício Victor: “Seu Flores,
vamos fazer uma revolução! Não há como impedí-la ou voltar atrás! Mas, depois de
tudo, não irá ela nos devorar a todos?”
Palavras proféticas, resoam ainda aos meus e aos ouvidos de muita gente boa...e
incauta!...
Podia ainda continuar no exame dos acontecimentos anteriores à eclosão da
rebelião libertadora, para fixar-lhe outras causas, tais como as originadas da
disparidade evidente entre Constituição e as leis federais e os textos da legislação
eleitoral do Estado, seu sistema de organização municipal, as reeleições indefinidas e
sem prazo para a desincompatibilização, etc., etc.
Essas teses foram amplamente debatidas no decorrer da instância apuradora,
conforme a transcrição, que fiz, do que era substancial.
Para encerrar estas apreciações preciso, não obstante, voltar ao ambiente puramente regional.
Acode-me, como terá acontecido a muita gente, perguntar: obrou bem o Dr.
Borges de Medeiros cedendo e submetendo-se, em parte, aos reclamos dos rebelados?
Respondo, sem delongas e sem reservas, afirmativamente. Porque, em verdade, só transigiu naquilo que não afetava o sistema dominante no Rio Grande do Sul.
Por outra parte, vitorioso, como estava, cabia-lhe dar até muito mais, em troca
e benefício do restabelecimento da ordem, supremo bem dos povos e postulado magnífico dos homens de boa vontade e melhor orientados.
No seio, porém, dos revolucionários, notou-se certa decepção, por não terem
alcançado o que mais desejavam: a queda do governante!
Conseguiram, ainda assim, impedir, para o futuro, as reeleições e viram satisfeitas muitas coisas que, insistentemente e de priscos tempos, reivindicavam.
Desencadeada a rebeldia, estava o Dr. Borges de Medeiros estritamente obrigado a combatê-la, defendendo-se e protegendo ao mesmo passo o princípio da autoridade e a paz pública.
Pena é, porém, que a não tivesse impedido, tentando, como lhe cumpria, digno
entendimento com o rival.
Estou certo que, se quisesse, teria encontrado, nas luzes da reflexão e nas reservas da consciência, um momento favorável de inspiração para auspiciar a concórdia, evitando o derramamento do sangue generoso e o morticínio sacrílego e inútil de
irmãos.
E de que irmãos!
“La guerre civile ne donne pas la gloire!”(1)

APÊNDICE
Cópia da Ata da Pacificação do Rio Grande do Sul
Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e vinte e três,
em Pedras Altas, reunidos os Senhores General-de-Divisão Fernando Setembrino de
Carvalho; Ministro de Estado dos Negócios da Guerra, como delegado especial do
Exmo. Sr. Presidente da República, e o Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, como

(1)

Georges Lecomte – Marceau et Kleber
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representante dos chefes revolucionários em armas, comigo Tenente-Coronel Lafayette
Cruz, servindo de secretário, e presentes os Srs. Drs. João Batista Luzardo, Armando
de Alencar e Cipriano Lage, Majores Euclides de Oliveira Figueiredo, José Pedro
Gomes e Sebastião do Rêgo Barros, Capitães Cassildo Krebs, Carlos Silveira Eiras e
Augusto Cardoso Rabelo, Primeiro-Tenente Agenor da Silva Melo e Dr. Carlos Sanzio
e telegrafista José Afonso Soares, foram por mim lidas as cláusulas do acordo que é
resultado de entendimento e ajuste prévios entre o General Setembrino de Carvalho e
o Doutor Antônio Augusto Borges de Medeiros, Presidente do Estado do Rio Grande
do Sul, de um lado, e, de outro, entre o mesmo Sr. General e o Dr. Joaquim Francisco
de Assis Brasil, acordo este que, celebrado nesta data, põe termo à luta armada que os
revolucionários sustentam contra o Governo do Estado, cláusulas que são as seguintes:
I
Reforma do artigo 9º da Constituição, proibindo a reeleição do Presidente para
o período presidencial imediato. Idêntica disposição quanto aos intendentes.
II
Adaptação às eleições estaduais e municipais da legislação eleitoral federal.
III
Consignar no projeto de reforma judiciária uma disposição que conceda à justiça ordinária a atribuição de julgar os recursos referentes às eleições municipais.
IV
As nomeações de intendentes provisórios serão sempre limitadas aos casos de
completa acefalia administrativa, quando em virtude de renúncia, morte, perda do
cargo ou incapacidade física, ou por falta de eleição, não houver intendentes, viceintendentes e conselhos municipais.
V
Os intendentes provisórios procederão às eleições municipais no prazo
improrrogável de sessenta dias, a contar da data das respectivas nomeações.
VI
O vice-Presidente será eleito ao mesmo tempo e da mesma forma que o Presidente. Se no caso de vaga, por qualquer causa, o vice-Presidente suceder ao Presidente, antes de decorridos três anos do período presidencial, proceder-se-á à eleição dentro de sessenta dias. Idêntica disposição quanto aos vice-Presidentes.
VII
As minorias terão garantida a eleição de um representante federal em cada
distrito.
VIII
Para as eleições estaduais, o Estado será divido em seis distritos, ficando garantida a eleição de um representante em cada distrito.
IX
A representação federal do Estado promoverá a imediata aprovação do projeto
de anistia em favor das pessoas envolvidas nos movimentos políticos do Rio Grande
do Sul e o Governo Federal dará todo o seu apoio a essa medida. Enquanto não for ela
decretada, o Governo do Estado, na esfera de sua competência, assegurará às mesmas
pessoas a plenitude das garantias individuais e não promoverá e nem mandará promover processo algum relacionado com os referidos movimentos, que serão também
excluídos de qualquer ação policial.
X
O Governo Federal e o Governo do Estado, em ação harmônica, empregarão
os meios necessários à eficácia das citadas garantias. As garantias a que se refere a
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cláusula décima serão asseguradas na forma porque abaixo se declara: 1ª) O Governo
Federal terá, em caráter amistoso, como fiscal da regularidade do alistamento e do
processo eleitoral, um representante, a que caberá: a) dar assistência aos interessados
em promover as esclusões que deverão ser feitas nos termos da lei; b) fiscalizar o
processo de qualificação dos novos eleitores, cooperando, eficazmente, no sentido de
serem incluídos os alistandos que devam ser, e arredando os óbices que sobrevierem
para dificultar aos interessados a entrega do respectivo título; c) acompanhar o processo da eleição, fiscalizando a sua regularidade para assegurar a expressão da verdade eleitoral; d) designar para eficácia, digo, para eficácia de sua ação, nas localidades, representante de sua confiança; 2ª) O Governo Federal, com a cooperação do
Governo do Estado, este por meio de sua representação no Congresso Nacional, promoverá adiamento das próximas eleições federais para maio de mil novecentos e
vinte quatro, época em que já devem estar feitas as reformas constitucionais assentadas; 3ª) O Governo Federal, por intermédio de outro delegado seu, com tantos representantes quantos forem necessários, exercerá a vigilância eficaz em todas as localidades onde julgar preciso garantir os direitos individuais contra qualquer gênero de
pressão facciosa ou partidária; 4ª) Os representantes do Governo Federal em ação
harmoniosa com o Governo do Estado providenciarão para a efetivação de todas as
garantias, quer no que respeita ao serviço eleitoral, quer no que concerne aos direitos
individuais, promovendo, junto ao Governo da União, ou do Estado, como convier,
as medidas reclamadas; 5ª) Esta situação perdurará até que, a juízo do Governo Federal, se tornem dispensáveis as garantias especiais indicadas, por ter entrado a situação
do Rio Grande em definitiva normalidade; 6ª) Logo que seja declarada a paz, o armamento das tropas revolucionárias será recebido por oficiais do Exército que forem
para isso designados; os corpos e contingentes provisórios que forem mantidos, depois de pacificado o Estado, terão caráter policial e poderão ser organizados militarmente; 7ª) O Governo do Estado solicitará da Assembléia dos Representantes autorização para relevar de quaisquer direitos os contribuintes que os tiverem pago anteriormente às autoridades revolucionárias, desde que estas tenham feito a arrecadação
de conformidade com as leis e regulamentos do Estado; 8ª) As requisições feitas e as
contribuições de guerra impostas pelos revolucionários serão satisfeitas, bem como
indenizados os danos causados aos particulares de qualquer facção; o Governo Federal se responsabilizará por esses pagamentos, nomeando uma comissão de árbitros,
composta de um seu representante, de outro do Governo do Estado e um terceiro dos
revolucionários, para o fim de examinar a procedência e a legitimidade das reclamações e avaliação do quantum a cada reclamante; marcará para isso um prazo para
apresentação de tais reclamações; 9ª) O General Setembrino de Carvalho virá pessoalmente ao Estado para o fim de assegurar todas as garantias indicadas.
Finda esta leitura, declarou o Senhor Ministro da Guerra, para o fim especial
de constar desta ata, que estava autorizado a afirmar que o Governo Federal se compromete a pôr em ação toda a sua boa vontade e atribuições constitucionais para que
as eleições federais sejam adiadas para maio próximo e que, em relação ao sexto
número da cláusula décima, é pensamento do Governo do Estado conservar com caráter policial, e organizados militarmente, apenas os corpos provisórios atuais que
forem julgados indispensáveis ao policiamento e à segurança pública, aproveitando
neles os elementos que possam auxiliá-lo na obra da paz e confraternização que vai
ser iniciada, e, mais ainda, que não só o Governo do Estado como o Federal assumem
o compromisso de que serão afastados dos respectivos cargos quaisquer funcionários
ou agentes da autoridade que, por seus atos, pretendam tornar ineficazes as garantias
asseguradas no presente acordo.
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E, tendo ficado ciente do que se estatuiu, declarou o Dr. Assis Brasil que lançaria uma proclamação aconselhando os revolucionários a deporem as armas na conformidade deste acordo, retirando-se para seus lares, confiantes nas garantias que
oferece o Governo Federal. E, para constar a todo o tempo e produzir os devidos
efeitos, foi lavrada a presente ata por mim, Tenente-Coronel Lafayette Cruz, servindo
de secretário, assinada pelos Senhores General-de-Divisão Fernando Setembrino de
Carvalho e Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil, e ratificada, em tempo oportuno,
pelo Senhor Doutor Antônio Augusto Borges de Medeiros, Presidente do Estado do
Rio Grande do Sul, e dela extraídas duas cópias autênticas, datilografadas, para ficarem uma, em poder do Senhor Doutor Antônio Augusto Borges de Medeiros e outra,
do Senhor Doutor Joaquim Francisco de Assis Brasil.
(Assinados) A. A. Borges de Medeiros, Presidente do Estado – Fernando
Setembrino de Carvalho – J. F. de Assis Brasil.

Atos do Governo do Estado
Por portaria datada de 19 de maio de 1923, foi nomeado, em comissão, o Dr.
José Antônio Flores da Cunha para servir no posto de Coronel-Comandante da 2ª
Brigada de Oeste, criada por Decreto nº 3.109, de 27 de fevereiro de 1923.
2ª BRIGADA DO OESTE
Coronel-Comandante – Dr. José Antônio Flores da Cunha
Capitão Assistente do Pessoal – Adolfo Hausen
Capitão Assistente do Material – Capitão Voleciano Coelho
Tenente-Secretário – Nicomedes Moreira Roherig
Tenente-Ajudante-de-Ordens – Alencastro Braga de Menezes

DECRETO Nº 3.138, DE 19 DE ABRIL DE 1923
Cria o 4º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar o 4º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado-Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Oscar do Prado Souza
Major-Fiscal – Feliciano Febrônio Rodrigues
Capitão-Ajudante – Adelo Xavier de Castilhos
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Honório Melgaré
Tenente – Aquiles Bica Larré
Alferes – Boaventura Castaguta
Alferes – Otaciano Rodrigues
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2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Manuel Rodrigues de Oliveira
Tenente – Ramão Figueira
Alferes – Luis Spócio
Alferes – Francisco Behegaray
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Ricardo Carús Filho
Tenente – Inácio de Freitas Fortes
Alferes – José Pedro Soares
Alferes – Dorival Silveira
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Miguel Dias Ferreira
Tenente – Júlio Domingues Vieira
Alferez – Waldemar Rodrigues Ferreira
Alferes – Osvaldo Gomes da Silva
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 19 de abril de 1923.
A.A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.139, DE 19 DE ABRIL DE 1923
Cria o 5º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste.
O Presidente do Estado do Rio Grandedo Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar o 5º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Dr. Osvaldo Aranha
Major-Fiscal – Laurindo Ramos
Capitão-Ajudante – Flodoaldo Silva
Alferes-Secretário – Felisberto Falcão Batista
Alferes-Quartel-Mestre – Rozendo Gomes da Cunha Júnior
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Francisco Marques
Tenente – Severiano Nunes da Rosa
Alferes – João Dutra Rillo
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Artur Ferreira Mendes
Tenente – Paulo Carmo Neto
Alferes – Laurindo José dos Santos e Pacífico Souza
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3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Heitor Coimbra
Tenente – Cneu Aranha
Alferes – Eudoro Silva e Ercio Marques
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Luciano Pedroso
Tenente – Avelino de Mello Ramos
Alferes – Hernani Rivaldo e DárioTrilha Belmonte
Palácio do Governo, em Porto Alegre, em 19 de abril de 1923.
A.A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.143, DE 24 DE ABRIL DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de São Borja.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar o Corpo Provisório no Município
de São Borja, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Dr. Getúlio Dornelles Vargas
Major-Fiscal – Deoclécio Dornelles Mota
Capitão-Ajudante – Inácio José da Silva
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Severino Tambeiro
Tenente – Gastão Soares Lopes
Alferes – Ovídio Martins de Araújo
Alferes – João Falkembach
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Alfredo Alves de Abreu
Tenente – Augusto dos Santos Loureiro
Alferes – Francisco da Silva Paula
Alferes – João Guilherme dos Santos
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Francisco Ferreira dos Santos
Tenente – Antônio Fioravante
Alferes – Aguinaldo Marques
Alferes – Waldemar Gomes
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4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Reginaldo Krieger
Tenente – Spartaco Dornelles Vargas
Alferes – Atila Casses
Alferes – Pradelino Peçanha
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 24 de abril de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves
DECRETO Nº 3.145, DE 27 DE ABRIL DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de São Luiz Gonzaga.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um corpo provisório no Município
de São Luiz Gonzaga, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado-Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Irineu Afonso Queiroz
Major-Fiscal – Antônio Teodoro Cardoso
Capitão-Ajudante – Pedro dos Santos Pacheco
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Honório Luiz Dias
Tenente – Jacinto Paz da Rosa
Alferes – Pedro da Silva Braga
Alferes – Brasil Pinheiro Barbosa
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Luiz Fernandes Krieger
Tenente – Alfredo Bastos Pinheiro
Alferes – Henrique Timóteo Rosa
Alferes – Liberato Marques
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Dinarte Antônio Mariense
Tenente – Marcelino Krieger
Alferes – Roldão Correa Barros
Alferes – Artur Afonso Queiroz
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Alcides Vieira Marques
Tenente – Onofre Marques Matos
Alferes – Luiz Notari
Alferes – Irineu Antônio Duarte
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 27 de abril de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves
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DECRETO Nº 3.153, DE 15 DE MAIO DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de Santa Maria.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um corpo provisório no Município
de Santa Maria, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado-Maior
Tenente-Coronel-Comandante –
[sic]
Major-Fiscal – João Francisco Elgues
Capitão-Ajudante – Dr. Júlio Rafael de Aragão Bozano
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Raul Soveral
Tenente – João Cândido do Amaral
Alferes – José Luiz Saldanha
Alferes – Felisberto Menna Barreto
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Carlos Batista Druck
Tenente – Telmo Almeida
Alferes – Tasso Riograndino Fiori Belém
Alferes – Vasco Cunha
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Manuel Silveira
Tenente – José Ladeira Lisboa
Alferes – Ulisses Penna
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Felisbino Monteiro
Tenente – Lindolfo Agne
Alferes – Antônio Américo da Silveira
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 15 de maio de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.159, DE 26 DE MAIO DE 1923
Cria o 6º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar o 6º Corpo da 2ª Brigada Provisória da região Oeste e nomear, em comissão, os seguintes oficiais:
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Estado-Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Acácio Teixeira de Carvalho
Major-Fiscal – Leônidas de Barros
Capitão-Ajudante – Antônio Fernandes da Cunha
Alferes Quartel-Mestre – Pedro Cruxen da Cunha
Alferes-Secretário – Otalívio Diogo Hamilton
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Vitalino Moreira d’Ávila
Tenente – Gregório Salgado
Alferes – Alonso Leal
Alferes – Miguel Medina
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Filadelfo Diogo Hamilton
Tenente – Arancíbio Reis
Alferes – Pedro Fernandes
Alferes – Utalis Pacheco
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – [sic]
Tenente – Davi Diogo Hamilton
Alferes – Pedro Amado Aranco
Alferes – José Agostinho Cardoso
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Elizeu Rodrigues
Tenente –
[sic]
Alferes – Ulisses Carrera
Palácio do Governo, Porto Alegre, 26 de maio de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.165, DE 2 DE JUNHO DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de São Gabriel.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um corpo provisório com sede no
Município de São Gabriel, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes
oficiais:
Estado-Maior
Comandante-Tenente-Coronel – Manuel Bica
Major-Fiscal – Eurico da Silva Tavares
Capitão-Ajudante – Dr. Peri Romero
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1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Ausênio Bica
Tenente – Teófilo José Rodrigues
Alferes – João Borges
Alferes – Máximo Leandro
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Itolbides Oliveira Garcez
Tenente – Pedro Fernandes de Almeida
Alferes – Cândido Hondrival Dias
Alferes – Luiz Funak
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Afonso Pinheiro
Tenente – Romeu Jobim
Alferes – Luis Tavares
Alferes – Frantz Bragança
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Celmis Bica
Tenente – José Fernandes Bica
Alferes – Feliciano de Moura
Alferes – Euclides Maciel
Palácio do Governo, Porto Alegre, 2 de junho de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.181, DE 7 DE JULHO DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de Caçapava.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um corpo provisório no Município
de Caçapava, para o qual são nomeados, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Baltazar Guarani de Bem e Canto
Major-Fiscal – João Vargas de Souza
Capitão-Ajudante – Gaspar Mino de Bem e Canto
Alferes-Secretário – Daví Coelho Leal
Alferes-Quartel-Mestre – Francisco de Bem e Canto
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Valeriano Rodrigues Teixeira
Tenente – Godofredo Pereira de Ataídes
Alferes – Corinto de Bem
Alferes – Francisco Dinarte Cavalheiro
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2º Esquadrão
Capitão-Comandante – José de Araújo Vargas
Tenente – Breno Guaraní de Bem
Alferes – Pedro Rodrigues de Bem
Alferes – Lourenço Pedroso de Almeida
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Belisário Luiz da Silva
Tenente – Francisco Machado
Alferes – Aristides Lacorte
Alferes – Juvêncio Amaro de Paula
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Virgínio Silva
Tenente – Alcides Silva
Alferes – João Antônio da Silva
Alferes – Taudelino da Silva
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 7 de julho de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves
DECRETO Nº 3.185, DE 17 DE JULHO DE 1923
Cria um corpo provisório no Município de Uruguaiana.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um corpo provisório no Município
de Uruguaiana, em substituição ao 2º Corpo da 2º Brigada Provisória do Oeste, transferido por Decreto nº 3.185, desta data, para a 3ª Brigada Provisória do Sul, nomeando, em comissão, os seguintes oficiais:
Estado Maior
Tenente-Coronel-Comandante – Álvaro da Costa e Silva
Major-Fiscal – Luiz Tiellet Arregui
Capitão-Ajudante – Silvio Nunes
Alferes-Secretário – Aristides Carvalho
Alferes-Quartel-Mestre – José Alexandre de Souza
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Santana Pereira
Tenente – José Pereira da Rosa
Alferes – Bertoldo Maciel
Alferes – Hilário Barreto
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Prim da Costa
Tenente – Assunção Toríbio da Fontoura
Alferes – Eurico da Costa
Alferes – Hermínio Prado
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3º Esquadrão
Capitão-Comandante – Flaubiano José Saldanha
Tenente – Pedro Leonetti
Alferes –Venâncio Luzardo
Alferes – João Batista Michelena
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Alfredo Ramos
Tenente – Otacílio Goulart da Costa
Alferes – João Fernandes Moreira
Alferes – Edmundo Saldanha
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 17 de julho de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.213, DE 16 DE OUTUBRO DE 1923
Cria dois esquadrões provisórios com sede no Município de Dom Pedrito.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar dois esquadrões provisórios com
sede no Município de Dom Pedrito e subordinados à 3ª Brigada Provisória do Sul,
com os seguintes oficiais:
Major-Fiscal – Rômulo Barcelos
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Leopoldino Dutra Sobrinho
Tenente – João Galo Bazan
Alferes – Afonso Cardoso
Alferes – Carlos Aliano
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Longuinho Oliveira Costa
Tenente – Ultamiro Confuncio Bittencourt
Alferes – Altidoro Duarte
Alferes – Augusto Fernandes Braga
Palácio do Governo, Porto Alegre, 16 de outubro de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves
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DECRETO Nº 3.218, DE 22 DE OUTUBRO DE 1923
Cria o 7º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar o 7º Corpo da 2ª Brigada Provisória do Oeste e nomear, em comissão, os seguintes oficiais:
Comandante –
[sic]
Major-Fiscal – Capitão Emerenciano Luiz Braga
Capitão-Ajudante – Mário Cunha
Alferes-Secretário – Dr. José Bento Corrêa
1º Esquadrão
Capitão-Comandante – Máximo Goñi
Tenente – Rito Saucedo
Alferes – Abelardo Rubim
Alferes – Gonçalo Garcia de Jesus
2º Esquadrão
Capitão-Comandante – Antônio Adolfo Xarão
Tenente – Maurílio Machado
Alferes – Agnelo Siqueira
Alferes – Diogo Saucedo
3º Esquadrão
Capitão-Comandante – José de Oliveira Pinto Filho
Tenente – Irineu Gubert
Alferes – Ananias Pinto
Alferes – Felipes Neri Paiva
4º Esquadrão
Capitão-Comandante – Alvíssimo Fernandes de Souza
Tenente – Eduardo Valenzuela
Alferes – Maximiliano Almeida
Alferes – Tertuliano Silveira
Palácio do Governo, Porto Alegre, 22 de outubro de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves

DECRETO Nº 3.219, DE 26 DE OUTUBRO DE 1923
Cria um contingente provisório com sede no Município de Lavras.
O Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição que lhe
confere a Constituição, art. 20, nº 10, resolve criar um contingente provisório, com
sede no Município de Lavras, e nomear, em comissão, os seguintes oficiais:
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Major-Comandante – Sérvulo Nicola de Souza
Capitão – Édison de Souza Chapeta
Tenente – Constantino Olímpio Soares
Alferes – Porfírio Soares e Licínio Soares
Palácio do Governo, Porto Alegre, 26 de outubro de 1923.
A. A. Borges de Medeiros
Protásio Alves
*
Terminado de escrever em dezembro de 1942, no Presídio da Colônia Agrícola de Dois Rios, na Ilha Grande.
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DISCURSO EM BANQUETE NO TEATRO BRASIL-URUGUAI*

Minhas Patrícias e meus Amigos. Não é um ato de desconsideração de minha
parte não trazer escrita a palavra com que deveria agradecer esta alta e grande homenagem de minha terra. Se eu tivesse feito, se eu trouxesse escrito o meu discurso,
talvez o não pudesse ler, tal a emoção que sinto. Farei por vos dizer, num grande
esforço, alguma coisa da minha vida e da minha gratidão. Não foi, meus Amigos, sem
hesitar alguns instantes que aceitei o convite para esta festa que me quereis oferecer:
de uma parte as grandes atribulações dos últimos tempos, de outra, as graves responsabilidades que pesam sobre a minha vida pública e a do Rio Grande do Sul. Não
podia deixar que aqueles postulados sempre afirmados por mim, aquela fidelidade
por todos atestada, pudessem ser agora argüidas contra todos.
Pois então, nós que, em 23, desapercebidos e desprevenidos do que se traçava
contra a tranqüilidade do Rio Grande, reivindicamos para nós, de peito aberto, a principal defesa dos princípios castilhistas, contra a mais atroz e traiçoeira das agressões,
iríamos, nesta hora de afirmação, desmerecer de tão alta e nobre atitude, para cuidar
de interesses de ordem pessoal?
Meus Amigos! Há pouco, quando Honorino Prunes terminava suas belas palavras, afirmou que os moços se voltavam para mim para que eu lhes dissesse o que
deveriam fazer. Que devemos fazer? A resposta para mim é fácil, porque eu compreendo e sinto que ela está na consciência de todos e de cada um de nós.
Devemos reafirmar a nossa fé ardente aos princípios imortais que Júlio de
Castilhos formulou e realizou e que os braços – as alavancas dos braços – de Borges
de Medeiros sustentam para a felicidade e grandeza do Rio Grande do Sul.
Sim, o nosso dever é um só: defender a todo o transe a fé castilhista, contra
tudo e contra todos.
Tenho para mim como motivo de orgulho essa intransigência de princípios,
dentro da qual pude despertar no seio do meu partido essa boa vontade, essa magnanimidade, bem republicana para com aqueles que não pensam como nós.
Sigo, assim, o ensinamento de Castilhos quando doutrinava que deveríamos
ser intransigentes quanto aos princípios, mas tolerantes quanto às pessoas.
Tenho levado esses princípios às últimas conseqüências, conseguindo – fato
que a mim mesmo enobrece – banir, como bani, das nossas lutas cruentas, dos nossos
combates acesos e fragorosos, a faca e as violências inúteis, que nos aviltavam,
humanizando as pelejas gaúchas.

*[Discurso pronunciado por José Antônio Flores da Cunha em homenagem, que lhe foi oferecida pelo recebimento do Generalato, em Santana do Livramento, na noite de 10 de abril de 1926. Acervo Ivo Caggiani]

285

Essa, sim, é uma glória autêntica que, espero, pelo tempo dos tempos, me será
atribuída.
Meus Senhores.
Não nos devem enfraquecer, nem dissídios injustificáveis nem vãs ambições.
Como sempre, o Governo Rio-grandense, cada vez mais seguro da excelência
e preponderância dos princípios basilares do partido que o ampara, há de prosseguir
vitorioso, na obra patriótica de realizar o verdadeiro consórcio da liberdade e da
ordem, do trabalho e da riqueza.
Meus Amigos!
Esta minha sempre boa e querida terra natal quis, ainda uma vez, fazer extravasar a sua descomunal benevolência para com seu filho humilde, proporcionandome este instante de grande e grata emoção.
Eu não sou senão uma expressão mínima do ambiente temperado e saudável
em que vive a gente desta terra, para mim sempre desvelada e pródiga de afeição.
Camponês de nascimento, quase que em contato permanente com a intempérie e o perigo, devo o que sou à alma da gauchada e às tradições dos meus amigos,
que me deram energias para poder lutar pelo meu ideal, ideal que não me foge,
porque eu o quero conciliado com a realidade.
Que mais poderia pretender em consagrações públicas do que receber esta em
Santana do Livramento, minha boa terra, em cujo solo abençoado nasci, companheira e amiga de toda minha vida?
Quando esta festa brilhantíssima ia em meio, cheguei a pensar: que mais
poderei eu legitimamente desejar?
E a mim mesmo respondia: transformar-me de político militante que desperta
ciúmes e causa invejas, ferindo interesses, em semeador estrénuo do bem, propugnando
pela confraternização de todos os meus patrícios, para que permaneçam indeléveis na
memória dos coevos os traços da minha ação, decidida e decisiva quando assim foi
necessário, porém, mansa e persuasiva quando a atividade cedeu à afetividade.
Em palavras refulgentes, disse Ascanio Tubino, ainda há pouco, que assim
como é verdade que não nos animam outros pensamentos que não sejam os da unidade da Pátria, nós em 23, demonstramos, pela resistência e pela vitória, brasileiros
somos rio-grandenses, e como tais queremos ser respeitados como irmãos sobre quem
recai a maior responsabilidade do regime e a quem incumbem os maiores deveres na
defesa da integridade moral e territorial do País.
Meus Amigos!
Quando um homem como eu, ante a magnitude desta consagração, não pode
como desejara controlar a sua emotividade, que lhe resta fazer?
Tentar, num esforço supremo, transmitir o seu pensamento. Tudo quanto disse não é senão um longínquo esboço do que eu quisera dizer-vos.
Basta-me, porém a certeza de que tenho, em cada um dos republicanos do Rio
Grande do Sul, uma consciência para julgar da minha sinceridade.
Ao contrário do que propalavam os maus corifeus da opinião, esta festa se
realiza em meio da mais álacre cordialidade, servindo para demonstrar que a nossa
cultura política e social é cada vez mais alta e que os republicanos se podem reunir
sem a menor ofensa às normas inflexíveis da nossa admirável disciplina que permanece intata.
Preciso dizer bem alto que eu só poderia concorrer a uma festa partidária
inspirada nos propósitos da sã política republicana que tem Borges de Medeiros seu
único diretor e a cuja voz de comando eu sempre obedeci.
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Senhores, o que torna ainda mais bela a fisionomia moral do nosso excelso
chefe, é, para mim, a dignidade inconfundível das suas atitudes pessoais e políticas.
Persuadido, de inteira boa fé, da superioridade do nosso regime institucional,
ninguém, como ele conhece neste momento histórico da vida nacional, os melhores
e verdadeiros princípios para a interpretação dos textos constitucionais.
Desaparecido Rui Barbosa, de luminosa memória, e, hoje por sem dúvida, entre
nós, Borges de Medeiros, o mais alto conhecedor e cultor do direito público brasileiro.
Dá bem a medida da sua autoridade nesta matéria a decisiva e vitoriosa intervenção que teve no estudo e discussão da projetada reforma da Constituição, em que
prevaleceu quase que a unanimidade dos pontos de vista que defendeu e sustentou.
Quero agora referir um episódio ocorrido, em agosto de 1923, entre mim e o Dr.
Borges de Medeiros e que até agora não foi dado ao conhecimento público.
Como é do domínio de todos, naquela época, ia ainda acesa a terrível luta,
que ensangüentou o solo sagrado do Rio Grande. Eu fora a Porto Alegre a receber
ordens e instruções para prosseguir na perseguição dos rebeldes. Pois bem: Borges
de Medeiros, assediado pelo ódio dos insurgentes que o queriam a todo custo derribar, vendo o seu governo em sérias dificuldades para se manter e defender de ataques
oriundos de toda parte, inclusive dos governantes da República, que, por aquele
tempo, acharam de ter indébita e criminosa interferência nos assuntos de nossa exclusiva economia, Borges de Medeiros agredido diariamente pela imprensa, insultado e ofendido nos mais íntimos melindres, Borges de Medeiros não se perturbou por
um instante e, sempre magnânimo e nobre, terminada foi a nossa entrevista, como
última recomendação, apertando-me nos braços, disse-me: “Flores, sê benigno com
os vencidos.”
Dir-se-ia que naquele instante, até aos meus ouvidos, chegavam os ecos da
palavra de um Marco Aurélio.
É esse o homem que, por felicidade nossa, dirige os destinos do Rio Grande,
e cujo vulto cada vez mais se engrandece no serviço da causa republicana.
Sadio e forte, em pleno vigor e posse de seu alto espírito, muito ainda é de
esperar de sua infatigável operosidade.
Ainda quando eu saiba que ao meu querido irmão Coronel Chico Flores esteja
reservada a incumbência de, encerrando esta brilhante festividade, fazer o brinde de
honra ao glorioso chefe do nosso partido, convido-os, republicanos fronteiriços, a, de
pé, dizer comigo, com Borges de Medeiros: "À la vie et à la mort.”
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DISCURSO DO GENERAL FLORES DA CUNHA COMO
INTERVENTOR FEDERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL*

Cessados os aplausos ao discurso do Dr. Sinval Saldanha, tomou a palavra o
General Flores da Cunha, que, com visível emoção, pronunciou a oração abaixo:
Sr. Dr. Sinval Saldanha.
Recebendo das vossas mãos honradas as rédeas do governo do nosso glorioso
e amado Rio Grande do Sul, trago o propósito de, na minha ligeira passagem por esta
alta administração, procurar promover a felicidade da nobre e grande gente riograndense e do nosso formoso torrão natal.
Não tenho propriamente um programa de administração. Não desejo, porém,
estabelecer solução de continuidade no que aqui se tem feito até agora. Procurarei ser
apenas o continuador dos grandes administradores que têm tido o Rio Grande do Sul
(muito bem).
Para mim, este movimento de civismo que animou o País, não produziu maior
sobressalto, maior abalo, que não fosse o de extinguir, um regime, que, por si mesmo,
ia desfalecendo. Tentar melhorar os nossos costumes pela regeneração, a fim de fazer
uma pátria maior e mais venturosa é o dever que a todos se impõe.
No tocante à vida política do Rio Grande, venho animado do desejo ardente de
manter, a outrance, a admirável frente única que deu ao Brasil um exemplo sem par
de civismo, de abnegação e de coragem (muito bem, muito bem).
Não posso acreditar que os rio-grandenses que se uniram depois de terem estado, quase um século separados por dissídios e por divergências, venham, no futuro,
por questões de somenos, por questões de politicalha, a divergir de novo, a se dilacerar novamente (muito bem, muito bem. Palmas).
Eu tenho fé em Deus e ainda fé nos homens que não nos desuniremos mais,
que não nos desagregaremos a nenhum pretexto (muito bem, muito bem. Palmas).
Não é das mais lisonjeiras – bem sei – a situação do Rio Grande do Sul, que
apesar disso, ainda é das melhores do Brasil.
Procurarei tudo fazer para manter a ordem pública, arrecadar escrupulosamente os impostos e pagar o que devemos.
Quero que o Rio Grande do Sul inteiro saiba que nunca pude aspirar este posto, no desempenho do qual hei de procurar corresponder à enorme simpatia com que
foi aqui recebida a minha nomeação e que não me hei de afastar do cumprimento do
dever, que a mim mesmo me impuz: o de promover a felicidade desta amada terra.
É tudo quanto eu posso prometer e dizer.
Calorosa salva de palmas cobriu a peroração do General Flores da Cunha,
cujo discurso foi várias vezes interrompido por vibrantes aplausos da assistência.
*[Discurso de posse, publicado originalmente no jornal A Federação, Porto Alegre, 28 de novembro de 1930.
Acervo ALRGS]
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DISCURSO DO DEPUTADO ESTADUAL POTY DE MEDEIROS*

193ª Sessão, em 11 de novembro de 1959

Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Esta Assembléia, onde ressoam todos os fatos que sensibilizam o nosso povo,
não poderia deixar de homenagear a memória de José Antônio Flores da Cunha,
falecido, há dias, quando nos encontrávamos em recesso parlamentar. Deixaria de
ser a Casa da gente gaúcha, se evento tão contristador e lutuoso, aqui não merecesse
a excepcional homenagem, que ora testemunhamos, através de louvável iniciativa
da Mesa e pronunciamento expresso dos líderes de todas as bancadas, que me honraram, fazendo-me seu intérprete.
Flores da Cunha, Sr. Presidente, por um conjunto admirável de atributos e
pela ação desenvolvida, durante décadas, em nosso cenário político-social-administrativo, tornou-se figura marcante, de assinalado relevo: possui o nome ligado a
obras, a realizações, a acontecimentos, que a História rio-grandense registrará, em
página luminosa, exaltando-lhe a personalidade.
Foi Intendente Municipal de Uruguaiana e Governador do Estado, Deputado
e Senador. Em todas essas funções revelou o seu profundo espírito público, inteligência arejada e culta, a serviço do bem comum.
Participou de nossas contendas guerrilheiras, vivendo, então, no dorso das
coxilhas-avermelhadas com sangue generoso de gaúchos idealistas que morriam brigando pelas crenças políticas – episódios esplêndidos da bravura, do heroísmo da
nossa raça. E, ante seus méritos, foi elevado às culminâncias de General Honorário
do Exército.
Correligionário entusiasta, chefe de partido cioso da própria autoridade e atento
aos deveres conseqüentes, agia com os arrebatamentos próprios da sua individualidade vigorosa, conforme o que entendia de melhor para as causas a que se dedicava,
ao tumulto de ocorrências por vezes trepidantes.
E foi advogado, advogado que confessava perante a Suprema Corte de Justiça
do País, na data precisa do jubileu profissional – 50 anos de formatura – a sua fé
inabalável no Direito. Declarou, na ocasião, “que subia pela primeira vez aquela
tribuna judiciária. Ela lhe inspirava um respeito quase religioso, bem diferente que
era de outras que conhecia, tribunas profanas, nas quais os apóstolos sobem cheios
de fé e descem desiludidos, arrasados pelas decepções”.

*[Discurso proferido, na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em homenagem ao General
Flores da Cunha, publicado no Diário da Assembléia, Porto Alegre, 16 de novembro de 1959, nº 2.110. Acervo Ivo
Caggiani]
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Não há negar, assim, Sr. Presidente, ter sido, em verdade, Flores da Cunha
uma expressão exponencial e invulgar da sociedade rio-grandense, tornando compreensíveis as generalizadas manifestações de pesar que a sua morte suscitou, e nas
quais se confudiram todas as camadas sociais e o governo, enlutados, confrangidos.
É singular, Sr. Presidente, a vida pública de Flores da Cunha. Ela encerra,
desde o seu início, como que o traço de uma predestinação.
A sua estréia, na praça pública, em comício político, teve acento incomum.
Para substituir o orador designado – o tribuno Plínio Casado – que não pudera comparecer, por doença, coube-lhe, então – era jovem freqüentador dos bancos escolares
nesta capital – a distinção de saudar o estadista Júlio de Castilhos, chefe do Partido
Republicano Rio-grandense.
Mais tarde, acadêmico de Direito, em São Paulo, foi quem pediu o levantamento das aulas da tradicional Faculdade de Direito, em homenagem ao Conselheiro Gaspar da Silveira Martins falecido em Montevidéu.
Estudante de ação destacada nos círculos estudantis, com incursões espetaculares
até mesmo nos trabalhos do tribunal do júri – como aconteceu na cidade de Santos, a
convite do meritíssimo juiz presidente – episódio que apreciava rememorar – diplomouse no Rio de Janeiro, onde exerceu as funções de delegado de polícia. E ali ainda recordada a sua atividade, notadamente preventiva dos delitos, num sem-número de ocorrências, enfrentando desordeiros contumazes, em trabalho de limpeza de certo subúrbio
carioca, dos elementos que o intranqüilizavam, que o perturbavam. A um deles, de homem para homem, em desafio para uma justa pessoal, sem testemunhas nem armas deu
lição que dizem ter frutificado, em benefício da sociedade.
Aqui no Rio Grande, exerceu a advocacia. E foi daqueles causídios, como
referi em certa emergência, que andavam bem montados a cavalo e nos códigos,
correndo as cidades da fronteira sul, na defesa dos direitos e da liberdade dos seus
concidadãos. E quem pudesse pagar, pagasse, e bem. Aos outros, atendia sem a
preocupação dos honorários, com a satisfação de ministrar auxílio, a quem se encontrava na desgraça, e à míngua de recursos.
Nesta capital, quando inauguraram o seu retrato, no Fórum, em sessão magna,
presentes altas autoridades, inclusive o Sr. Arcebispo, magistrados, advogados, seleta e
numerosa assistência, deu ele pitoresca explicação, tão ao sabor do seu humor, da maneira como se conduzia nesses mistéres da retribuição dos serviços profissionais...
Fora do Rio Grande, interveio em processos célebres, como o de Manso de
Paiva, na Capital da República.
E fez política, nos quadros do tradicional Partido Republicano Rio-grandense,
sob a chefia de Júlio de Castilhos, primeiro, de Borges de Medeiros, depois. E sob a
assistência e conselhos de Pinheiro Machado, a quem considerava o maior amigo,
depois do pai.
Foi Deputado Federal pelo Estado do Ceará, posteriormente pelo Rio Grande
do Sul, em várias legislaturas. Em 1930, ao irromper a Revolução, ocupava uma
cadeira no Monroe, Senador, que era, pelo Estado natalício.
Orador combativo, de palavra fácil e notável presença de espírito na tribuna,
Flores da Cunha discutia com segurança e debatia com vigor. Veemente, por vezes
agressivo, consideravam-no adversário temível. Tinha sempre, quase sempre, uma
anedota, ou uma citação apropositada, para desconsertar os antagonistas. Os assuntos políticos, os problemas administrativos, notadamente, do Rio Grande, tinham
nele, tiveram nele, em todas as oportunidades, o defensor atento e pugnaz.
Do seu mérito parlamentar, do prestígio que desfrutava entre os nobres pares,
nada mais eloqüente do que o episódio referente à cadeira cativa, na Câmara dos
Deputados.
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Afonso Arinos de Melo Franco, na eventualidade, falou com a sua eloqüência
proclamada e aplaudida:
“Sr. Presidente. As tradições se formam ao sabor dos acontecimentos
particulares e das iniciativas individuais. Não existe tradição no Congresso
Republicano quanto à instituição da cadeira a que o nobre General tão pitorescamente chamou “cativa”. Mas a verdade é que por um empenho unânime da
Casa e não, apenas, por iniciativa da Mesa, nem do meu partido, essa tradição
se inicia, fixando-se no lugar habitualmente utilizado pelo ilustre republicano,
representante do Rio Grande do Sul, aquele nome tão intimamente ligado às
mais brilhantes páginas da epopéia e da história presidencialista do nosso País.
Tive a oportunidade, Sr. Presidente, de assistir a uma das sessões da Câmara
francesa e ali verifiquei que, não existindo como entre nós não existe, o hábito
de se assegurar nominalmente a localização dos deputados no recinto, ocorre,
entretanto, que certos nomes tradicionais, vinculados àquele recinto, por páginas refulgantes da história do país, se encontram rememorados permanentemente, por placas assentadas nas carteiras em cuja cadeira se habituavam, eles,
sentar.
É o caso, por exemplo de uma placa de prata que está colocada na
cadeira habitualmente utilizada pelo velho “tigre” George Clemenceau. É, portanto, com apoio numa velha tradição republicana que nós, no Congresso Nacional, resolvemos, por iniciativa da Mesa, à qual V. Exa., Sr. Presidente, deu
habitual e esclarecido assentimento, prestar esta modesta homenagem à grande figura de Flores da Cunha.”
Em 1923, voltou a convulsionar-se o rincão rio-grandense, na trepidação das
paixões políticas desencadeadas.
Flores da Cunha toma, de imediato, posição destemerosa, na linha da frente.
Comanda a legendária Brigada do Oeste, e, ao seu impulso, ela se empenha em mil
combates.
De lado a lado, das forças em conflito, há lances de heroísmo, rasgos de bravura. Os farroupilhas indômitos revivem na gauchada valente de 23.
Flores da Cunha, exclama orador exaltado, em meio do entusiasmo que a sua
atuação provoca: “Remanescente glorioso das hostes de 35, é um lanceiro que ficou
da última carga de Bento Gonçalves.”
Foi, sob o comando de Flores da Cunha, que as nossas guerras fratricidas se
humanizaram, com o respeito ao adversário vencido.
E, ao depois, ele se abraça com o bravo general antagonista, o guapo Honório
Lemes, e este abraço serve para selar, na época, a concórdia rio-grandense. E é Flores
da Cunha ainda, quem vai defender, no Congresso, a anistia para os adversários.
Haverá episódio mais expressivo pelo sentido humano que expressa, quanto à
formação moral, sentimental, da nossa gente, do que aquele ocorrido, em Guaçu-Boi,
quando Flores da Cunha apeia do cavalo, e vai atender pessoalmente um dos chefes
revolucionários e seu inimigo, ferido de morte, o ilustre patrício Deputado Antônio
Monteiro?
Explode em 1930, a Revolução. E para aquela “viajada de onde se voltaria
com honra, ou não se voltava mais”, parte Flores da Cunha, comandando a sua cadetada.
E ele, que tivera posição realçante na propaganda da causa que então empolgava o
País, à sombra dos princípios da “Aliança Liberal”, marcha na vanguarda das forças
combatentes. Vitoriosa a Revolução, retorna ao Rio Grande, com a tarefa de lhe dirigir os destinos.
Primeiro, como Interventor, depois, como Governador eleito pelos votos preferenciais do Partido Republicano Liberal que chefiava, consagra-se à administração
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do Estado, em fases, ora de tranqüilidade política, ora agitadas, inclusive por surtos
revolucionários. Todavia, conseguiu realizar obras que atestam a benemerênia do seu
governo, eis que vieram a atender justos reclamos do Estado, nos anseios de progresso e de bem-estar.
Quando Flores da Cunha dirigiu os destinos do Rio Grande, já disse eu, nesta
Assembléia, fui honrado com um convite para colaborar na alta administração estadual, como chefe de polícia. Pude, então, testemunhar-lhe o profundo e acedrado
espírito público, o desvelo, a dedicação, a superioridade com que se consagrava ao
interesse coletivo, cujos problemas equacionava com lucidez e decidia com firmeza.
Deixou em todos recantos do Estado marco assinalador de sua passagem, pelo
Executivo, marco fulgido, indestrutível.
Os sucessos de 1937, ainda estão na memória de todos.
O historiador anda a coligir dados a fim de lhes dar a exata compreensão. Não
seria este, ademais, o instante, para a crítica que se impõe. Todavia, vale assinalar
que, por força daqueles sucessos, Flores da Cunha abandonou o governo e emigrou
para o Uruguai. Em Rivera, proferiu uma frase digna de medalha: “Mais do que a
glória de qualquer homem, vale a felicidade de seus patrícios.” Instituída no País, a
justiça especial, submeteram o General Flores da Cunha a processo perante o Tribunal de Segurança.
Fui incumbido de lhe fazer a defesa, por escrito, perante o juízo encarregado
de cumprir carta precatória vinda do Rio de Janeiro.
Vou passar à taquigrafia, Sr. Presidente, as razões que então elaborei, em defesa do General Flores da Cunha, com os retoques literários que se justificam, pela
ligeireza com que elas foram redigidas. Ali deixei arrolados os motivos da conduta
política de Flores da Cunha, frente aos acontecimentos que então se desencadearam,
bem assim, o enfileiramento das realizações mais expressivas de sua atividade governamental.
Expunha eu, nesse trabalho:
“Certamente, não queremos canonizar o acusado. Errar é próprio dos
homens.
Porém, dia virá em que, arrefecidas as paixões, apagados os ódios e
esquecidos os ressentimentos, há de ser reposto o ex-Governador do Rio Grande
no lugar que ora lhe recusam os seus desafetos pessoais e os seus adversários
políticos.
Ao lhe arrolarem as iniciativas e as realizações que são as de um vero
estadista, dele não poderão dizer que foi um simples caudilho animado de
propósitos inconfessáveis, que fez da administração do Rio Grande uma experiência precipitada e da sua política uma aventura perigosa.”
E acrescentava, depois de enumerar as principais obras da administração de
Flores da Cunha:
“Não nos parece pouco o que aqui fica descrito ao correr da pena e ao
sabor da memória. O inventário da obra de Flores da Cunha exige tempo,
método, estudo acurado – tão grande, complexa e fecunda ela é. Este não é o
lugar próprio, entretanto, para fazê-lo.
Desejaríamos, apenas, para encerrar esta ligeira resenha de fatos, dizer o seguinte:
Aproveitando o intenso trabalho do Rio Grande e a sua admirável expansão econômica, cumprimindo despesas adiáveis e corrigindo processos an292

tiquados e perniciosos da administração, tudo foi realizado nos limites rigorosos do orçamento ordinário, sem sangrias nos cofres públicos e dentro das
normas de uma honestidade irreprochável.
De 1931 a 1935, a receita e a despesa acusam os seguintes algarismos:
Receita

Despesa

1931 – 178.757 contos – 175.288 contos
1932 – 182.315 contos – 147.007 contos
1933 – 169.347 contos – 154.733 contos
1934 – 178.010 contos – 177.307 contos
1935 – 193.254 contos – 184.899 contos
Em 1937, último ano do Governo de Flores da Cunha chega-se à seguinte situação:
Segundo a Lei Orçamentária de 1936, era previsto um déficit de
20.385:173$153 réis. Levando-se em conta que, além da despesa autorizada
de 243.502:109$354 réis, foram votados créditos suplementares de
7.804:523$070 réis, o déficit atingiu a 28.189:596$223 réis.
Pois bem: aquele exercício foi encerrado sem o déficit previsto e com
um saldo efetivo de 21.112:836$038 réis!
Façamos ponto final.
Quem realiza uma obra, como a de Flores da Cunha, pode aguardar,
sereno, o juízo da História.”
Sr. Presidente. Viveu Flores da Cunha, anos no exílio. Mais tarde, apresentou-se às autoridades ditatoriais. E, sem solicitar, foi indultado da pena de um ano
imposta pelo Tribunal de Segurança, por ter importado armamento – em pequena
quantidade digamos de passagem – sem licença das autoridades da União.
Participou, ao depois, do movimento em prol da redemocratização do País, com o
relevo e a autoridade de um líder. E passaram-se anos. E certos acontecimentos que se
seguiram, ainda palpitam, em nossa memória. Eu mesmo tive oportunidade de a eles me
referir, nesta tribuna, quando o 11 de novembro estabeleceu grave dissídio entre Flores
da Cunha e o meu glorioso partido, a União Democrática Nacional.
A propósito, ocupei esta tribuna, falando a linguagem que os sucessos impunham, na qual acentuava que urgia se distinguir o timbre inalterável da amizade,
que me vinculava ao valoroso rio-grandense, e o impulso firme e resoluto do dever
político, que me prende, sincera e idealisticamente, ao udenismo.
O divisor de águas que separou Flores da Cunha do meu partido, não arrefeceu, pois, Sr. Presidente, os sentimentos de admiração, de respeito e amizade que a
ele me ligavam, embora nossa divergência franca e leal, notória, quanto às causas, o
desenrolar, e conseqüências dos referidos sucessos.
Sinto-me, bem, assim, em lhe prestar de público esta homenagem, que aliás
transcende os limites partidários, pois converge para o rio-grandense ilustre, para o
brasileiro eminente, que serviu a Pátria, com a opulência dos recursos intelectuais e
da energia humana, de que foi dotado, privilegiadamente.
Lembro-me de que, ao me despedir dele, no Rio de Janeiro, após o 11 de
novembro de 1955, ele, ao me abraçar afetuosamente, declarou-me: “O que importa
é que cada um atue consoante entenda ser o seu dever para com a Pátria.”
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Sr. Presidente. Longe iria, falando de Flores da Cunha, numa expansão de afetos
sem reservas e limpdos [sic]. A sua vida encerra coloridos fortes, riqueza de nuances,
algumas estranhas, pitorescas, todas repassadas de acentuado conteúdo humano.
Urge, porém concluir.
E o farei, relendo página que escrevi e li em Bagé, nos idos de 1953, sobre
Flores da Cunha:
“Ele, para mim, constitui a história de um gaúcho na plenitude de uma
vida pontilhada de ocorrências marcantes a revelarem autêntico filho do Rio
Grande. Até no físico, varonil e forte como já se disse, por estranho e curioso
desígnio da Providência, representa a figura característica dos campeadores
do sul. E ninguém o excedeu no amor à querência nativa ou lhe é ou foi mais
fiel no culto às tradições dos pagos.
Personalidade vigorosa e inamolgável, vive às claras, atitudes abertas,
definidas, sem máscaras, esconderijos, encruzilhadas. Desconhece os subterfúgios ou as evasivas. Os impulsos nascem-lhe preponderantemente nas reservas emotivas, sentimentais, que tanto o individualizam.
Quem o demoverá, então, da conduta que entender seguir e saberá
defender, se necessário, com brilho e denodo, pela palavra e pela ação? É um
líder, empolga, orienta, conduz. “Ducor non duco.”
Atento aos deveres imperativos dos laços familiares, às vozes da amizade, aos reclamos da solidariedade humana, é ainda um correligionário decidido, impetuoso, pugnaz, como o opositor cavalheiresco e leal, nos torneios
da inteligência, nos embates político-partidários, nos entreveros sangrentos.
Daí os amigos, as dedicações, os admiradores.
Intrépido, desassombrado, bravo, altivo sem arrogância, despido de
malquerenças e rancores, nobre, franco sem rodeios, cortês sem demasias,
pundonoroso, sensível e agressivo ao menor acinte, surpreendente e contraditório, dessa contradição caracteristicamente rio-grandense: explosivo, veemente, conciliador, apiedado, índole afetiva, fundo boêmio, com acentos externos de irrascibilidade e impaciência, por vezes agreste, áspero, desabrido,
rudeza que logo se desvanece, entretanto, e busca tornar esquecida ao depois
em trato ameno, convívio cordialíssimo.
“Doutor” em pecuária, conhece como poucos os assuntos peculiares ao
nosso ruralismo, criado, que foi na estância paterna, em meio de campereadas,
impregnando-se dos hábitos e costumes do Rio Grande, que nunca o abandonaram e o singularizam.
Admirável “causeur”, orador de palavra fácil e escorreita, linguagem animada e de humor, pitoresca e culta, de uma cultura literária revestida de classicismo,
ledor inveterado, de aguda curiosidade, acompanhando pelo livro e pela imprensa, a evolução do pensamento universal e o desdobramento político-social dos
demais povos; homem de campo e de sociedade, advogado e guerrilheiro;
Intendente, Interventor Federal e Governador dos mais operosos, parlamentar
dos mais eficientes; cioso sempre da autoridade e das responsabilidades dos encargos que exerce; chefe de partido, com qualidades inatas e robustas de mando;
paladino da ordem e da legalidade, liberal e democrata, espírito cívico e patriótico férvido e fremente; propugnador de anistias, da concórdia entre os homens, do
bem-estar coletivo: Flores da Cunha tem, há de ter tido, terá praticado erros.
Poucos? Muitos! Que importa? Os episódios de sua existência combativa e tumultuosa, próprios de ânimo arrebatado e vibrátil, serão recordados pelos tempos
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afora, orgulhosamente, de rancho em rancho, na amplidão dos pampas, dando-lhe
ao nome um relevo de legenda, como hão de lhe assegurar posto de destaque na
galeria dos varões insignes da República.”
De Flores da Cunha, Sr. Presidente, tenho ouvido, conceitos altamente honrosos que exaltam a sua personalidade de eleição.
Este, de Érico Veríssimo, é sugestivo:
“Não conheço de perto o General Flores da Cunha. O que dele sei e
ouço e leio, ou é elogio de amigo ou é ataque de inimigo.
Falando com sinceridade: simpatizo com o homem. Simpatia não se
explica.
Pelo que tenho observado de longe, com o interesse do inventor de
ficções, é que a figura do General Flores da Cunha, projetada no domínio da
Arte, daria uma bela biografia.
Resumindo, para não cair nos adjetivos que nada exprimem, direi que
o General Flores da Cunha é uma vida que está clamando por um biógrafo.
Por um biógrafo da força de Maurois e Ludwig, naturalmente.”
Um cronista carioca dizia que “o velho Flores representa muitas vezes, com o
seu forte e pitoresco tom regional, algumas das melhores virtudes e alguns dos
melhores defeitos do homem brasileiro”.
Outro assegurava que ele “é um esplêndido espécime de humanidade”.
Aqui se escreve: “a assinatura de Flores da Cunha parece talhada a golpes
de lança”. Ali se afirma: “Flores da Cunha saltou de um quadro de Rembrandt.”
Citando Augusto Comte: dia virá em que os joelhos dos homens só se curvarão
diante das mulheres, e em face da graça com que saudou Eva Peron e a Deputada
Baiana Nita Costa, Flores da Cunha ouviu este elogio: “el valiente no quita al cortez”.
Homem positivo, substantivo, de ação, foi sempre discutido combatido, aplaudido,
oscilando, às vezes em 180 graus, algumas opiniões sobre ele já externadas. Atitudes
suas receberam crítica viva, severa, contundente, sem atenuações através dos tempos. Mas, conheceu, outrossim, momentos solares, em manifestações ruidosas, nas
praças públicas, bem assim nos recintos sociais, nos círculos intelectuais, nos centros políticos. É a “flor dos interventores”, o “vaqueano do Rio Grande”, “gaúcho
arquétipo”, o “contestável da República”.
Relevai, Senhores, que ao recordar a figura de Flores da Cunha, vá alinhando
trechos e expressões, sobre ele e dele, já usados por mim noutras ocasiões em que
tive de falar a seu respeito.
Destarte, não posso esquecer, entre o mais as suas declarações alusivas à resolução de praticar a religião, fiel ao catolicismo: “Assim procedo após longos anos de
estudos, não por um ato de covardia ou receio da morte, mas em razão de uma
necessidade da alma.”
Sr. Presidente. Dizem que errou... Em resposta, recordarei o que um outro
rio-grandense egrégio, disse notável orador, à beira do túmulo:
“Teve erros, sim, mas erros também a matemática os tem; manchas, a
própria natureza as ostenta, na palidez merencória da lua, na face vivíssima
do sol e na imensidão insondável do espaço azul, onde brilham os astros, mas
onde a Via Láctea é a nódoa eterna que atravessa do norte ao sul a grandiosa
epopéia do infinito.”
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Sr. Presidente. Se as circunstâncias de tempo e de espaço, não me tivessem
impedido de acompanhar o ínclito gaúcho, até a sua última morada, na terra hospitaleira e boa, que o viu nascer – pois me encontrava, em local distante – eu me teria
despedido dele, evocando, outra vez, aquela personagem do Retrato:
“Viveste uma vida comprida e cheia. Não eras apenas um homem, mas
também um símbolo – símbolo deste velho Rio Grande indomável, meio rude
mas cavalheiresco e bravo, eras o representante duma estirpe antiga e nobre,
que hoje está correndo o risco de acabar. Tinhas o mapa do Rio Grande na
cabeça e no coração.”
Flores da Cunha! Repousa no seio amorável do pago aconchegante, na admiração perene dos teus patrícios.
(Palmas prolongadas. O orador foi cumprimentado por todos os Srs. Deputados)
Documento entregue à Taquigrafia pelo Deputado Poty Medeiros, para ser
publicado ao pé do seu discurso:
Defesa do Dr. José Antônio Flores da Cunha, apresentada ao Tribunal de
Segurança Nacional, pelo Dr. Poty Medeiros, na qualidade de assistente judiciário, nomeado pelo Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Porto Alegre,
Capital do Estado do Rio Grande do Sul.
Egrégio Tribunal
Vimos apresentar as razões de defesa do principal acusado neste processo, exSenador da República, ex-Governador do Rio Grande do Sul, ex-General Honorário
do Exército Brasileiro, mas, ainda hoje, decaído das posições oficiais, um dos mais
altos valores de sua Pátria, o Dr. José Antônio Flores da Cunha.
Inicialmente, pedimos vênia para deixar consignado que só em obediência a
uma norma imperativa de deontologia forense nos desobrigamos desse mister, sobremodo honroso, que nos conferiu o meritíssimo Dr. Juiz de Direito executor da carta
precatória expedida pelo Tribunal de Segurança para a Justiça deste Estado.
É que, ao se noticiarem os primeiros inquéritos contra o Dr. Flores da Cunha,
a quem nos prendem os liames do maior afeto e respeitosa admiração, apressamonos em lhe oferecer modesto concurso em qualquer trabalho de advocacia. S. Exa.,
no entanto, em resposta, nos mandou dizer, logo após, que, pessoalmente, não se
defenderia em processo algum, desses que a nova política dum “ajuste de contas”
iria iniciar em nossa terra: “Confiava na Justiça e aguardava o seu veredito sempre
respeitável, de espírito sereno, sem nada dizer ou alegar.”
De posse dessa comunicação, relutamos, de começo, em aceitar a nomeação
do Dr. Juiz de Direito, porque não queríamos que se pensasse houvéssemos defraudado, embora indiretamente, os propósitos de Flores da Cunha, dada a íntima solidariedade que nos liga, nascida no exercício de uma função de imediata confiança
em seu governo: a de chefe de polícia. Tais escrúpulos, entretanto, foram vencidos,
por força dum indeclinável dever de ética profissional, qual o de aceitar e exercer os
encargos que forem cometidos pelos juízes competentes.
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Não é, pois, Egrégio Tribunal, o mandatário de Flores da Cunha quem lhe faz
esta defesa, quem subscreve estas razões, mas, o advogado designado para esse fim,
ex-vi legis. Por sua conta correm, portanto, de modo exclusivo, todos os conceitos e
ponderações adiante expostos, com base, tão-somente, em acontecimento notório
sem se ater ao trabalho beneditino da exumação dos arquivos, para o que faltaria até
o coeficiente material de tempo.
Não prosseguiremos, todavia, sem assinalar que reputamos inteiramente procedente a orientação traçada pelo notável brasileiro. Com uma vida pública aberta a
todas as indagações, franco e leal em todas as atitudes, usando diuturnamente de
linguagem clara e precisa, sincero sempre, Flores da Cunha, na verdade, podia e
pode esperar, tranqüilo e sem um gesto pessoal de defesa, o julgamento de homens
dignos sobre a sua atuação político-administrativa.
Dando-lhe razão poderosa, aí já está o resultado significativo de vários processos
que lhe moveram, quer na Justiça estadual, quer perante esse mesmo Egrégio Tribunal.
Por entre o sorriso malicioso do povo, que tudo vê e compreende, todos eles foram se
pulverizando, um após outro, por falta de fundamento jurídico ou de dados probatórios...
E o presente processo, estamos convencidos, Egrégio Tribunal, terá idêntico
destino, tanto fiamos na integridade moral dos ilustres membros dessa alta Corte, os
quais hão de proferir um veredito que será como juízo antecipado da própria História, isto é, de que só por irrisão perversa das coisas humanas, poderia Flores da
Cunha ser apontado como autor de delitos contra a ordem social e política do País,
ele que foi em todos os transes de sua vida, na paz e na guerra, um intemerato
defensor da legalidade, paladino irrepreensível das instituições republicanas e democráticas do Brasil.
A este respeito, dias atrás, lemos frases lapidares de um dos mais dedicados e
fiéis amigos de Flores da Cunha, frisando que, para o julgamento de um homem
público, não se pode, em hipótese alguma, abstrair do seu passado, da sua conduta
política, do seu estilo de vida na comunhão social, dentro de cujo âmbito ele agiu
mais ou menos demoradamente. Só dessa maneira conseguir-se-á fixar a sua personalidade, pondo em evidência os traços mais nítidos de seu caráter, dos seus sentimentos e das suas tendências, para estabelecer-se, com segurança, em determinado
momento histórico, o verdadeiro sentido de sua atuação. E acrescentava:
“À luz desse critério, é bem de ver que a vida pública de Flores da
Cunha se caracteriza, integralmente, por esforço contínuo, permanente e inquebrantável em defesa das instituições republicanas do seu País, e dos princípios democráticos, fundo inalterável de sua ideologia política. Daí, afirmarse, com justas razões: o aspecto marcante da vigorosa personalidade de Flores
da Cunha foi, sempre, o de profunda dedicação pela ordem, no que esta representa o equilíbrio das forças morais da Nação e o alicerce da própria estabilidade material da República.”
Efetivamente, toda a acidentada e trepidante carreira política de Flores da
Cunha reflete essa vocação para a ordem, sublimada em temperamento arrebatado e
vibrante, de viva sensibilidade a qualquer manifestação que viesse atingir as categorias dominadoras do seu ideal cívico.
Do aparente contraste entre a vivacidade do seu temperamento e a irredutibilidade do seu caráter, não há dúvida, observadores superficiais julgaram perceber em
Flores da Cunha atitudes suspeitas, em certos momentos conturbados da vida brasileira.
297

Entretanto, impõe-se reconhecer, ele nunca foi um revolucionário, no sentido
que se empresta a esta palavra entre nós. Jamais atentou contra a ordem, de que se
constituiu sempre um defensor da primeira linha. A própria Revolução de 1930, em
que tomou parte, era um movimento organizado por um governo, o do Estado do Rio
Grande do Sul, contra uma situação criada pela força, à margem do Direito, e, portanto, representava, em última análise, uma luta entre a legalidade, à qual se incorporou, e a prepotência de uma máquina que se levantara fora da lei vigente, que ele,
com seus companheiros, procurava combater pelas armas.
Em verdade, Egrégio Tribunal, qualquer corte que se faça no tempo, para o
exame da vida de Flores da Cunha, mostrará, como uma obsessão, essa mesma tendência invencível de sua individualidade.
Não iremos, certamente, fazer aqui a biografia política do acusado,
rememorando fatos e ressaltando acontecimentos que estão vivos nos espíritos e na
consciência do Brasil contemporâneo.
Basta lembrarmos sua atuação decisiva em prol da ordem, num dos ciclos
mais tumultuários da crônica rio-grandense, aquele que vai de 1923 até 1930, para
se ter projetada, no tempo, a figura eminente do gaúcho, na mais significativa de
suas expressões morais.
Nesse período, ele é o campeão da ordem, e recebe, como prêmio, os bordados
de General Honorário do Exército.
E tão profundamente está impregnado o seu espírito desse ideal de harmonia
e de tranqüilidade, que, cessada a peleja, em que a ordem triunfa, ainda para mantêla em bases duráveis e sólidas, não trepida em estender a mão aos inimigos da véspera e encaminhar projetos de anistia, esquecendo, em benefício da vitória comum, os
seus ressentimentos pessoais, as suas amarguras e os seus sofrimentos. (No reencontro de Ipirapuitã, em Alegrete, na Revolução de 1923, tendo o corpo a sangrar, virá
cair a seu lado, varado pelas balas, um dos irmãos mais queridos...)
Após 1930, colocado à frente do Governo Rio-grandense, é ainda o mesmo
espírito que preside invariavelmente o equilíbrio harmônico da grande comunhão
gaúcha, entregue a sua guarda. Homem de governo submete-se às imposições salutares da lei e é quem levanta ainda a bandeira da constitucionalização do País. E se, em
1932, luta contra os amigos e contra a maioria dos partidos políticos do Rio Grande,
contra seus próprios correligionários, todos divorciados do Centro, é porque se mantém estruturalmente fiel à idéia da ordem legal. E do que seria, como de fato foi, a sua
ação pronta e eficaz, para sufocar essa rebelião, ressalta, com acento justo, do seguinte telegrama que lhe endereçou o Exmo. Sr. Presidente da República, ao irromper a
revolta paulista daquele ano:
“Meu caro General.
Com chegada Klinger, assumir comando forças rebeldes, definiu-se
orientação militar mesmos, até agora indecisa. Pretendem eles jogar todas as
suas forças sobre o Rio fim definir situação antes chegar reforços Sul. Itararé
abandonado, bastando-lhes destruir pontes e estradas retardar, mesmo impedir, marcha em tempo oportuno nossas tropas. Próprio Morato, seu telegrama, recusa armistício, dizendo não suspenderá operações. Nossa vitória depende principalmente da ação do Rio Grande, da ação conjugada tua e do
comando da região. Peço informes que tropas podem seguir por mar, desembarcar aqui. Mandarei reconduzi-las imediatamente, pedindo que as movimentes para os portos de embarque sem suspender remessa tropas por terra.
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Nono R. I., que já partiu daí, deve ser dirigido para o Rio imediatamente. Mais
uma vez a salvação depende de ti. Aguardo resposta urgente.
Afetuosos abraço
Getúlio Vargas.”
Com a vitória da legalidade, retorna a paz aos lares brasileiros.
Constitucionaliza-se o País. O senhor Getúlio Vargas é eleito, pelo Congresso, Presidente da República, para o quatriênio que deveria terminar em maio de 1938. O
Senhor Flores da Cunha, por sua vez, é mantido no Governo do Rio Grande, pelo
voto da Assembléia Estadual, que representava uma grande e poderosa corrente de
opinião; seu mandato teria fim em abril de 1939.
No período normal, entrega-se, então, Flores da Cunha, impulsionado pelo
dinamismo construtor que o caracteriza, à administração da coisa pública, olhos
sempre voltados para a tranqüilidade e harmonia da grei gaúcha.
Em 12 de outubro de 1937, cinco dias antes de efetivar a sua renúncia ao
Governo do Estado, em memorável discurso feito em Bagé, por ocasião da exposição-feira que ali se realiza anualmente, dizia o Governador do Rio Grande:
“Quero rematar estas considerações, congratulando-me com os
bageenses e o seu ilustre prefeito, meu adversário político, mas um administrador probo e digno. Se há um ponto de que nunca me afastei foi este: em se
tratando dos interesses do Rio Grande, as divisas partidárias nada devem
significar. Quando promovi o “modus-vivendi”, eu não visava, absolutamente, a Presidência da República, como se propalara, (e para a qual nem sequer
se desincompatibilizou em tempo), mas o meu propósito era apenas congraçar
todos os rio-grandenses nessa obra administrativa, fazer com que no nosso
ritmo de progresso colaborassem não só os representantes de um único partido, mas os de todas as nossas organizações políticas.
Ainda persisto no mesmo pensamento de ver feliz a nossa gente e próspera a nossa terra, outro sonho não alimentando, nem outra ambição.
Se o Rio Grande enveredar por esse caminho, estou certo de que constituiremos dentro do Brasil, um modelo de gente e um paradigma de grandeza.”
Se a ação de um homem público, num instante dado, se condiciona invariávelmente
à diretriz da conduta que vem mantendo através de todas as circunstâncias criadas pelo
meio em que age, acrescenta ainda o autor dos comentários a que nos referimos, é inútil
deformar os fatos ou empanar propositadamente a limpidez de suas atitudes. Mesmo
aqueles momentos em que as paixões desencadeadas tumultuam o ambiente político não
conseguem desfigurar o sentido de sua projeção histórica.
É de concluir-se, portanto: o procedimento de Flores da Cunha, em 1937, só
podia ser, como na realidade foi, coerente com o seu passado, com as suas tendências
democráticas e com o seu espírito profundamente republicano. Nunca pensou ele,
nem podia pensar, num movimento armado que procurasse subverter a ordem legal
existente. O que fez, naquela ocasião, como aliás já o tinha feito em 1932, foi preparar-se para defender essa mesma ordem, ameaçada por elementos políticos de toda
espécie, filiados a várias correntes ideológicas, tanto da direita, como da esquerda.
Não se pode, porém, estudar a atitude de Flores da Cunha naquele instante,
sem antes focar o ambiente político em que se agitou o País naquela época.
A Nação passava, em 1937, por um dos momentos mais tumultuários e incertos de quantos já se têm verificado na vida republicana do Brasil. Passados seis anos
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sobre a Revolução de 1930, ia-se assistir, no terreno concreto, à mais decisiva manifestação democrática do regime vitorioso: a primeira sucessão presidencial sob um
sistema eleitoral severo, em que o voto secreto garantia as livres expansões da soberania nacional.
Em todos os setores da atividade política brasileira, trabalhava-se ativamente
para a realização da grande parada cívica. E o Partido Republicano Liberal, no Rio
Grande do Sul, chefiado por Flores da Cunha, já se havia colocado nos primeiros
postos de combate, arregimentando os seus eleitores em torno do notável brasileiro,
Dr. Armando Sales de Oliveira, que, em São Paulo, se revelara radiosa afirmação de
administrador probo e progressista.
Embora o ambiente fosse de agitação, de desassossego, de efervescente intriga política e de boatos alarmantes, a palavra tranqüilizadora das forças armadas, no
entanto, se fizera ouvir, através de seus generais, ministros da Guerra e da Marinha.
Se o Exército e a Marinha, pela palavra de seus chefes, assim procediam,
notadamente em função de certas desconfianças de natureza política, quando foi
votado, em outubro, o segundo estado de guerra, não podiam os governos estaduais,
é óbvio, se conservar indefesos a qualquer golpe de surpresa que se pretendesse
vibrar no regime vigente no País.
Se quisermos um exemplo frisante dessa verdade, tirado de uma situação análoga, basta lembrarmos o episódio sangrento de 1932, e a atitude do Governo Riograndense chefiado por Flores da Cunha, para que se tenham por amplamente
justificadas as medidas de prevenção tomadas em 1937, como uma resultante direta
da sua experiência de homem público. Mas aferir-se disso que ele quisesse deflagar
um golpe revolucionário, é um contra-senso que ninguém ousará sustentar. Nem
podia pensar em revolução quem ativava em seu Estado os preparativos de uma
campanha eleitoral.
E se essa suspeição fosse fundada, então, em 1932, Flores da Cunha teria
acompanhado o movimento rio-grandense, para o qual diziam os seus inimigos ele
se vinha preparando, e não se colocaria ao lado da ordem, como se colocou, em
perfeita coerência com o seu passado republicano e o seu espírito democrático.
O ambiente político do Rio Grande, por outro lado, com todos os partidos em
permanente ebulição, justificava as medidas acauteladoras que o Governo do Estado
punha em prática com o objetivo de garantir a ordem constitucional. Não era acaso
do tradicionalismo político brasileiro fomentar desordens em algumas das unidades
federativas para pretextar medidas intervencionistas nos estados infensos ao Governo do Centro?
Em certo instante, o trabalho de propaganda eleitoral, que se procurava levar
para um terreno elevado, como competia à cultura de nosso povo e às tradições
liberais de nossa terra, descambou vertiginosamente para o campo da luta pessoal,
degenerando num conflito de paixões acesas, numa eclosão de intrigas, mistificações e boatos tendenciosos.
Os adversários políticos do governo rio-grandense tinham em vista, não há
dúvida, conturbar cada vez mais o ambiente gaúcho, a fim de incompatibilizar Flores da Cunha com a opinião pública nacional. Os pretextos mais absurdos erigiam-se
em razões gritadas pela imprensa e pela tribuna da Assembléia Legislativa Estadual.
Mas as falsas premissas, racionalizadas pela lógica efetiva dos interessados em quebrar o ritmo de equilíbrio da vida rio-grandense encontravam a cada nova tentativa, o
contraste formal de uma diretriz que se evidenciava pela prudência, pela serenidade,
pela ponderação. Tantas vezes os falsos profetas de uma reação armada por parte de
Flores da Cunha esperavam o incêndio atiçado pela própria agitação que provoca300

vam, tantas vezes o Governo do Estado os decepcionava, acatando e respeitando, dentro
dos princípios legais, as ordens emanadas dos poderes constituídos da República.
A transferência da execução do estado de guerra do Governo do Rio Grande
para o Comando da Terceira Região Militar, em abril de 1937, foi, talvez, de todas as
situações criadas para Flores da Cunha, aquela que mais nitidamente pôs em relevo
o sentido profundamente equilibrado e prudente de sua política.
Estabelecida praticamente a intervenção federal, nem por isso houve por parte do Governo do Estado a mais leve manifestação de rebeldia. E note-se que a
escolha do executor do estado de guerra recaiu num militar, ilustre e digno, é certo,
mas, então, de relações apenas oficiais com o Governador.
Ao contrário do que se assoalhara, as autoridades militares, encarregadas de
executar as medidas coercitivas, encontraram sempre, em Flores da Cunha, um espírito em perfeita sintonia com os seus próprios desejos de ordem e de tranqüilidade
para a família rio-grandense. E tal foi o entendimento constante entre as autoridades
militares e estaduais naquele período difícil, que o Comando da Terceira Região, ao
comunicar a cessação das medidas adotadas em conseqüência do estado de guerra,
enviou ao Governador Flores da Cunha, ofício altamente expressivo e de ampla divulgação pela imprensa do País. Nesse ofício, o General Emílio Lúcio Esteves acentuava, em 17 de junho de 1937:
“Cumpre-me agradecer a V. Exa. a patriótica cooperação que este comando sempre encontrou da parte de V. Exa. e das demais autoridades do
Estado, na difícil missão que recebera de execução da lei que estabeleceu o
estado de guerra, o que permitiu que fosse mantido o ambiente de tranqüilidade pública de que tanto carece o País, para maior acentuação de seu progresso.”
Não era verdade, por conseqüência, que Flores da Cunha premeditasse um
golpe de força, visando derrubar o regime, que ele era o primeiro a defender e a
prestigiar, pelo sereno acatamento de suas imposições legais.
Não é demais recordar, nessa altura, as tentativas diversas, a que sempre
esteve presente, no sentido de se encontrar fórmula conciliadora, que permitisse
a solução harmônica da crise política brasileira. Para esse objetivo, sem quebra
de dignidade, tudo fez e a tudo anuía, mesmo que precisasse assinar o atestado
de óbito de sua carreira de homem público. (A frase foi proferida por ocasião da
última visita ao Palácio Rio Negro, em Petrópolis, na companhia do eminente
Dr. Osvaldo Aranha, então animado do sincero e patriótico esforço de aproximar
do Governo do Centro, para um entendimento honroso, a política dominante do
Estado).
Todavia, se era despautério pensar-se numa tentativa de subversão da ordem
constituída por parte de um homem público que sempre fora seu mais corajoso defensor, maior seria o disparate de uma rebelião, visando atingir apenas o governo
constitucional do País, como os inimigos da situação rio-grandense propalavam.
Seria evidentemente de uma insensatez alarmante procurar desmontar, por golpe de
força, com grandes dispêndios de energia e quiçá com enorme sacrifício de sangue,
máquina governamental que vivia os seus últimos meses de existência constitucional, adstrita, como estava, aos prazos inexoráveis da lei.
Bem ao contrário disso, o que Flores da Cunha tinha por objeto era evitar
qualquer agitação que pudesse perturbar a marcha da campanha eleitoral e que havia de culminar no encontro pacífico das urnas.
Certa vez, falando na cidade de Caxias, teve ocasião de esclarecer:
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“Para mim, o fato de haver sucessão é o principal.
Se ela se operar pacificamente, normalmente, regularmente, dentro
das leis, a principiar pela lei fundamental, a Constituição da República, eu já
me considerarei satisfeito como homem público e poderei encerrar a minha
vida pública, recolhendo-me ao campo onde vou rematar meus últimos dias.
Estou convencido de que os esforços que eu tenho feito para que haja
sucesso estão dando bons frutos. Vai haver sucessão. A Nação exige que haja
sucessão.”
A racionalização dos pretextos, entretanto, realizou o milagre de deturpar intenções patrióticas pelo simples falseamento das mais honestas premissas. Sem dúvida,
Flores da Cunha, como chefe de um grande estado, preparava-se ativamente, dentro das
prerrogativas que a lei lhe assegurava, aprestando as forças do que dispunha o governo.
Inegavelmente, ele esteve sempre atento ao menor sinal de agitação. Mas aquele preparo
e essa vigilância não visavam atentar contra a ordem, senão que todo o seu empenho era
justamente o de preservá-la. E toda a sua conduta política, nessa fase agitadíssima, traduz constantemente essa vontade indestrutível que culminou com a última prova, a mais
decisiva de todas e a mais eloqüente para a sua defesa:
A Renúncia ao Governo do Estado
O manifesto que lançou à publicidade, em 17 de outubro de 1937, dando os
motivos desse procedimento, exterioriza, num colorido exato, a orientação altamente patriótica que seguiu nessa quadra tempestuosa da vida rio-grandense.
Transcrevêmo-lo, porque é um remate final e feliz das modestas considerações que vimos expendendo, para comprovar que Flores da Cunha sempre foi um
paladino da legalidade, um campeão da democracia, capaz de todos os sacrifícios e
de todas as renúncias a bem do Rio Grande e do Brasil.
Ao Rio Grande do Sul
“Ponderando a excepcional gravidade do momento que vivemos e não
querendo contribuir para que das minhas atitudes decorram dificuldades ainda maiores ao Rio Grande do Sul em prejuízo do seu ritmo constitucional e da
sua tranqüilidade material, acabo de enviar à Assembléia Legislativa minha
renúncia ao cargo de Governador do Estado.
Sabem os meus coestaduanos até onde, por amor a nossa terra natal,
levei, nestes últimos doze meses, minha capacidade de transigência em face
das agressões de que vinha sendo alvo.
Mercê da prudência e da circunspecção com que agi, tive a fortuna de
poder arredar do meu caminho todos os obstáculos que me foram sendo criados.
Precisamente, agora, quando dos pretextos anteriormente invocados já
não se curava, foi neste segundo estado de guerra destinado a combater o
comunismo que se encontrou a razão mais azada para colocar-me na contingência de ou resistir às determinações do centro ou de renunciar ao cargo do
Governador do Estado, que me foi confiado pela maioria dos rio-grandenses e
que eu tenho a certeza de haver sabido honrar em todas as conjunturas.
Não se enganava o sr. General Daltro Filho, ilustre Comandante desta
Região Militar, quando abrindo justificado crédito ao meu patriotismo, afirmou que eu saberia, na abundância do meu civismo, encontrar recursos para
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não agravar as dificuldades da situação que defrontamos e que requer para a
garantia da ordem pública e da estrutura da sociedade brasileira, ameaçada
pelo comunismo, a harmonia de todos os corações que pulsam com amor
pelos altos interesses do Brasil.
Se esses altos e nobres propósitos invocados pelo Sr. Comandante da
Região podem ser alcançados pela medida que ao Governo Federal e a S. Exa.
pareceu imprescindível, devem o Rio Grande do Sul e o País confiar em que
da situação política que eu represento nenhum empecilho virá invalidá-los ou
dificultar-lhes a realização.
Despeço-me do governo, fazendo os mais ardentes votos para que, realmente, dias melhores venham em breve felicitar a nossa Pátria tão merecedora deles. Confio em que os dignos e ilustres representantes do povo riograndense saibam, no exercício da sua soberania, encontrar o nome capaz de
encaminhar a imprescindível pacificação, dos espíritos.
Inútil seria pôr em relevo que a obtenção dessa finalidade depende em
grau decisivo do patriotismo, da isenção de ânimo e da sinceridade de propósitos do glorioso Exército Brasileiro, que assume perante a Nação, neste momento, os encargos da defesa do regime e dos princípios constitucionais que
nos regem e fora dos quais, sendo a ordem jurídica uma palavra vã, viveria a
sociedade à mercê de golpes que lhe poderiam ser tão fatais quanto aqueles
dos quais se visa defendê-los.
Também eu estou em que o Exmo. Sr. Comandante da 3ª Região Militar, em cujas preocupações de patriotismo só tenho razões para confiar, saberá avaliar as enormes responsabilidades que lhe pesam perante a população
do Rio Grande do Sul, e tudo fará por contribuir para que a vida constitucional do Estado não sofra colapso, para que a dignidade da sua autonomia se
preserve contra ameaças que já não encontrariam nenhum pretexto que as cohonestassem, e para que a paz e a tranqüilidade não se afastem um instante
sequer de nossos lares.
Fio em Deus e quero levar comigo a certeza de que como eu não defraudei a confiança que em mim depositou o Exmo. Sr. General Daltro Filho,
também S. Exa., não desvirtuando em nenhuma hipótese as nobres intenções
do Exército Brasileiro, saberá, nesta hora difícil, corresponder à expectativa
do Rio Grande do Sul, que é tanto no sentido de ver defendida a sua sociedade
contra as ameaças do comunismo, como preservada a ordem constitucional e
respeitada a sua autonomia.
(assinado) Flores da Cunha – Porto Alegre, 17 de outubro de 1937.”
A Intervenção do Estado
Flores da Cunha não tomou precipitadamente a resolução de renunciar ao
Governo Rio-grandense. Pesando as circunstâncias tão bem apreciadas em seu histórico manifesto decidiu afastar-se da Presidência, num gesto galhardo de desprendimento e patriotismo. Antes, porém, procurou assegurar a continuidade do Partido
Liberal à frente dos destinos do Estado, não abandonando os amigos e a organização
política que chefiava. Assim, só depois que ficou assentada, em ata de honra, a
escolha do Sr. Maciel Junior, expressão altíssima de lealdade partidária e capacidade
administrativa, espírito conciliador e alheio à aridez da luta travada no Rio Grande,
capaz, portanto, de uma obra de paz e de progresso na terra natal, só depois dessa
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resolução, repetimos, foi que Flores da Cunha entendeu renunciar e deixar o Estado,
a fim de que a sua presença não se transformasse em pretexto ou motivo, para novos
ataques ou ameaças à ordem constitucional e à tranqüilidade da gleba gaúcha.
Recusou nobremente, entretanto, o Sr. Maciel Júnior, emprestar o seu nome a
essa solução, consoante o seguinte telegrama, enviado do Rio de Janeiro, após a
partida do ex-Governador.
“Senador Francisco Flores da Cunha.
As mesmas razões que determinaram a renúncia devem prevalecer para
a minha recusa, salvo a hipótese de existir entendimento para a eleição e
posterior concórdia. Fora dessa hipótese, o meu sacrifício seria inútil. Acresce que prefiro acompanhar o nosso General na planície.”
Processaram-se, então, demarches diversas, interessando todas as correntes
partidárias, no sentido de se preencher, de comum acordo, o cargo vago. E estavam
elas em curso, discutindo-se nomes mais em evidência, quando, nos meios políticos,
ecoou a notícia de que a intervenção, no Rio Grande do Sul, acabava de ser decretada, sendo nomeado Interventor o Comandante da Terceira Região Militar, General
Manoel Cerqueira Daltro Filho... Não parou aí a surpresa nos arraias político-partidários... Em 10 de novembro de 1937 (menos de um mês, após a renúncia de Flores
da Cunha), um golpe de estado destruía o regime estabelecido pela Constituição de
julho de 1934, e era outorgada nova Constituição ao Brasil.
Dando as razões desse golpe de estado, que subverteu a ordem constitucional
então vigente, disse S. Exa., o Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República:
“A organização constitucional de 1934, vazada nos moldes clássicos
do liberalismo e do sistema representativo, evidenciara falhas lamentáveis,
sob esse e outros aspectos. A Constituição estava, evidentemente, ante-datada
em relação ao espírito de tempo. Destinava-se a uma realidade que deixara de
existir. Conformada em princípio, cuja validade não resistira ao abalo da crise mundial, expunha as instituições por ela mesma criadas às investidas dos
seus inimigos com a agravante de enfraquecer e amenizar o Poder Público.
O aparelhamento governamental instituído não se ajustava às exigências da vida nacional; antes, dificultava-lhe a expansão e inibia-lhes os movimentos...
As decepções que o regime derrogado trouxe ao País não se limitaram,
contudo, ao campo moral e político. A economia nacional, que pretendera
participar das responsabilidades do governo, foi também frustrada nas suas
justas aspirações... (...)
A Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal, sem
alterar o que se considera substancial nos sistemas de opinião.”
A Nação, desde esse momento, passou a reger-se por uma nova carta política,
que alterou nos alicerces a estrutura do sistema dominante; criou-se destarte uma
nova ordem de coisas na vida nacional. Dissolveu-se o Parlamento, da mesma maneira as assembléias estaduais e as câmaras de vereadores.
A Justiça Federal, assim como a Eleitoral foram extintas. Nomearam-se
interventores e prefeitos. Surgiu, enfim, uma nova política para o Brasil, o Estado
Novo.
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Inquéritos
Assumindo o Governo do Estado, o General Daltro Filho determinou, em
seguida, a abertura de numerosos inquéritos, com o objetivo, dizia-se, de se comprovar os desmandos criminosos da administração ruinosa de Flores da Cunha, nefasta
não só ao Rio Grande, como ao Brasil.
Num luxo de pormenores, tudo se noticiava então e as páginas dos jornais
traziam a atenção do público voltada para reportagens berrantes, narrando escândalos inconfessáveis. Tinha-se a impressão de que despontara uma era alviçareira para
a Pátria, fechando-se o ciclo das administrações sedizentes ominosas ao interesse
público, a última das quais, a de Flores da Cunha, se procurava mostrar jungida ao
pelourinho de pretensa execração popular...
Foi, numa palavra, a fase das queixas e das denúncias. Fase inglória, sem
dúvida, e à qual o historiador do futuro, no seu juízo sereno e imparcial, dará justa e
adequada qualificação.
Segundo se propalava, tudo estava errado, tudo se fizera mal. Era preciso que
se investigasse; e nesse afã não se respeitavam, na terra pampeana, nomes, posições,
serviços externos ao Rio Grande e à República. Até o representante do Brasil na
América do Norte, uma sugestiva e gloriosa expressão moral da Nação, o Dr. Osvaldo Aranha, gaúcho insigne e que, naquele preciso momento, defendia o crédito brasileiro, viu-se, de inopino, envolvido no noticiário oficial dos jornais, de forma dúbia, tanto que, por uma repulsa imediata, deu-se-lhe, e à família distinta, satisfação
imediata, esclarecimento pronto e completo.
De um dos inquéritos, foi incumbido o Coronel Alcebíades Simões Pires, ilustre
oficial do nosso Exército, então chefiando o serviço de fundos da Terceira Região Militar.
S. S. deveria apreciar a atividade sediciosa do governo de Flores da Cunha.
Durante meses, ouviram-se numerosas testemunhas; fizeram-se devassas; examinaram-se arquivos, apreendeu-se correspondência. Tudo foi perquirido, com os
recursos convenientes à consecução da finalidade visada.
E ao termo de trabalho exaustivo, o inquérito referido foi encaminhado a esse
Egrégio Tribunal, dando origem ao presente processo.
A Denúncia
Baseado nesse inquérito, o representante do Ministério Público denunciou
como incursos na Lei nº 38, de 4 de abril de 1935, quase uma centena de cidadãos,
sendo o principal acusado o ex-Governador Flores da Cunha. A estes se atribui a
prática de delitos previstos nos artigos 3º, 4º, 6º, 9º, 10 e 13, combinados com o art. 49
do mencionado decreto.
A Defesa
Antes de qualquer consideração em torno da defesa do acusado, não podemos
deixar de acentuar o aspecto chocante e imprevisto que o destino por vezes oferece.
Em 1930, o Rio Grande, como um só homem, levantou-se, de armas na mão,
pugnando pelos postulados da Aliança Liberal.
Um dos campeões dessa arrancada era Flores da Cunha, e as idéias que animavam, a ele e seus companheiros, condensavam-se numa plataforma lida ao povo,
na esplanada do castelo, no Rio de Janeiro.
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Entre outras medidas salutares, prometia-se, nesse documento, revogar as leis
compressoras da liberdade do pensamento e terminar com as leis de defesa social,
cuja substituição se impunha por outras inspiradas nas necessidades reais do País,
dentro dos princípios sadios de liberalismo e justiça. “Porque, se de outro modo se
procedesse, acentuava-se, teria falhado ao seu destino, traído os seus compromissos,
o formidável movimento de opinião que suscitou e amparava as candidaturas liberais.”
Pois, bem.
Hoje, oito anos volvidos, após a histórica triunfal campanha, para a qual partiu Flores da Cunha com a frase memorável: “desta viajada ou se volta com honra
ou não se volta mais”; hoje, oito anos depois, o mesmo Flores da Cunha é chamado,
perante a justiça, para ser julgado, de acordo com o formalismo de uma lei, mais
severa e rígida, como disse eminente brasileiro, do que aquela que, no Brasil-colônia, serviu para julgamento dos inconfidentes.
De fato, basta se ter presente que os acusados, em face dessa lei, não podem
arrolar mais do que duas testemunhas que têm o máximo de 15 minutos para os
depoimentos. De 15 minutos é também o prazo para sustentação oral da defesa. E
constitui elemento de força probatória o próprio inquérito policial.
A Revogação da Lei nº 38 pela Constituição de 10 de Novembro
Nada obstante, vamos cumprir com o nosso dever profissional.
De logo, acode-nos ao espírito: na espécie, não há fato delituoso a punir, pois a lei
que se diz violada, e determinou este processo de exceção, não está mais em vigor.
Com efeito, o Decreto nº 38, de 4 de abril de 1935, que serve de fundamento
à acusação, contrapõe-se à nova ordem estabelecida no País, e para demonstrá-lo,
não é preciso rebuscar argumentos sibilinos. Basta termos em vista que essa Lei nº
38 é de 4 de abril de 35 e teve como escopo primordial a defesa da ordem política e
social do País. Ora, a ordem política e social, segundo exprime, era definida, a teor
do seu art. 22, pela Constituição de 1934 então vigente, tanto assim, que o delito
mais grave, punido com pena mais severa, estava enquadrado no art. 1º, para quem
tentasse, diretamente e por fato, mudar por meios violentos, a Constituição da República ou a forma de governo ali estabelecida.
Pois bem, se a ordem política e social do País definidas pela Lei nº 38 decorria da Constituição, parece-nos claro que ela desapareceu pelo golpe de estado de
novembro de 1937, que outorgou ao Brasil um novo regime.
Mais reforça o argumento o art. 183 da Carta de 10 de novembro de 1937,
estatuindo, à luz meridiana, estarem revogadas as leis que implícita ou explicitamente com ela colidirem.
Que lei, entretanto, mais expressamente colide com a nova Constituição do
que a Lei nº 38, criada justamente para a defesa do regime anterior, consubstanciado
no Código de 16 de julho de 1934, ut a sua própria exposição de motivos:
“A Constituição da República, de 16 de julho de 1934, abriu válvulas
por onde o povo pode fazer vingar a sua vontade. É a faculdade de emendá-la
ou reformá-la. Todos os sistemas de governo, ainda os mais avançados, desde
que logrem o assentimento dos governadores, podem, pelo mecanismo da
nossa Constituição, ser adotados ou instituídos. A Revolução de 1930 institui
o voto secreto e a magistratura eleitoral, com o que a Nação vota livremente,
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e não será seu voto confiscado por abusos, na proclamação dos eleitos. Por
isso, está na vontade e na consciência da Nação ter o regime que quiser. Ou
manterá o que existe ou emenda-lo-á ou reforma-lo-á como lhe aprouver.
Tudo dentro da ordem, da paz e da lei. O recurso, pois, aos processos de
violência, já não tem a menor justificativa. É um crime contra a Pátria. (...)
O projeto de lei que apresentamos e subscrevemos não colide com o
texto nem com o espírito da Constituição. Pelo contrário, visa a sua defesa.
Tem por finalidade torná-la, efetiva e respeitada. Encontra apoio na legislação recente dos mais adiantados países democráticos.”
Desse modo, não é forçada a conclusão de que está revogada a Lei nº 38;
portanto, não pode ser invocada no caso vertente.
Não é forçada a conclusão, dissemos bem. Longo trabalho, de certo, hão de
desenvolver a respeito, os que procurarem sustentar opinião adversa, por aberrante
do bom-senso, levando quiçá a soluções disparatadas e absurdas.
Note-se que não argumentamos com o fato de não serem suscetíveis de incriminação
os que atentaram contra a ordem social e política definida na Lei nº 38, mudando a
Constituição de 1934 e o regime por ela estabelecido. Não praticaríamos semelhante
heresia jurídica... Bem sabemos que, em matéria política, como ensinam os mestres, a
consumação do fato é a vitória, e a vitória é a impunidade... Precisamente por isso, é que
a Lei nº 38, como já fizera o Código Penal da República e o Código Criminal do Império,
eliminou a qualificação de crime ao fato consumado quanto aos atentados contra a Constituição ou regime de governo que ela estabelece...
O que afirmamos é que a Lei nº 38, tendo como finalidade a defesa da Constituição de 1934, perdeu o seu objetivo, de vez que esta foi substituída pela Carta de
10 de novembro de 1937, mercê do golpe de estado “que deu nova estrutura legal
ao País”.
Que a Lei nº 38 está de fato revogada, ainda se evidencia, a nosso ver, da Lei
nº 431, de 18 de maio de 1938, baixada pelo Presidente da República, com o intuito
imediato de rearmar novamente o Estado de um elemento defensivo que havia perdido com a mudança política, pois para tal não eram bastantes, como não fora na
situação anterior, os dispositivos da lei penal comum.
Efetivamente, a Lei nº 431 define delitos contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado, e contra a ordem social, reproduzindo
artigos da Lei nº 38, adaptados ao regime atual, elevando as penalidades; todavia,
como lei penal, que é, não tem efeito retroativo.
Nenhuma Infração Geral Praticou o Denunciado
Apreciemos, porém, a denúncia. Esta diz que Flores da Cunha está incurso
nos artigos 3º, 4º, 6º, 9º, 10 e 13, combinados com o art. 49, da Lei nº 38, de 4 de
abril de 1935.
Rezam esses dispositivos:
“Art. 3º – Opor-se alguém por meio de ameaças ou violências, ao livre
e legítimo exercício de funções de qualquer agente de poder político da União.
Pena: de 1 a 3 anos de prisão celular.
§ 2º – Se o crime for contra agente de poder político estadual, dois
terços de pena.
§ 2º – Se contra agente do poder municipal, metade da pena.
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Art. 4º – Será punido com as mesmas penas dos artigos anteriores, menos a terça parte, em cada um dos graus, aquele que, para a realização de
qualquer dos crimes definidos nos mesmos artigos, praticar algum destes atos:
aliciar ou articular pessoas; organizar planos e plantas de execução; aparelhar meios ou recursos para esta, formar juntas ou comissões para direção,
articulação ou realização daqueles planos; instalar ou fazer funcionar clandestinamente estações rádiotransmissoras ou receptoras; dar ou transmitir
por qualquer meio, ordens ou instruções para a execução do crime.
Art. 6º – Incitar publicamente à prática de qualquer dos crimes definidos nos artigos 1º, 2º e 3º. Os artigos 1º e 2º são os seguintes:
Art. 1º – Tentar, diretamente e por fato, mudar, por meios violentos, a
Constituição da República, no todo ou em parte, ou a forma de governo por
ela estabelecida. Pena: Reclusão por 6 a 10 anos aos cabeças e por 5 a 8 anos
aos co-réus.
Art. 2º – Opor-se alguém, diretamente e por fato, à reunião ou ao livre
funcionamento dos poderes políticos da União. Pena: Reclusão por 2 a 4 anos.
§ 1º – Se o crime for contra poder político estadual, dois terços da pena.
§ 2º – Se, contra poder municipal, metade da pena.
Art. 9º – Instigar, desobediência coletiva ao cumprimento da lei de
ordem pública. Pena: de 1 a 3 anos de prisão celular.
Art. 10 – Incitar militares, inclusive os que pertencerem a polícias, a
desobedecer à lei, ou a infringir de qualquer forma a disciplina, a rebelar-se
ou desertar. Pena: De 1 a 3 anos de prisão celular.
Art. 13 – Fabricar, ter sob sua guarda, possuir, importar, ou exportar,
comprar ou vender, trocar, ceder ou emprestar, por conta própria ou de outrem, transportar, sem licença da autoridade competente, substâncias ou engenhos explosivos, ou armas utilizáveis como de guerra ou como instrumento
de destruição. Pena: De 1 a 4 anos de prisão celular.
Parágrafo único – Independe de licença da autoridade policial, mas a
esta deve ser comunicada, sob pena de apreensão, a posse:
a) de explosivos necessários ao exercício da profissão, ou à exploração
normal da propriedade;
b) de arma necessária à defesa do domicílio do morador rural.
Art. 14 – Reputam-se cabeças os que tiverem deliberado, excitado ou
dirigido a prática de atos punidos nesta lei.”
O trabalho da defesa, em face da imputação feita é intuitivo, deve girar em torno
dos deveres governamentais, decorrentes do regime vigorante e que norteava então a
vida republicana do País. Não pode deixar também de envolver a questão da autonomia,
que se reserva aos estados, na sua organização político-administrativa. Teremos, pois, de
abordar a matéria em seu conjunto, dentro da estreiteza de tempo conferido para alinhavar estas razões, uma vez ainda que os delitos, conforme os dispositivos transcritos, não
podem ser apreciados senão englobadamente, tanto mais que Flores da Cunha é apontado como principal responsável, por ter deliberado, excitado ou dirigido a prática dos
diversos atos incriminados e previstos na Lei nº 38.
A denúncia não é narratória, não especifica as circunstâncias dos delitos;
nela, por força do art. 3º da Lei nº 428, de 11 de maio último, o representante do
Ministério Público apenas procedeu à classificação dos mesmos.
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Desta sorte, para orientação da defesa, e exculpar o acusado, é preciso ater-se
ao inquérito policial-militar que, aliás, se considera provado, ex-vi do art. 9º, desde
que não seja ilidido por prova em contrário.
Na impossibilidade de um exame dos autos do inquérito volumoso, ora no Rio
de Janeiro, o advogado infra-escrito só poderá, entretanto, apreciar os fatos delituosos
atribuídos ao ex-Governador do Rio Grande, de acordo com o relatório do Coronel
Simões Pires, de que conhece uma cópia.
Tratando-se, porém, de um trabalho meticuloso e honesto, de autoria daquele
digno oficial, que fez pessoalmente as indagações policiais militares, é como se fosse
estudado o próprio inquérito, do qual esse relatório, há de ser, necessariamente, o
resumo fiel, a tradução exata.
À luz do relatório, apreciando os fatos apontados como indícios de
criminalidade, estudaremos, a denúncia, para mostrar que o acusado não infringiu
dispositivo algum da Lei nº 38, ainda que se pretenda julgá-la em vigor, na espécie.
Efetivamente, conclui-se, desde logo, da leitura do mencionado relatório, e
sua primeira frase, que o Coronel Simões Pires não pode apurar qual a extensão do
movimento que se diz urdido pelo ex-Governador, isto é, se ele iria além de uma
simples defesa do que se julgava um ataque iminente à autonomia do Estado.
De fato, uma verdadeira legenda ementária, assim começa aquela peça processual.
“Examinando-se atentamente o presente inquérito policial-militar, verifica-se que houve, realmente, no Estado do Rio Grande do Sul, como demonstram
os fatos que, a seguir, vão expostos, a preparação de um movimento armado,
ordenado pelo ex-Governador Flores da Cunha, com o objetivo declarado de reagir pela violência contra qualquer decisão do Governo Federal que, no entender
do mesmo Dr. Flores da Cunha, atentasse contra a autonomia do Estado, sem que
se pudesse, entretanto, apurar, de modo seguro, se era exclusivamente essa a
intenção do ex-Governador, ou se, em ligação com outros estados do Brasil,
notadamente com o de São Paulo, pretenderia tomar a iniciativa de um movimento sedicioso contra o Governo da República.”
Portanto, consoante o relatório policial-militar, elemento instrutivo da denúncia, se verifica que esta, citando, tout cour, os artigos da lei dita violada e que
abrangem várias modalidades delituosas, pretendeu circunscrever, tão-somente, a
atividade do acusado a uma pretendida reação a possíveis atos do Governo Federal.
Dentro desse limite deve ser considerada a acusação, que não faz qualquer referência
à constituição orgânica do País, do estado ou município, ou reunião e livre funcionamento dos seus respectivos poderes.
Passemos, agora, ao exame dos fatos incriminados, dando-lhes a explicação
cabal e clara, mostrando que, absolutamente, eles não podem dar lugar à imposição
de pena, como quer a denúncia.
Dois momentos difíceis ocorreram para a política rio-grandense, divorciada
da política federal, nos dias conturbados de 1936-1937.
Foram aqueles em que, decretado o estado de guerra, cometeu-se ao Comando da 3ª Região Militar a missão de executá-lo.
Nenhum fato, porém, se verificou, demonstrando ter o Governo Estadual se
oposto a que os agentes da União, livremente, cumprissem os seus deveres, ou que as
leis federais tivessem plena e completa obediência.
Ao contrário. Deu-lhes toda a assistência possível.
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Assumindo o General Lúcio Esteves as atribuições de executor do estado de
guerra, em maio de 1937, quando foram retiradas do Governador do Rio Grande do
Sul, aquele militar, em data de 11 do mencionado mês, solicitou a cooperação da
polícia civil, no seguinte ofício, que teve pronta resposta:
“Tenho a honra de solicitar a V. Exa. que seja continuada pela polícia
civil do Estado a colaboração com as autoridades militares federais, na repressão do comunismo e sua propaganda ideológica, visto que estas não dispõem de meios especializados nesse serviço, o que não acontece com a polícia
civil do Estado.
Estabelecida como antes era procedida, e fortalecida agora pelas nossas autoridades, espera este comando esse auxílio decidido e patriótico do
governo de V. Exa..”
Contestou o Governador:
“Em resposta ao seu ofício nº 96, desta data, tenho a honra de declarar
a V. Exa. que o Governo do Estado continua animado do propósito patriótico
de repressão do comunismo, estando pronto a colaborar, para esse fim, com
as autoridades militares federais.”
Não só. Em 17 de junho de 1937, ainda se dirigiu o General Lúcio Esteves ao
Governador Flores da Cunha, comunicando que havia determinado a cessação de
todas as medidas de exceção adotadas em conseqüência do estado de guerra, e acrescentava:
“Cumpre-me agradecer a V. Exa. a patriótica cooperação que este comando sempre encontrou, de parte de V. Exa. e das demais autoridades do
Estado, na difícil missão que recebera de executor da lei que estabeleceu o
estado de guerra, o que permitiu fosse mantido o ambiente de tranqüilidade
de que tanto carece o País para maior acentuação do seu progresso.”
Entrevistado, posteriormente, pela imprensa, em 6 de agosto de 1937, ao deixar o Rio Grande do Sul, transferido para Minas Gerais, ainda se manifestou o General Lúcio Esteves: “Deixo tudo em ordem, na mais perfeita calma. Sempre foram
as mais cordiais possíveis as relações entre o Comando da Região e o Governo do
Estado.” Em Ouro Preto, reafirmou esses conceitos, acentuando: “O que posso afirmar é que, durante a minha estada na 3ª Região Militar, não encontrei motivo para
duvidar dos propósitos pacificadores do General Flores da Cunha.”
Tais manifestações, dois meses antes das medidas que visavam o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, não valem como um testemunho fiel e eloqüente de
que ele sempre se portou dentro das normas traçadas pelas leis do País, pela Constituição da República?
Será preciso ainda prova mais robusta?
Continuemos, porém.
Em outubro de 1937, novamente foi requerido ao Congresso a decretação do
estado de guerra, em face de ameaças que se diziam pesar sobre o País, pelo desenvolvimento do comunismo.
Esse pedido levantou forte celeuma, visto ser julgado desnecessário e com o
inconveniente de o pleitearem em plena campanha eleitoral para a sucessão do Presidente da República.
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Todavia, ante a palavra esclarecedora dos representantes do Exército, foi o
estado de guerra votado pelo Congresso, com o voto mesmo de devotados oposicionistas, sendo que os liberais, obedientes a Flores da Cunha, propuseram: “Que o
estado de guerra somente fosse usado para o fim de repressão do extremismo, garantindo-se a liberdade de propaganda das candidaturas presidenciais; que se entregasse sua execução às autoridades militares, e que se ressalvassem as imunidades
parlamentares.”
Releva notar que, quando da primeira lei sobre o estado de guerra, ocorreu
uma exceção odiosa para com o Governador do Rio Grande, retirando-se exclusivamente dela a tarefa de executá-lo.
Em outubro de 1937, procedimento idêntico foi observado, e dessa vez, a
exceção abrangeu também o Estado de São Paulo.
Assim se procedia, explicou o Ministro da Justiça:
“Porque, sendo o estado de guerra de essência nitidamente política,
por isso que se destina a defender as instituições e a assegurar a ordem pública, não é razoável que o Executivo Federal delegue os poderes que lhe são
inerentes a governos locais que não lhe sejam depositários da sua imediata
confiança. Como dariam tais governos cumprimento e interpretação às instruções que lhe fossem remetidas, uma vez que o seu ponto de vista e os seus
objetivos políticos entrem em conflito com os do Governo Central?”
Para executor do estado de guerra no Rio Grande do Sul, foi designado o
Comandante da 3ª Região Militar, já então o General Daltro Filho.
Esse militar, depois de comandar um destacamento com o seu nome no Estado de Santa Catarina, o que, na época causou estranheza, pelo fato de ser considerado como uma cobertura bélica do Estado do Rio Grande do Sul, encontrava-se à
frente de seu novo posto, cerca de dois meses. Com o Governador manteve sempre as
mais estreitas relações de cordialidade, tendo sido recebido por todas as autoridades
da alta administração gaúcha. Em 7 de setembro, juntos, passaram em revista as
tropas, na brilhante parada militar que, naquela data, teve lugar. Em palácio, o Comandante da 3ª Região foi buscar o Governador, antes do desfile, retornando ali,
quando a parada terminou. Em 8 de outubro, ao embarcar para o Rio de Janeiro, a
fim de colher instruções sobre a execução do estado de guerra, despediu-se, com
visível efusão, do Dr. Flores da Cunha, mantendo, com este, no seu regresso, em
palácio, no dia 11, longa e cordial palestra, conforme registraram os jornais. À imprensa, em entrevista, declarou que exerceria as suas atribuições em contato com as
autoridades estaduais e municipais, o que fez e consta dos seus boletins.
Não há negar, portanto, que uma atmosfera de recíproca confiança e lealdade
parecia envolver o Governo do Estado e o novo comando da região, não permitindo
a conjetura de que um pudesse fazer oposição ao legítimo exercício das funções de
outro.
Mais ainda. Após a renúncia do Governador, o General Daltro Filho enviou
ao Ministro da Guerra longo relatório, dando conta das diversas medidas que tomou
no Rio Grande, quando ainda no governo acusando Flores da Cunha. Nesse relatório
e numa entrevista a jornais, com abundância de detalhes e riqueza de circunstâncias,
o General Daltro Filho relata e minucia, quanto fez e como se orientava. Nada escondeu. Tudo revelou. Principalmente, a grande movimentação de forças e sua extraordinária concentração em Porto Alegre, iniciada, sob o pretexto da parada, no
dia 7 de setembro.
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A essas medidas, que davam manifesta superioridade à guarnição federal, conforme diz o relatório, que dificuldade encontrou do Governo do Estado o [no?] Comando da 3ª Região Militar? Que ameaças, que protestos se fizeram?
Por muito menos, em 6 de setembro de 1930, A Federação, órgão oficial do
Governo Rio-grandense, publicava, por fato análogo, a seguinte nota endereçada ao
General Gil de Almeida, então Comandante da 3ª Região:
“CONCENTRAÇÃO DE FORÇAS – De vários pontos do Estado, têm
sido realizados, nestes últimos dias, contínuos transportes de tropas federais
e de material bélico, em direção à capital e a outras localidades.
Cabendo ao Estado, como função precípua, garantir a ordem e manter
a tranqüilidade pública e não havendo perturbação ou ameaças de qualquer
espécie, são realmente estranháveis esses movimentos de forças.
O preclaro Presidente do Estado, no decurso da campanha presidencial
que agitou o País, deu sempre as melhores demonstrações de tolerância, de
amor à ordem e de respeito à lei.
Está sereno e tranqüilo porque conta com o apoio decidido do povo
rio-grandense. Nada tem a temer do glorioso Exército Nacional, porque este,
fiel à nobreza das suas tradições, nunca foi contra o povo da sua terra.
Mas não se pretenda dar, com esta repentina e injustificável concentração de forças e de material bélico, numa cidade aberta, a impressão de que,
pela ameaça ou pela violência se tenta coagir o Governo Rio-Grandense.
O Presidente do Estado que, espontaneamente, é capaz de todas as
renúncias, para evitar o derramamento do sangue de seus irmãos, pela ameaça ou pela violência não cederá um milímetro sequer na defesa das suas prerrogativas constitucionais, porque isso atingiria a dignidade do seu mandato e
a honra do próprio povo que lhe conferiu.”
Em outubro de 1937, a mesma Federação publicou a nota que segue, na qual
se depara, apenas, com um governo atento aos seus deveres constitucionais, destruindo boatos tendenciosos e alarmantes, emergentes de insidiosa campanha política:
“PELA ORDEM E PELA LEI – Os nossos inimigos e adversários têm,
ultimamente, espalhado insistentes boatos de uma possível perturbação da
ordem, promovida pelo próprio Governo do Estado.
Para tranqüilizar o espírito público, A Federação, devidamente autorizada previne a todos os bons cidadãos contra essas torpes e impatrióticas
invencionices e declara que o Governo do Estado manter-se-á sempre e inflexivelmente dentro da Constituição e das leis, com a preocupação exclusiva de
manter inalterada a ordem pública. Outrossim, desmentindo o que esses mesmos inimigos nossos vêm assoalhando sobre suposta tolerância das autoridades estaduais em relação a elementos comunistas foragidos, ao que dizem, no
Rio Grande, também devidamente autorizada, A Federação declara que o
Governo Rio-grandense sempre combateu e continuará combatendo em favor
das instituições, contra quaisquer tentativas extremistas. O comunismo, que
jamais conseguiu organizar-se em nosso Estado terá sempre das autoridades
estaduais a mais enérgica e decidida repressão.”
Como se poderá afirmar sem ferir a verdade, em face de documentos e manifestações tão positivas, que o Governo do Estado pretendia embaraçar ou embaraçou
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o exercício das funções de qualquer agente político da União, ou incitou à desobediência a qualquer determinação dos poderes políticos da República?
Leiam-se, ainda, os seguintes trechos de discursos proferidos em ocasiões
diversas, pelo acusado, assim como outros documentos políticos, e ver-se-á a sua
permanente preocupação, na defesa da lei e da ordem, em retrato perfeito da sua
personalidade.
Aos deputados liberais, em 11 de maio de 1936:
“Quanto aos trabalhos da própria Assembléia, lamento que, nas últimas sessões, representantes dos partidos adversos, mesmo depois de estabelecido o modus-vivendi, que respeitamos, tenham discrepado da atitude anteriormente mantida.
Não sei que nefastos prenúncios revelam esse gesto. Mas, nós não carregaremos o peso da responsabilidade de contribuir para a modificação do
ambiente em que vivemos. Que pese ela sobre os nossos antigos adversários e
atuais aliados. De nós não partirá jamais um ato que vise estabelecer a discórdia no seio da família rio-grandense. Não tememos a crítica, quer em relação
aos atos legislativos, quer em relação aos administrativos.
Fizemos o modus-vivendi de alma aberta, nobremente. Tudo temos a
dar e nada a receber. Acredito que nem o ilustre e venerando Dr. Borges de
Medeiros, nem o honrado e digno Sr. Raul Pila, nem o Sr. Lindolfo Collor,
um brilhante espírito e nobre caráter, tenham sido consultados sobre a atitude
tomada pelos representantes da minoria. Conheço bem as fontes onde nasceram as divergências trazidas para o seio da Assembléia e, se preciso for, acharei ocasião de denunciá-las à opinião pública rio-grandense.
Aconselho, porém, os meus amigos da Assembléia, representantes políticos ou representantes classistas, a se manterem dentro da prudência e da
ponderação, quando tiverem de revidar os ataques insofridos e injustificáveis
dos nossos adversários. Haveremos de levar a nossa atitude até o limite máximo da nossa capacidade de tolerância, de amor ao Rio Grande e das nossas
aspirações de paz.”
A um apelo de senhores da alta sociedade de Porto Alegre, nos seguintes termos:
“Exmo. Sr. General José Antônio Flores da Cunha, DD. Governador do
Estado.
Temos a honra de comunicar a V. Exa. que enviamos, hoje, também ao
Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, o seguinte apelo que a V. Exa., neste momento,
confiadamente tomamos a liberdade de fazer:
O coração de todas as mães e de todas as mulheres do Rio Grande do
Sul, com olhos postos no altar de Deus e no altar da Pátria, vem implorar a V.
Exa. em nome dos mais sacrossantos sentimentos de humanidade e de amor a
sua terra natal e ao Brasil, a continuação do nobre empenho de V. Exa., no
sentido de que as lutas políticas desta hora angustiosa e grave para os destinos de todos os lares brasileiros, se processem, apenas, no campo das idéias,
a fim de que não se ensope de sangue o solo fecundo e glorioso do torrão que
teve a honra de ser o berço de V. Exa.
Muito respeitosamente, subscrevem-se as patrícias de V. Exa..”
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Foi seguinte a resposta:
“Exmas. Sras. Iaiá Ribeiro, Francisca Sampaio, Luiza Bica de Medeiros
e outras. Avenida 24 de Outubro, 1121 – N. C.
Acuso o recebimento de vosso apelo, também endereçado ao Chefe da
Nação. O ambiente de incertezas e apreensões, que aflige, nesta hora, a família
gaúcha, sabe-o todo o Rio Grande, não foi criado por mim. Consciente de meus
deveres de governante e patriota, tenho, pelo contrário, repetidas vezes, recomendado calma e serenidade a todos quantos me procuram e me confortam com o seu
generoso apoio. Ficai, pois, quanto a mim, tranqüilas, certas de que eu continuarei a não medir esforços para preservar o nosso Estado da desordem.
Atenciosas saudações. Flores da Cunha. 15.5.37.”
Em Pelotas:
“Sempre fomos partidários extremados da ordem pública. Em diversas e
freqüentes vezes, foi o Rio Grande quem socorreu o Governo da República. Não
seríamos pois, nós, portadores deste passado glorioso, quem iria desmenti-lo agora, transformando-nos de defensores da ordem em fomentadores da desordem.”
Em Caxias:
“Mas esta não é ocasião de vos informar da situação dos negócios públicos. Quero apenas dizer-vos que podereis continuar a trabalhar. O Governo do Rio Grande, todo aqui representado, tem energia bastante e, ao mesmo
tempo, força para garantir a ordem dentro da nossa terra (palmas prolongadas) e proporcionar aos seus filhos os maiores e os melhores dias da sua vida
como este que festejais neste momento.” (palmas prolongadas)
No manifesto com que submeteu a candidatura do Dr. Armando de Sales
Oliveira à Presidência da República, “figura excepcional de homem de estado pela
larga visão de seu espírito realista, pelo sentido brasileiro de sua política”.
“Cumpre-nos, assim, colocar a questão nos seus devidos termos. Tentar mais um esforço no sentido de dar à Nação brasileira a tranqüilidade que
deseja, a ordem, a que aspira, a consciência de seus direitos e de seus destinos. Chegou o momento do PRL definir-se, corajosa e dignamente, dentro
dos seus postulados ideológicos, das próprias finalidades primaciais da sua
organização, com a noção exata das suas responsabilidades na sua modelar
fidelidade aos supremos interesses do Rio Grande do Sul e do Brasil.”
Contestando o questionário telegráfico do Diário Carioca, respondeu:
“Dr. Carvalho Júnior – Diário Carioca – Rio.
Respondendo vosso questionário do telegrama de ontem, entendo que a
atitude dos homens que, neste momento, exercem uma parcela de autoridade
pública, deve ser a defesa intransigente e enérgica das instituições democráticas
contra quaisquer tentativas extremistas da direita ou da esquerda. Transigir ou
contemporizar com os que pretendem subverter por processos violentos, a ordem
constitucional vigente é um crime inexpiável – contra a Nação e a Pátria.
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Creio que a democracia, com o voto secreto, é o regime mais favorável
à vitória das idéias orgânicas e construtoras. Nessas condições, entendo que
devem ser reprimidas com rigor todas as tentativas violentas contra o regime.
Principalmente o comunismo, que tem como técnica de propaganda o crime e
a traição, não pode ser tolerado e deve ser combatido inflexivelmente. No Rio
Grande do Sul, cujo povo quer somente ordem para trabalhar, não há lugar
para movimentos extremistas. Penso que acontecimentos tão lamentáveis, como
os de Campos, não se verificarão aqui. Mas, se por infelicidade viessem a
ocorrer, a repressão seria de modo a desanimar os que pretendam fazer pela
desordem a intimidação da sociedade e a propaganda de ideologias extremistas.
Saudações cordiais.
Flores da Cunha.”
A questão dos armamentos cedidos pela União ao Estado do Rio Grande do
Sul, em dado instante, deu margem aos mais vivos comentários e críticas.
Não vamos recordá-los. A título de documentação, revelando os propósitos
do Governador, nessa emergência, transcrevemos os telegramas que expediu a respeito desse assunto:
“General Eurico Dutra, Ministro da Guerra – Rio.
Tenho a honra de acusar o recebimento do telegrama de V. Exa., relativo ao material bélico cedido pela União ao Rio Grande do Sul, em diferentes
épocas, para que os rio-grandenses fizessem a Revolução de 1930 e defendessem o Governo Provisório, em 1932. As cifras alarmantes a que sobem as
novas e imprevistas exigências do Governo Federal colocam o meu Estado na
contingência insolúvel de devolver o que não recebeu e dar o que não tem.
Nessas condições, peço vênia a S. Exa. para sugerir se entregue o caso a
um tribunal arbitral composto de altos magistrados federais civis ou militares
que, examinando a documentação de ambas as partes, profira decisão definitiva a
qual meu governo acatará sem recursos nem delongas. Se não me falha a memória, foi o atual Presidente da República que, em tempos idos, defendendo autonomia seu Estado natal contra pretensão poder central, disse que a violência gera
violência e só o amor constrói para a eternidade. Os homens mudam e as idéias se
transformam, mas o respeito às leis, a distribuição da justiça e a preservação da
ordem pública devem ser sempre um imperativo para os governantes. Espero, por
isso, que V. Exa. aceitará meu alvitre que porá termo honroso e legal ao malfadado caso dos armamentos. De qualquer modo porém, asseguro a V. Exa. que, se as
autoridades federais agirem com justiça e patriotismo, nenhuma dificuldade encontrará para cumprir sua missão. O meu governo permanecerá dentro da Constituição e das leis e não poupará sacrifícios para evitar que o glorioso Exército
Nacional seja envolvido nas malhas da nefanda politicagem com que maus brasileiros o pretendem sacrificar.
Cordiais saudações.
Flores da Cunha.”
“General Eurico Dutra. Ministro da Guerra – Rio.
Recebi o telegrama de V. Exa., datado de ontem. Lamento que não
tenha V. Exa. aceito o meu alvitre de submeter o caso dos armamentos a um
tribunal composto de altos magistrados civis e militares e não somente civis
como consta do seu telegrama. Lamento também que pretende V. Exa. dar ao
caso o aspecto de uma contenda entre o Exército e o Governo deste Estado.
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Nunca houve nem poderia haver dissídio entre o glorioso Exército Nacional e o Rio Grande do Sul. Na verdade, trata-se, apenas de um pretexto do
Governo Federal para perturbar a opinião pública e ameaçar a autonomia do
Estado. Permita, V. Exa., que eu pondere ser constitucionalmente indefensável
a tese malévola de que o Exército que cedeu o armamento ao Estado é o
Exército que agora o reclama. Longe disso, quem cedeu e reclama o armamento, de acordo com os interesses políticos do momento, foi e é o Governo
Federal e não o Exército, cujos brios não estão nem poderiam estar em jogo
nesta questão que V. Exa. arbitrou em 6.445:672$880 réis.
Quanto aos fuzis Oviêdo, a que se refere o telegrama de V. Exa., cumpre-me declarar que foram os mesmos cedidos ao Estado pela 3ª Região, em
1932, e sua devolução por ela agora exigida.
Aceito a sugestão de V. Exa., para examinar na Diretoria do Material
Bélico a documentação ali existente.
Para esse fim, enviarei a essa capital o Coronel Canabarro Cunha, Comandante da Brigada Militar que levará todos os documentos por parte do Estado
e acaba de convidar o General Francisco Ramos de Andrade Neves, uma das mais
altas expressões morais do Exército e que comandou esta região, em 1932, para
acompanhar a verificação das provas. O que o ilustre General Diretor do Material
Bélico e esses dois dignos oficiais do Exército vierem a concluir será integralmente cumprido pelo meu governo, quer se trate de devolução, quer de indenização. Considera assim definitivamente encaminhado para uma pronta solução esse
caso que tanto tem intranqüilizado a opinião pública. Creia que tenho nisso ainda
maior interesse do que V. Exa., pois desejo ver afastados todos os pretextos invocados para agredir o meu Estado, ocupando o seu porto de mar, com navios de
guerra e cercando as suas fronteiras com fortes contingentes de tropa, como se se
tratasse de país estrangeiro e inimigo. Espero assim que possa o povo rio-grandense
recuperar a tranqüilidade necessária ao seu trabalho, que é todo pelo bem e pela
grandeza do Brasil.
Saudações cordiais.
Flores da Cunha.”
“General Francisco Ramos de Andrade Neves. Timóteo da Costa nº
135 – Rio.
Tendo o Ministro da Guerra sugerido a nomeação de um representante
do Governo do Estado, a fim de examinar na diretoria geral do material bélico os documentos relativos aos armamentos em diversas ocasiões cedidos pelo
Governo Federal ao deste Estado, resolvi confiar essa incumbência ao Comandante Geral da Brigada Militar Coronel Canabarro Cunha, que seguirá
para aí nestes próximos dias.
Rogo encarecidamente, ao prezado amigo, preste ao País e ao Rio Grande do Sul, o inestimável serviço de acompanhar e assistir também, em nome
do governo deste Estado, a essa verificação de documentos, que porá fim ao
rumoroso caso, que tanto tem intranqüilizado a opinião pública.
Afetuosos abraços.
Flores da Cunha.”
“Rio de Janeiro, 11 – Ilmo. Sr. Governador do Rio Grande do Sul –
Palácio do Governo – Porto Alegre.
Recebi o telegrama de V. Exa., datado de ontem. Abstenho-me de comentar esse telegrama nos tópicos em que me são atribuídos propósitos e intenções
316

que não se coordenam com o meu caráter de soldado, incapaz de esposar qualquer
ação ou intenção que possa atingir a briosa feição tradicional do Rio Grande do
Sul. Aceita a vinda do Coronel Canabarro Cunha com os documentos que V. Exa.
lhe fornecer, para serem confrontados com os que aqui possuímos. Com prazer,
receberei a preciosa colaboração do Ministro General Andrade Neves. À vista do
que ficar apurado, estará o Ministério da Guerra habilitado a decidir este assunto
que se procura desviar da única rota que interessa ao Exército.
Espero que, com tais disposições, se chegará à solução final que todos
devemos almejar.
Saudações cordiais.
General Eurico Dutra.”
Um outro acontecimento, de alta relevância, teve lugar, no Rio Grande do
Sul, com as resultantes mais demarcadas na vida política do acusado.
Trata-se da requisição da Brigada Militar, por parte do Governo Federal, em
16 de outubro de 1937.
Não há dúvida que esse gesto foi recebido sob as maiores reservas e apreensões.
E que, pela Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936, a requisição das polícias
estaduais somente seria possível quando o País estivesse em guerra externa ou se
verificasse grave comoção intestina.
Nem uma coisa nem outra se registrava. Havia, é verdade, uma lei que colocava o Brasil em estado de guerra, mas sua finalidade era apenas combater o comunismo, matéria da alçada da polícia civil.
O estado de guerra, portanto, decretado para o País, permitiria a convocação
da milícia estadual, não havendo luta interna, com o caráter irrecusável de certa
gravidade? A requisição como se vê, não encerrava, ao primeiro exame, o aspecto de
um ato regular. Poderia estar enquadrada no texto legal; também podia constituir
sério atentado à autonomia do Estado, que as leis do País, as instruções vigorantes,
asseguravam ampla e completa.
Ademais, em todos os quadrantes políticos, notadamente no Parlamento Nacional, vozes autorizadas fizeram-se ouvir, e tomava-se receio, com o pressuposto de
que o novo decreto de estado de guerra encobriria certa manobra contra as unidades
federativas, que dissentiam do Governo da União. Deputados ilustres, de bancadas
diversas, em veementes discursos, não disfarçavam mesmo o seu temor, em face da
perspectiva da ditadura ou golpe contra o regime e a Carta Constitucional do Brasil.
A atividade dos oposicionistas rio-grandenses, por sua vez, de há muito, constituía fonte das mais justificadas prevenções.
Era preciso, pois, ficar de sobreaviso e, na eventualidade, o Governo do Estado, responsável pela ordem legal interna, tomou as medidas necessárias com o intuito de preservá-la. Nada, porém, de intempestivo ou de agressão. Apenas elementares
providências de precaução e vigilância, nos limites das atribuições constitucionais,
não é demais repetir.
Assim, resolveu-se submeter o caso à apreciação do consultor jurídico do
Estado, um respeitável jurista rio-grandense. E disso deu ciência imediata o governo
ao comando da região, conforme se vê da troca dos seguintes ofícios:
Ofício do Comandante da 3ª Região Militar ao Exmo. Sr. Governador do Estado:
“Participo a V. Exa. que o Exmo. Sr. Ministro da Guerra me comunicou, em telegrama nº 1260-A, de ontem, que o Exmo. Sr. Presidente da República assinou, a 14 do corrente mês, o seguinte decreto:
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“1) É convocada, como dispõe a letra C do artigo 2º da
Lei nº 192, de 17 de janeiro de 1936, a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
2) As unidades que se tornarem necessárias serão postas
à disposição do Comandante da 3ª Região Militar, consoante
comunicação do Ministro da Guerra ao Governador do Estado.
3) Este decreto entrará imediatamente em execução.”
Participo mais a V. Exa. que ainda ontem, recebi o seguinte rádio,
assinado pelo Sr. Coronel, Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. Ministro da Guerra:
“Sr. Ministro determina dar conhecimento Governador
do Estado, amanhã 16, ao meio-dia, de ordem do Sr. Presidente
da República, decreto transmitido telegrama 1260-A, de hoje.”
É o que me cumpre fazer no caráter de Comandante da 3ª Região Militar, em conseqüência desta ordem do Exmo. Sr. Ministro da Guerra.
Aproveito esta oportunidade para reiterar a V. Exa. os meus elevados
protestos de muita estima e muitíssima consideração.
General Daltro Filho, Comandante da 3ª Região Militar.”
Resposta do Governador do Estado ao Comandante da 3ª Região Militar:
“Acuso o recebimento do ofício nº 7, BG, de hoje, no qual V. Exa. me
transmite o decreto do Governo Federal que convoca a Brigada Militar do Rio
Grande do Sul, de acordo com a letra C do art. 2º da Lei nº 192, de 17 de
janeiro de 1936.
Em resposta, levo ao conhecimento de V. Exa. que, em reunião do
secretariado, deliberei submeter o caso ao exame e parecer do Sr. Desembargador Manoel André da Rocha, Consultor Geral do Estado. Amanhã, às 10
horas, o secretariado apreciará tal parecer, e terei, então, a honra de dar a V.
Exa. solução definitiva do assunto.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. Exa. a segurança de meu alto
apreço e distinta consideração.
Flores da Cunha.”
Nesta altura, urge lembrar que a defesa do regime federativo aos homens que,
sem exceção, governaram o Rio Grande, sempre constituiu um dogma incontestável,
senão ponto de honra inauferível, tradição, aliás, com assento granítico na história
dos farroupilhas heróicos.
Já o imortal patriarca Júlio de Castilhos, em vezes diversas, sustentara lutas
acérrimas, em prol da autonomia estadual, e a respeito existem, de sua lavra,
ensinamentos fecundos, desde a propaganda republicana. Entre outras, as que manteve com os Generais Inocêncio Galvão e Cantuária, no governo de Prudente de Morais.
O Venerando Dr. Borges de Medeiros teve, também, ocasião de pronunciar-se
no mesmo sentido. Diz o seu biógrafo, Dr. Pio de Almeida:
“Ao assumir, o Dr. Borges de Medeiros, a direção de negócios públicos, essa situação de ameaça exterior perdurava; a ordem interna do Estado,
porém, estava solidamente firmada, e, a não ser um golpe de força do Gover318

no Federal, nada mais havia a temer. Este mesmo, ainda que se consumasse,
não cairia de surpresa sobre o Rio Grande, porquanto, como se evidencia de
sua primeira mensagem, ele era lucidamente previsto, e firmemente combatido já pelo Presidente do Estado.”
O Sr. Borges de Medeiros, em sua primeira mensagem à Assembléia dos Representantes, em tom resoluto e firme, efetivamente, afirmava:
“Dentro da esfera das minhas atribuições legais, estou firmemente disposto, em defesa da autonomia rio-grandense, a resistir a todas as invasões
que pretendam desconhecer os direitos e foros que nos assegura a Constituição da República.”
E mais adiante:
“É, pois, evidente, que sob o invocado pretexto de falta de garantias, mal
se encobre um sinistro plano de intervenção indébita da União, por intermédio de
um delegado militar, nos negócios de exclusiva competência do Estado.
É vulgarmente sabido, fora dos casos taxativamente enumerados no
artigo 6º da Constituição da República toda intervenção da União é atentatória
da autonomia dos estados.”
Acrescenta ainda:
“Zelando a honra e a autonomia do Estado, fortalecido pela consciência do dever e amparado pelo apoio da gloriosa opinião republicana, saberei,
em qualquer emergência, defender com inteireza a ordem pública cimentada
pelo incomparável civismo de meu antecessor e pelo patriotismo de uma heróica geração civil e militar.”
Quanto ao emitente Dr. Getúlio Vargas, a nota retrotranscrita d'A Federação,
de 6 de setembro de 1930, endereçada ao General Gil de Almeida, então Comandante da 3ª Região Militar, não elucida, perfeitamente, o seu ponto de vista no que diz
respeito à defesa da autonomia do Estado?
Tais pronunciamentos dão inteira razão, parece-nos, para todas as providências preventivas do Governador do Estado, em outubro de 1937, na defesa de um
possível ataque à autonomia do Rio Grande, como decorrência do sistema federativo, que nos regia, e que é, na frase de Carlos Maximiliano, “uma conquista popular,
cimentada com sangue, e sem ela não haverá república”. Este insigne
constitucionalista é quem reproduz ainda nos Comentários à Constituição Brasileira, os seguintes conceitos de professor argentino:
“Aceita-se de mil amores a ingerência do Governo Federal, quando
em benefício do partido a que se pertence; e assim não há governador nem
legislatura provincial que não volvam os olhos para o Presidente da República, ou para o Congresso, quando se sentem fracos ou em perigo. Vice-versa,
não há oposições provinciais que não chamem em seu apoio o Governo da
União, para depor ou submeter o governador da província.”
E continua:
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“Há duas maneiras de intervir; uma, franca, descoberta, embora quase
sempre ilegal; outra, sorrateira, manhosa; difícil de apurar.”
O Governador do Rio Grande podia e devia tomar, assim, as medidas precaucionais que adotou e aconselhadas pela mais elementar prudência, sem que daí se
pudesse concluir pelo propósito de armar-se contra qualquer dos poderes constituídos, visto lhe assistir igual obrigação de defender o regime vigente. (Constituição
Federal, art. 10, nº 1)
O momento foi, nessa conjuntura, evidentemente, de apreensões profundas,
conquanto não faltasse a serenidade precisa.
Retornemos, porém, à requisição da Brigada Militar.
A noite de 16 para 17 de outubro de 1937, transcorreu agitada e cheia de
preocupações. Fervilhavam os boatos mais desencontrados e, em meio deles, a notícia de uma possível medida de força contra o Governo Rio-grandense. A extraordinária concentração de unidades do Exército, iniciada há mais de um mês, na capital
e adjacências, e sua movimentação naquela noite, dava certa verosimilhança à versão corrente. Todavia, não se verificou nenhuma perturbação da ordem em qualquer
ponto do Estado.
No dia seguinte, pela manhã, apreciada devidamente a situação com o parecer do
consultor jurídico, o Governador oficiou ao Comando da Região, comunicando que a
milícia estadual se encontrava ao seu dispor. Nesse mesmo dia, renunciou, ao Governo
do Estado, como uma resposta ao seguinte apelo que o General Daltro Filho fizera publicar na imprensa e irradiara pelas estações emissoras de Porto Alegre:
“Estou em que o Exmo. Sr. General Flores da Cunha, a cujo patriotismo rendo as minhas sensíveis homenagens, achará na abundância do seu
civismo recursos para não agravar, com a negativa do seu concurso, as dificuldades de uma situação que requer, para a garantia da ordem pública e da
estrutura da sociedade brasileira, ameaçada pelo comunismo, a harmonia de
todos os corações que pulsam com amor pelos mais altos interesses do Brasil.
Tenha S. Exa. certeza de que, irmão de armas da brilhante e patriótica Brigada Militar do Estado, irei comandá-la com a mesma distinção carinhosa com
que me tenho sabido impor aos meus dignos camaradas do Exército.”
Partiu, em seguida, para o estrangeiro o Governador Flores da Cunha. Ao despedir-se dos amigos em Livramento, teve esta frase de alta nobreza e significação:
“Mais do que a glória de qualquer homem, vale a felicidade de
seus patrícios.”
Diante do exposto, onde a oposição, quer por ameaça, quer por violência, a
um agente político do Governo Federal? Onde qualquer incitamento à prática dos
delitos definidos na Lei nº 38, como quer a denúncia? Onde a instigação à desobediência coletiva, ao cumprimento da lei de ordem pública, ou o incitamento a militares
para desobedecerem à lei ou a infringirem, de qualquer forma, a disciplina, ou a
rebelarem-se, ou a desertarem?
Efetivamente. Como aceitar-se que o Governo do Estado pretendesse agir
contra a União, sem recursos bélicos bastantes, sem articulação, sem plano preconcebido? O Chefe do Governo Flores da Cunha, em 1923, revelou-se um guerrilheiro
de insignes qualidades. Deram-lhe, até, em reconhecimento de seus serviços e méritos, a distinção altamente honrosa de General do Exército. Em 1932, sua ação foi
eficaz e decisiva no sentido de ser dominada a revolta paulista, como exsurge
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meridianamente do já citado telegrama do Exmo. Sr. Presidente da República, e desse
outro que, enviou também, ao Sr. Osvaldo Aranha:
“(O Rio Grande) salvou-o no momento mais perigoso da história política o braço vigoroso e a consciência patriótica de Flores da Cunha, mantendo
íntegros os compromissos assumidos de assegurar a ordem, numa afirmativa
que, conhecidos o seu caráter e lealdade, ninguém poderia pôr em dúvida.”
Conferiram-lhe ainda as honras de General de Divisão, e, o Exército, em grande
festa, prestou-lhe homenagem consagradora, sendo orador o General Góes Monteiro.
Poderia, pois, ser obra de um homem público, com esse valor assinalado e
reconhecido, revoltar-se, em campo aberto, contra o Governo Federal, quando não
existia sequer articulação dentro ou fora do Estado, com um plano preestabelecido e
perfeito?
Mas, onde se encontram ou existem esses aliados, e quais os recursos de que
dispunham?
O material bélico apreendido pertencia ao Estado, e, há muito, encontrava-se
em seu poder. A encomenda única que fez o Dr. Flores da Cunha, e tão malsinada,
no período mais intenso de grita contra o comunismo, não atingiu à importância de
três mil contos de réis, quase igual à simples comissão a que se julga com direito, e
está pleiteando em juízo, o intermediário na compra de armamentos, para o Estado,
em 1929, no Governo Getúlio Vargas. A compra feita, em 1937, era uma verdadeira
amostra, como disse o ex-Comandante da Brigada Militar, e pertencia a corpos de
infantaria, de acordo, portanto, com a Lei nº 192. Os carros blindados, em número
de quatro e que se destinavam à polícia civil, estavam por montar. Do material, nem
tinha vindo sequer o explosivo para o carregamento da munição.
Com tais recursos é que se iria agir contra o Governo Federal?
E os aliados, onde estão eles? O inquérito meticuloso não apontou. Qual o
estado da Federação ligado com o Rio Grande do Sul, politicamente? São Paulo. O
seu governador não aplaudiu o Golpe de 10 de novembro, conservando-se, durante
largo tempo, à frente do governo, como delegado de confiança do Presidente da
República? Observe-se ainda que, a não ser o Coronel Aristiliano Ramos, exInterventor no Estado de Santa Catarina e, há quase um ano exilado no Rio Grande
do Sul, o inquérito não nomeou um só político em evidência das demais unidades
federativas em conivência com o soi-disant movimento armado e planejado por Flores da Cunha. Seria isso admissível em revolução chefiada por um homem com a
experiência do ex-Governador do Rio Grande? E os militares? Além do Coronel
Canabarro Cunha, ex-Comandante da Brigada Militar, e Capitão Ciro Abreu, amigo
pessoal do Governador, há muito considerado desertor do Exército, porventura o
inquérito apontou alguma ligação entre militares e o Governo do Estado?
E o plano? Foi descoberto, acaso? Onde? Quando? Que referência é feita a ele
e a seu objetivo?
Os ilustres juízes hão de, por certo, na hora do veredito, pesar todas estas
circunstâncias e outras já expostas nas alegações para concluir, necessariamente,
que não existe elemento algum positivo, sério, sensato, que demonstre ter Flores da
Cunha preparado um movimento sedicioso contra os poderes políticos da União.
Muito ao contrário. As providências do Governo Estadual revelaram sempre
prudência, critério, ponderação, num instante crítico em que estavam em jogo toda
uma tradição republicana, o respeito a um mandato de alta dignidade, a obrigação de
velar, também, pela Constituição e leis do País.
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A exposição que vimos de fazer e de molde a evidenciar a inanidade da imputação, dispensando divagações acadêmicas, em termo do seu aspecto jurídico, delito
consumado, crime frustrado, tentativa, etc.
De fato. Com as deduções lógicas que o raciocínio sufraga, chega-se à conclusão irrecusável de que o acusado, investido nas funções de governador sempre esteve
atento na defesa da ordem pública, de acordo com o imperativo do dever constitucional. E, sem embargo de desinteligência com o Centro, nunca regateou o seu concurso ao exercício das funções de qualquer agente da União, com os quais manteve
inalteráveis as melhores relações.
Inegavelmente, procurou sempre ter o Rio Grande em condições de enfrentar
qualquer desordem e debelá-la, com os próprios recursos, ciosos da autonomia estadual que, no regime federativo vigorante, servia-lhe de elemento basilar e precípuo.
Tais providências não autorizam, entretanto, absolutamente, as conclusões,
do inquérito, isto é, que o Governo do Estado preparou um movimento contra o
Governo Federal.
Na verdade, não existe razão alguma para que se dê sentido oposto ao que já
mostramos quanto ao fato das forças estaduais, em momentos diversos, se conservarem em prontidão; em prevenir o Governador a seus amigos dedicados, pedindo-lhes
que se mantivessem de sobreaviso em face da crise política intensa que abalava o
País; em fazer-se o controle telefônico; em se comprarem armas e munições, aliás,
em quantidade abaixo do que obtiveram os governos anteriores.
Se fôssemos o advogado constituído do Dr. Flores da Cunha; se ele tivesse
entendido oportuno defender-se pessoalmente das acusações que lhe são dirigidas
como homem público, precioso arquivo poderíamos exibir aqui, justificando amplamente, em pleno sol, todas as medidas que tomou, na defesa da ordem e do regime
republicano pátrio.
Advogado por nomeação ex-officio, sujeito ao dever profissional dentro dos
limites da palavra acusatória e de uma defesa à luz de acontecimentos notórios, não
sentimos, entretanto, qualquer escrúpulo para o desempenho do encargo pelo fato de
não nos utilizarmos daqueles dados. Tanto mais se levando em conta que estão na
consciência da nacionalidade, tendo a confortá-los mais ainda, um elemento de subido valor, que veio a público no relatório do General Daltro Filho, ao Sr. Ministro da
Guerra, e que exclui, por si só, quaisquer comentários a respeito do motivo por que o
Governo do Rio Grande sempre cuidou diligentemente, das medidas relacionadas
com a tranqüilidade coletiva. Diz o General Daltro Filho:
“Antes de ser decretado o estado de guerra, o único acontecimento
digno de registro quanto à modificação de aparente calma em que se encontrava o Estado, foi o aparecimento de grupos armados na região de Palmeira,
chefiados pelos caudilhos Walzumiro Dutra e Dumoncel.”
Coronel Vitor Dumoncel, um bravo gaúcho, era subchefe de polícia. Que tivesse, em volta de si, amigos prontos para ajudar o governo constituído, não seria de
estranhar, pois, mais de uma vez, esteve à frente de heróicos companheiros, na defesa da causa republicana.
Mas, o Coronel Walzumiro Dutra já não era autoridade; pelo contrário, tinha
sido exonerado, visto dissentir do Governo Estadual, que combatia francamente,
sendo um dos chefes de corrente oposicionista. Porque, é o caso de inquirir, tinha
gente reunida e armada, sob as suas ordens? Que finalidade tinha em mira?
Não está aí a prova oferecida pela mais alta autoridade estadual de então, de
que, nos dias sombrios de 1936-37, o Governo Rio-grandense, em meio da campa322

nha desabrida e violenta, que se lhe movia, precisava também estar atento a qualquer
plano contra o legítimo exercício de suas atribuições legais?
Não era, porventura, repetimos, da tradição política brasileira, procurarem as
oposições engendrar movimentos armados nos estados, quando o situacionismo local divergia do Governo do Centro, buscando criar ambiente propício a um decreto
de intervenção federal que as beneficiassem?
Não era recente o exemplo de 1923, em que os revolucionários saíam a campo, cheios de esperanças, ante à desinteligência entre o Governo Estadual e a União?
A despeito dos obstáculos de toda a sorte que teve de enfrentar, o Governo Riograndense não lutou então sozinho, mercê dos seus próprios recursos, conseguindo
salvar o princípio da autoridade e tornar respeitada a autonomia do Estado?
Por outro lado, quanto aos indícios arrolados no relatório, vê-se que eles nem
assumem o caráter de inequivocidade, no tocante à culpabilidade do indiciado como
infrator da ordem política e social do Brasil e, destarte, autorizar a aplicação de
qualquer pena.
Com efeito.
Quanto às turmas rodoviárias, o relatório acentua que só se transformariam
em corpos provisórios quando o Governador determinasse, e, quanto ao pessoal do
cais do porto, acrescenta que esteve reunido com o fim declarado de defender o
governo do Dr. Flores da Cunha. O controle telefônico foi submetido a processo
regular, diz o relatório, em virtude de promoção do consultor jurídico do Ministério
da Guerra. O Tribunal de Apelação, em acórdão unânime e parecer favorável do
Procurador Geral do Estado, resolveu, entretanto, que não constituía infração
delituosa, consoante o direito vigente.
Quanto à Brigada Militar, o Coronel Simões Pires declara:
“Que a sua preparação teve lugar de julho de 1936 até os primeiros
dias do mês de outubro do corrente ano, variando, apenas, quanto aos fins que
visava (Anexos nº 8 e 9), conforme se depreende das seguintes ordens baixadas pelo então Comandante-Geral desta força, Senhor Coronel João de Deus
Canabarro Cunha: 1ª) “De Porto Alegre, 6.7.36. Situação geral do País causa sérias apreensões. Deveis estar atentos ficando vosso corpo sobreaviso”;
2ª) “De Porto Alegre, 8.7.36. Espera-se dentro de 48 horas se desencadeie
movimento subversivo dentro do País com caráter comunista ou militarista.
Partir 21 horas de hoje vosso corpo fica rigorosa prontidão”.”
Em 26 de setembro do mesmo ano, porém, a situação se orienta noutro sentido,
conforme instruções baixadas pelo Senhor Comandante-Geral que assim a descrevia:
“Com os últimos acontecimentos políticos, verificados no País e a atitude assumida pelo Governo do Estado, quanto ao processo de escolha de um
nome para suceder ao atual Presidente da República, os inimigos do General
Flores da Cunha querem diminuir o prestígio da sua autoridade e chegam
mesmo a estar tramando um plano de perturbação da ordem que permita a
intervenção federal.”
Exposta essa situação, assim doutrinava e decidia essa autoridade:
“a) O Governador do Rio Grande do Sul está tomando medidas acauteladoras no sentido de fazer respeitar a autonomia do Estado, ressalvando ao
mesmo tempo a dignidade do mandato que o povo livre da nossa terra amada
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lhe conferiu no memorável prélio cívico de 17 de novembro de 1934, referendado pela Assembléia Constituinte, em abril de 1935;
b) a Brigada Militar, cada vez mais integrada nas suas finalidades,
não desmentirá as suas inolvidáveis tradições, formando uma barreira
intransponível ao ódio, à malquerença, às ambições desmedidas dos inimigos
do Rio Grande e do seu governo, formando um só homem em torno da personalidade de Flores da Cunha, um dos maiores detentores das nobres qualidades integradoras dos nossos antepassados;
c) todas as medidas em curso e as já realizadas têm como escopo principal a defesa, e não consideraremos inimigos senão aqueles que nos queiram
atacar e olharemos, com simpatia, todos aqueles que, por suas atitudes, venham facilitar a nossa missão, quer se trate de civis, quer de militares de
outras corporações.”
No próprio dia 16 de outubro, em meio das naturais apreensões e até admissível
confusão, ante a extemporaneidade do ato requisitório da força estadual, conforme já
mostramos, as providências assentadas exprimem sempre uma preocupação defensiva.
Assim, diz o relatório, foi expedida a seguinte ordem a todos os comandantes
de corpos:
“Governo Federal acaba requisitar Brigada Militar. Comandantes corpos capital interpelados este comando declaram-se dispostos cumprir ordens
do Governo do Estado quaisquer que forem. Deveis manter vossa unidade
rigorosa prontidão e só agireis independente de ordens caso serdes agredido.”
Na tarde de 16, no Quartel General, aos chefes de serviço foram expedidas as
seguintes instruções, pelo Chefe do Estado Maior, autorizado pelo Comandante Geral:
“No Quartel General não haverá resistência. O pessoal pode ir para
suas residências e qualquer coisa que perceba de anormal, deve se apresentar
em palácio, ou, na impossibilidade disso, na unidade mais próxima.”
Era comandante da Brigada Militar, nessa ocasião, o Coronel Orestes Fontoura,
o mesmo oficial que o relatório indica como tendo, em certa ocasião, apelado para o
Comando da Brigada, a fim de que ele continuasse a ação moderadora junto ao
Governo do Estado, dentro da ordem e da lei.
Quanto à aquisição de armas e munições, o relatório busca tirar ilações simpáticas ao ponto de vista que esposa, para considerar o acusado incurso também nas
penas do art. 13 da Lei nº 38.
Não tem razão. As providências do Governador Flores da Cunha encontram
guarida na Lei Magna, que não lhe vedava aquele procedimento.
A Carta de 16 de julho de 1934, com efeito, dava aos estados a faculdade de
manter a ordem dentro das respectivas circunscrições, e de tal maneira que a União,
somente em caráter excepcional, poderia intervir para pôr termo à guerra civil.
Desta sorte, é lógico que os estados tinham implícito o poder de se armar e
municiar para atender àquela determinação.
Como, pois, constituir objeto de admiração as providências que o Governo
Rio-grandense, nessa eventualidade, resolveu assentar? Não era ele o juiz único dos
meios necessários para cumprir com seus deveres de mantenedor da ordem pública?
De uma feita, ilustre jurisconsulto teve ocasião de opinar, acentuando que o
dever que têm os estados da União de manter a ordem material nos respectivos ter324

ritórios, implica o direito de prover-se dos meios indispensáveis, necessários, para
que possam ter eficiência as suas forças.
E acrescentava:
“O poder de se governarem os estados dentro das normas constitucionais, com a única limitação por estas impostas, seria puramente nominal, se o
exercício do dever primário e elementar de garantirem a ordem e segurança
dos direitos aos habitantes de seus territórios, dever inerente a sua finalidade,
pudesse ser fiscalizado, estivesse condicionado à permissão, ao placet do Governo Federal.”
É exato que se alega a existência de dois dispositivos constitucionais, na Carta de 16 de julho de 1934, opondo certa limitação àquela franquia concedida aos estados.
Preceituam esses artigos:
“Art. 5º, nº V – Compete privativamente à União... autorizar a produção e fiscalizar o comércio de material de guerra de qualquer natureza.
Art. 5º, nº XIX, 1 – Legislar sobre... organização, instrução, justiça e
garantia das forças policiais dos estados, e condições gerais da sua utilização
em caso de mobilização ou de guerra.”
Esses dispositivos, no entanto, não têm o alcance pretendido. A Constituição
é um todo orgânico, obedece a um sistema, nela não pode haver artigos contraditórios, artigos que se anulem, hurlent de se trouver ensemble.
Assim sendo, os dispositivos citados não amparam as pretensões dos que querem ver neles uma restrição ao poder conferido aos estados de se armarem e
municiarem com o objetivo de cumprir uma exigência constitucional, a defesa da
ordem dentro dos seus territórios. Seria o mesmo que admitir ter o legislador assegurado às unidades federativas a autonomia decorrente do regime e, ao mesmo tempo,
permitido ao Governo Federal a intervenção em sua vida íntima quando lhe
aprouvesse... bastava não lhes proporcionar recursos para jugular qualquer desordem, adrede preparada.
Tais conclusões não são entretanto, procedentes.
O artigo 5º, nº 5, não tem aplicação aos estados, os quais, provendo-se de
armas e munições, exerciam uma função cometida pela Lei Magna, praticavam um
ato de administração, um ato de império, que fugia à sanção da Lei nº 38, em seu
artigo 13, pois esse dispositivo não se referia à atividade das unidades federativas,
como é óbvio e ressaltante do próprio parágrafo único.
O artigo 5º, nº 19, 1, não pode, por sua vez, delegar à União a faculdade de
restringir uma atribuição constitucional dada aos estados, limitando os recursos que eles
entendem necessários para preservar os seus habitantes de qualquer perturbação grave.
E o exemplo histórico é recente e consagra as normas que perfuntoriamente
deixamos estabelecidas acima.
Foi em 1930, na Paraíba. Com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, esse
Estado discordou da política do Centro e entrou no formidável movimento da Aliança Liberal. Após as eleições, em Princesa, levantaram-se, em armas, os adversários
do saudoso João Pessoa. Nessa emergência, teve ele ocasião de dirigir vários despachos às autoridades federais, asseverando:
“Em telegrama de dois do corrente o Ministro da Fazenda informa
que, em virtude de instruções permanentes baixadas pelos governos anterio325

res, há meses expressamente reiteradas por V. Exa., nenhum material bélico
pode ser embarcado ou desembarcado nos portos da República sem autorização do Ministério da Guerra. Tenho, para mim, que estas instruções são contrárias à Constituição e à mais superficial noção do regime por ela instituído.
O dever dos estados de manter a ordem pública em seus territórios implica
necessariamente o direito de prover as polícias dos meios indispensáveis a
sua ação, ao contrário a autonomia e sua própria existência de estado seriam
grosseiras burlas, bastaria que o Governo Federal proibisse a requisição ou
importação daqueles meios, para que o Estado desaparecesse em meio da
desordem e da anarquia... A Constituição entregou aos estados a manutenção
da ordem em seus territórios, por meio das suas milícias mantidas com os
seus próprios recursos; porém, o Ministério da Guerra baixa instruções chamando a si a competência de regular o municiamento das mesmas milícias, e,
baseado nessas instruções com a alegação de que são antigas, e foram sempre
observadas, nega a uns estados e a outros concede, como bem lhe parece, esse
municiamento. Não acha V. Exa., com o seu espírito arguto, que isso seria
burlar a letra e o espírito da Constituição?” (1930 – Ademar Vidal)
Na Câmara dos Deputados, João Neves da Fontoura e outros representantes,
proferiram discursos eloqüentes, sustentando idênticos princípios e verberando a
atitude facciosa do Governo Federal, que se mostrava surdo aos justos reclamos da
Paraíba. A atitude do Dr. Washington Luís constituiu mesmo forte motivo de ataque
a sua orientação e serviu de muito à propaganda da rebelião, que se tornou triunfante
em 24 de outubro de 1930.
Pois bem; as correntes políticas que tanto bradaram contra esse atentado à
autonomia da Paraíba e afirmaram a liquidez do direito que assistia às unidades
federativas em se aparelharem convenientemente, essas correntes políticas foram as
que elaboraram a Carta de 16 de julho, tanto que elegeram Presidente da República
o próprio candidato da Aliança Liberal.
E, se assim é, nada mais claro do que terem aí deixado cristalizados, obedientes a uma simples norma de coerência, os princípios por que propugnaram nos dias
de campanha porfiada e violenta.
Daí, afirmarmos que a inteligência dada acima aos textos constitucionais encontra guarida na própria história do País.
Não vamos discutir agora pretendidas infrações fiscais ou administrativas.
Tal matéria escapa à competência dessa Egrégia Corte, circunscrita, como é, ao exame de delitos contra a ordem social e política do Brasil.
Quanto expendemos, parece-nos suficiente para demonstrar que a imputação
feita ao acusado não tem a menor consistência. Flores da Cunha jamais atentou
contra a estrutura e a segurança do Estado; ao invés, sempre se mostrou um defensor
estrênuo e avisado da legalidade, como cidadão e governante, pela palavra e pela
ação, nas lides do pensamento e nos embates porfiados das guerrilhas gaúchas.
É tempo, porém, de encerrarmos estas considerações currente calamo. Os
eméritos julgadores hão de lhes suprir as deficiências com os recursos peregrinos de
sua inteligência, cultura e espírito de justiça.
Egrégio Tribunal
Certamente, não queremos canonizar o acusado. Errar é próprio dos homens.
Porém, dia virá em que arrefecidas as paixões, apagados os ódios e esquecidos os ressentimentos, há de ser reposto o ex-Governador do Rio Grande no lugar
que ora lhe recusam os seus desafetos pessoais e os seus adversários políticos.
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Ao lhe arrolarem as iniciativas e as realizações que são as de um veto estadista, dele não poderão dizer que foi um simples caudilho animado de propósitos
inconfessáveis, que fez da administração do Rio Grande uma experiência precipitada e da sua política uma aventura perigosa.
Voltando sobre o instante em que lhe foi confiada a governança do Estado,
quem o fizer há de surpreender-se, desde logo, com a extensão do sacrifício que lhe
foi imposto e a soma de responsabilidades que a situação lhe atribuía.
Ninguém ignora em que condições foi entregue a Flores da Cunha a administração do Estado.
Saímos de uma revolução singularíssima, que era o coroamento feliz de pronunciamentos anteriores frustados, mas que tinham raízes profundas na consciência
nacional.
Se, por um lado, a vitória era de jeito a prestigiar a ação renovadora que se
inaugurava, por outro lado, não há negar, o quadro financeiro e econômico do Estado era de molde a comprometer e impossibilitar qualquer esforço no sentido de se
criarem meios de construções reais.
O Tesouro estava devastado pelas avultadas somas do movimento, os serviços
desorganizados, a economia fundamente perturbada e os problemas, de toda ordem,
que a cada instante se defrontavam a exigir imediata solução, desafiavam, pela sua
complexidade, a inteligência, o patriotismo, o equilíbrio, o espírito público do mais
avisado dos governos.
Do que foi o primeiro ano de administração do Dr. Flores da Cunha, no Estado,
nos dá conta Hercílio Domingues, em notável estudo publicado na imprensa, em 1936:
“Os pesados encargos que dominavam o orçamento público do Estado,
agravados em 1930 com a emissão de bônus para acudir às necessidades da
revolução, a queda vertiginosa do valor do nosso mil réis que multiplicava os
compromissos de caráter externo e o aparelhamento militar que se impunha
subsistisse, para garantia da consolidação do novo regime, tudo enfim conspirava nessa fase histórica de nossa vida político-administrativa contra a estabilidade, o equilíbrio da ordem econômico-financeira rio-grandense.
De logo, pois, desenhou-se à clarividência do novo gestor a rota a seguir.
Atendidas, de pronto, as necessidades de administração propriamente
dita, com base fundamental de qualquer ação ulterior, foram encarados com
decisão os problemas ligados imediatamente à ordem material do Estado,
certo de que, assim compreendendo os fenômenos ocorrentes, curar-se-ia
flexivamente dos interesses fiscais do Estado estritamente ligados à curva de
seu progresso e desenvolvimento.
Mas, então, um quadro particular se esboçou ao ilustre governante; se
as fontes de produção rio-grandense exigiam um conjunto de medidas, de
realizações e empreendimentos capazes de lhes facilitar o refloramento, era
também certo que tais imperativos se estendiam às próprias peculiaridades da
imposição fiscal, reclamando favores e franquias que mais ainda viriam, no
momento, agravar os índices das receitas públicas já debilitadas.
E é diante deste dilema que então se positiva e se exalça toda a segurança do plano de ação do eminente Flores da Cunha, quando, desprezando
os interesses momentâneos dos problemas de tesouraria, firma o seu ponto de
vista na desagravação fiscal e amparo decisivo à produção e ao comércio,
certo de que os amparando neste campo estaria, por igual, reequilibrado o
balanço financeiro do Estado.”[sic]
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Daí por diante, e a par de uma rigorosíssima política de compressão de despesas que soube manter, sem exagero pernicioso, até a sua renúncia à chefia do governo, após sete anos de inteira consagração à causa pública, as suas iniciativas se
sucedem em todos os ramos da atividade social.
Seria impossível enumerar todas as medidas de amparo fiscal que dispensou
à produção e ao comércio, ora relevando multas regulamentares, ora concedendo
benefícios especiais à pecuária, inclusive o crédito de 50 mil contos para amparar
agricultores e fazendeiros, ora reduzindo taxas de exportação por via marítima, fluvial ou terrestre, ora favorecendo as empresas de carvão mineral do Estado, aqui,
defendendo e incrementando a produção de arroz, mediante auxílios consideráveis,
a título de empréstimo – ali diminuindo de 100% a taxa relativa ao charque para
exportação – além, introduzindo importantes alterações nas tarifas da Viação Férrea, em favor da nossa lavoura e de nossa indústria.
Por igual, não será fácil, dada a amplitude que teria a relação das inúmeras
providências referentes a obras e melhoramentos, indicá-las aqui, embora rapidamente.
Limitamo-nos a apontá-las.
Assim, no que se refere ao problema do transporte, depara-se, na Viação Férrea, a construção de ramais, variantes, inclusive a do Barreto, que encurtou sensivelmente a distância do interior com a capital, linhas telegráficas, edifícios, estações,
carros-motores, 10 vagões frigoríficos, a incorporação do ramal Basílio – Jaguarão,
o da B. G. S., a construção do ramal Severino Ribeiro – Quaraí, a desapropriação
para o cabo aéreo de São Jerônimo, etc., além da compra, em 1937, de locomotivas,
vagões, trilhos, etc., ultrapassando a quantia de trinta mil contos de réis. O regime
deficitário cessou em 1932, verificando-se, em 1933, já um saldo de 6.017 contos.
Encarando com seriedade o problema das comunicações, lançou as vistas para
as estradas de rodagem. À consolidação e conservação das já existentes, seguiram-se
trabalhos para a construção de estradas novas, das quais citamos apenas, a que liga
Porto Alegre a São Leopoldo, Porto Alegre – Gravataí e Gravataí – Osório, primeiras estradas de concreto armado e macadame, no Rio Grande do Sul.
Muitas outras rodovias, com respectivas quilometragens, poderíamos enumerar,
pois vêm descritas, compridamente, nos relatórios oficiais, que juntamos, assim como os
auxílios pecuniários a diversas prefeituras para a conservação de caminhos públicos do
seu imediato interesse. Alongaríamos, porém, desnecessariamente, esta resenha. Queremos anotar, apenas, nestes apontamentos, as seguintes pontes, que foram construídas,
quer de cimento armado e alvenaria, quer de madeira de lei e metálicas; Butiá, Cadeia,
Rio das Antas, Maria Rodrigues, Passo do Hilário, Piaí, Gravataí, São Marcos, Passo
Fundo, Passo da Costa, Passo do Inferno, Passo do Raposo, etc.
Um dos últimos atos de seu governo, foi a criação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem.
As obras de ampliação e conservação do Porto do Rio Grande absorveram até
1934, 15.670 contos e, nesse período, o cais da capital foi aumentado de 457 metros.
Ainda encontramos nos relatórios; o início da construção do Porto de Pelotas,
velha aspiração das populações daquele Município, o aprofundamento dos canais,
dragagem das lagoas, início ou conclusão de alterosos edifícios, como o da Secretaria das Obras Públicas, Hospital São Pedro, armazéns fluviais C-3 e C-4.
Estabeleceu o governo de Flores da Cunha mais duas secretarias de estado – a
de Educação e Saúde Pública e a de Agricultura, Indústria e Comércio.
Compreendeu bem que a complexidade das questões ligadas àqueles ramos
da administração exigia uma assistência mais direta, uma atenção mais cuidadosa.
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Antes, e, com o objetivo de controlar, dirigir, aconselhar e orientar as atividades das diversas comunas do Estado, instalara o Departamento das Municipalidades.
Os resultados atingidos são do conhecimento geral e dispensam comentários; desapareceu o déficit, em 1934, pagando-se, já nesse ano, de juros e amortização da
dívida municipal, mais de 26.707 contos do que no exercício anterior.
É-nos possível; ao acaso e sem nenhum método, nem ordem, apontar, a cada
momento, realizações que por si só constituiriam a glória de um governo.
Aí está o Instituto de Previdência do Estado – organização de largo sentido
social que ampara a milhares de funcionários públicos, por meio de pensões, seguros, empréstimos e construções da casa própria.
Aí está o Juizado de Menores, com o seu abrigo e o seu reformatório, confiado
às Irmãs do Bom Pastor.
Preocupado com a saúde pública, o ex-Governador do Estado mandou construir o entreposto do leite.
O Matadouro Modelo é outra obra de vastas proporções que está a concluir-se.
A construção do Leprosário de Viamão foi iniciativa sua e não há, no Rio
Grande do Sul, hospital ou casa de saúde que não recebesse o seu apoio material.
O alteroso frigorífico construído no cais do porto está destinado a prestar
relevantíssimos serviços ao Estado.
Na instrução pública, deixa uma soma considerável de benefícios. Aumenta o
número de colégios, grupos e aulas, desenvolve o quadro do magistério público que
passa a ter o dobro de professores, atende patrioticamente à vasta zona colonial de
origem estrangeira, dando os primeiros passos para uma ampla campanha de incorporação e nacionalização do elemento imigrante.
Determina a construção de algumas dezenas de prédios escolares, destacando-se,
entre eles, o Palácio da Escola Normal, com seu jardim de infância modelo, o seu pavilhão de ginástica, o seu auditório. O edifício da Escola Complementar de Santa Maria é
obra sua, obras suas são o Colégio de Rio Grande, o Grupo Escolar de Belém, primeiros
prédios feitos de acordo com o novo plano econômico de construções escolares.
Da mensagem referente a 1936, consta a construção de mais 13 unidades
escolares, além de 13 edifícios já construídos, de 1931 até aquele exercício e num
total, em dispêndio, de 4.306:499$000 réis. E, note-se que, em 67 anos de Império e
40 de República, exclusivamente, onze prédios escolares tinham sido edificados.
Quanto ao ensino superior – aí está a Universidade de Porto Alegre, com
todos os seus cursos em pleno funcionamento. Professores estrangeiros de renome
foram contratados, e realizaram cursos de suas especializações.
Ainda poderíamos ir além, e noutros ramos da atividade governamental, indicando a criação de vários municípios, inclusive a Prefeitura de Iraí, importantíssima providência do ponto de vista econômico e de saúde pública; a criação do Instituto de Carnes
e outros; a construção de Packing-House em Taquari, Montenegro e Caí; o auxílio à
viação aérea; a construção de hangares, a doação de terreno para o campo de aviação do
Exército, a ligação da rede ferroviária do porto com a viação férrea e tantos outros empreendimentos de vulto, que seria ocioso relacionar por serem do perfeito domínio público, como estudos e obras de saneamento em várias cidades, com a garantia ou iniciativa
do Estado (D. Pedrito, Jaguarão, Santo Ângelo, Iraí, etc).
Ocorrem-nos, ainda, outras iniciativas como a encampação do Banco Pelotense,
a organização da frota rio-grandense, a criação da Bolsa de Fundos, o reerguimento
financeiro do Banco do Rio Grande do Sul e as várias operações que se levaram a
efeito para o recolhimento dos bônus postos em circulação, por ocasião do movimento revolucionário de 1930.
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Na sua mensagem de 1935, diz o Dr. Flores da Cunha:
“A dívida externa do Estado, em 1930, era de 39.300.000 dólares.
Sem recorrer a empréstimos, emissão de apólices ou qualquer operação extraordinária de crédito, com os exclusivos recursos normais do orçamento, o
meu governo adquiriu títulos de nossa dívida externa no montante de 9.331.000
dólares. Equivale essa aquisição, pelo câmbio atual, a mais de 140 mil contos
e representa um decréscimo na dívida externa, no vencimento futuro dos contratos com os banqueiros estrangeiros, de cerca de 320 mil contos, pois os
títulos foram resgatados pela importância de vinte a trinta por cento apenas
do seu valor ao par.
Considero esse fato o maior serviço que eu poderia prestar ao Estado,
desafogando-o tão sensivelmente de seus pesados compromissos.”
O funcionalismo público sempre foi objeto das suas maiores atenções. Ultimamente, ainda lhe distribuíram um abono sobre os seus vencimentos.
A reorganização da Brigada Militar processou-se regularmente: recebeu aperfeiçoamentos materiais e atendeu-se de modo eficiente ao seu preparo técnico.
Estudava-se a reforma da Lei de Organização Policial, de acordo com os princípios nacionais; polícia de carreira, polícia rural, delegados especializados, presídios, órgãos técnicos, etc. Contratara-se um especialista para inaugurar um curso
incipiente de instrução policial. Também estava elaborado o anteprojeto do majestoso edifício onde seriam instaladas todas as dependências da Polícia Central e Guarda
Civil, na Rua dos Andradas esquina General Canabarro.
Nos serviços da Justiça, adotaram-se medidas importantíssimas no sentido de
desentravar-lhes a marcha e facilitar-lhes o perfeito funcionamento. Foram, assim,
criadas várias comarcas novas, elevadas outras de entrância, instalada mais uma
vara na capital, a que se atribuiu a direção do fórum, desdobrados cartórios e, finalmente, aumentado o número de desembargadores na Corte de Apelação.
Interessado na propaganda das nossas atividades rurais, comerciais, industriais e intelectuais, o governo apoiou congressos e exposições, destacando-se entre
eles as de Bagé, Júlio de Castilhos, Uruguaiana, Jaguarão, Dom Pedrito, Alegrete,
Santa Vitória, Herval, Caçapava e Pinheiro Machado.
A grande Exposição do Centenário Farroupilha coroou, com brilho inexcedível,
a série de iniciativas referentes à propaganda e difusão das várias atividades do Rio
Grande.
No extraordinário certame firmou-se, de maneira eloqüentíssima, o alto conceito de que goza o nosso Estado, como padrão de trabalho, energia, patriotismo e
inteligência, quer no vasto pavilhão do comércio e indústria, quer na exposição dos
nossos rebanhos, quer, ainda, no pavilhão cultural, onde se deu a conhecer uma obra
vastíssima da nossa gente, em todos os ramos das ciências e das artes.
E do Sr. Presidente da República, que se associou às comemorações pela grandiosa data, recebeu Flores da Cunha o seguinte telegrama:
“Bordo do “Caiçara”, em 30.09.1935 – 10h45min – Governador Flores da Cunha. Ao transpor as fronteiras do Rio Grande, ainda sob a impressão
do espetáculo maravilhoso do seu progresso moral e material, venho reiterarlhe meus agradecimentos por todas as gentilezas recebidas do povo e do Governo Rio-grandense. Pelo valor e dedicação postos sempre ao serviço desse
grande Estado, nenhum nome estaria melhor indicado que o do meu ilustre
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amigo para presidir-lhe os destinos no momento histórico da comemoração do
primeiro centenário da epopéia Farroupilha.
Cordiais saudações. Getúlio Vargas.”
Não nos parece pouco o que aqui fica descrito, ao correr da pena e ao sabor da
memória, sem outras notas além de apontamentos apressados colhidos em alguns
documentos oficiais.
O inventário da obra de Flores da Cunha exige tempo, método, estudo acurado –
tão grande, complexa e fecunda ela é. Este não é o lugar próprio, entretanto, para fazê-lo.
Desejaríamos, apenas, para encerrar esta ligeira resenha de fatos, dizer o seguinte:
Aproveitando o intenso trabalho do Rio Grande e a sua admirável expansão
econômica, comprimindo despesas adiáveis e corrigindo processos antiquados e perniciosos da administração, tudo foi realizado nos limites rigorosos do orçamento
ordinário, sem sangrias nos cofres públicos e dentro das normas de uma honestidade
irreprochável.
De 1931 a 1935, a receita e a despesa acusam os seguintes algarismos:
Receita

Despesa

1931 – 178.757 contos – 175.288 contos
1932 – 182.315 contos – 147.007 contos
1933 – 169.347 contos – 154.733 contos
1934 – 178.010 contos – 177.307 contos
1935 – 193.254 contos – 184.899 contos
Em 1937, último ano do governo de Flores da Cunha chega-se à seguinte
situação:
Segundo a Lei Orçamentária de 1936, era previsto um déficit de
20.385:173$153 réis. Levando-se em conta que, além da despesa autorizada de
243.502:109$354 réis, foram votados créditos suplementares de 7.804:523$070 réis,
o déficit atingia a 28.189:596$223 réis.
Pois bem: aquele exercício foi encerrado sem o déficit previsto e com um
saldo efetivo de 21.112:836$038 réis!!!
Façamos ponto final.
Quem realiza uma obra, como a de Flores da Cunha, pode sorrir das
assacadilhas dos inimigos e aguardar, sereno, o juízo da História.
Egrégio Tribunal
Quando imaginara que o destino me havia reservado a posição que ora ocupo
neste processo. Exercitar a atividade profissional na defesa de um homem, que foi e
é dos maiores entusiasmos cívicos de minha vida.
Ao receber do ilustre Dr. Juiz de Direito a comunicação de que me nomearia
defensor de Flores da Cunha, operou-se em meu espírito o estranho milagre através
do qual coisas e fatos se aproximam e tudo é presente, dentro do ângulo limitado de
um simples olhar.
Vi, então, quão próximo fica a rocha Tarpéia do Capitólio! (Pois aquela figura insinuante de gaúcho, a quem tantas vezes acompanhei, por entre as aclamações
estridentes da multidão em delírio, não estava ali, junto a mim, sob o meu patrocí331

nio, sentado num banco de réu?!) Percebi, porém, que ao lado do Calvário, eleva-se o
Tabor de todas as glorificações. (Era o vosso veredito, Srs. Juízes do Tribunal de
Segurança, proclamando que Flores da Cunha não é um criminoso perante a consciência nacional, mas “o Condestável da República”, “o tipo do gaúcho exemplar, que
retrata, no físico e no caráter, o lidador de nossas coxilhas: servindo ao Estado natal
com a dedicação, a bravura, a lucidez que lhe são peculiares, serve, do mesmo passo,
ao Brasil.”)
Honrados Membros do Tribunal de Segurança: confio sinceramente na decisão que será proferida.
Sois julgadores; a política não tem, não pode ter assento ao lado de vós outros, nessa casa consagrada à Justiça.
“Política e Giustizia non nacquero sorelle.”
Entre vós deparo juízes, provindos do Pretório, onde ainda ressoam as lições
e refulgem os exemplos de Pedro Lessa; advogado, discípulos do gênio da raça – Rui
Barbosa; militares, afirmações legítimas de uma classe varonil e digna, todos representando a Pátria, a julgar os que, porventura, atentarem contra a sua estabilidade e
a sua grandeza.
Respeito o vosso pronunciamento – juízes, advogados, militares integrantes
do Tribunal de Segurança Nacional!
Juízes, não esqueçais, porém, o conselho de Scolpis: “O magistrado que quiser exercer com nobreza a função de julgar, correspondendo à confiança do povo,
deve reunir em si três forças; o critério justo, a doutrina sincera, a imparcialidade
absoluta.”
Advogados, tende presente o conceito a ser insculpido em bronze: “Ciência
da Justiça, nessa palavra cabe quase inteira a noção de nossa felicidade na Terra;
é a essência da sociedade, a substância da civilização, a síntese da política cristã.”
Militares, a quem, desde a meninice, nos ensinamentos de meu pai, voto a
consideração merecida pelos que se dedicam, cada hora, todos os instantes, ao serviço do Brasil, respeitados na paz, vitoriosos na guerra; diante de vós outros, Militares, abre-se-me o coração para dizer-vos que minha juventude aflorou numa cidade
sorridente e linda, elegante e altiva – Rainha da Fronteira, onde, dominando o casario,
soergue-se uma igreja, e ali, os mais velhos repetem aos mais moços, de geração em
geração: na Matriz de Bagé houve quem intentasse rezar um Te Deum, em ação de
graças, após a batalha de Porongos, na epopéia Farroupilha. Um general a isso se
opôs, porque não se deve celebrar a vitória de irmãos, sobre irmãos.
E ele – pacificou o Rio Grande! É Caxias, o grande soldado – patrono da
vossa classe, militares!
Senhores Juízes do Tribunal de Segurança:
Que a vossa decisão se inspire no gesto de Caxias, a bem da tranqüilidade do
meu Rio Grande estremecido: não traduza a vitória de uns brasileiros sobre outros
brasileiros; não tenha o crivo moderno do Vae Victis! Antes procure criar, em nossa
Pátria, um ambiente propício à paz e ao trabalho, reintegrando na comunhão nacional, ato de inteira justiça, uma das mais fulgidas expressões do Brasil excelso e
imorredouro: Flores da Cunha.
Senhores Juízes do Tribunal de Segurança:
Estais pousando para a História! Lembrai-vos de que hoje ides julgar um
patrício eminente. Amanhã tereis a posteridade a julgar a vossa decisão!
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CARTA DE OSWALDO ARANHA*

Endereçada a Flores da Cunha em 13 de fevereiro de 1959

Flores
Completo hoje 65 anos. Sinto necessidade de conversar contigo. Não pensei
jamais chegar tão longe em uma vida que fizemos, ambos, tudo por abreviar. Estamos
ficando cada dia mais nós. Vivemos, realmente, demais, porque os dias de nossas
vidas serão contados por épocas, para o mundo e para o nosso País.
Esta metade do século vinte foi, em verdade, uma síntese de todos os tempos.
As decisões adotadas em nossa época, em todos os campos do conhecimento e da
vida, assemelharam-se à semana da criação porque deram novos meios e fins à família dos povos. O nosso País, igualmente, viveu uma era fecunda e crescerá de si mesmo, sob muitos aspectos excederá tudo que nos foi dado ver, fazer e até prever. Ajudamos, Flores, a amainar a terra desse renovado destino brasileiro com o nosso suor
e o nosso sangue e dilatamos o horizonte do seu futuro, com o nosso sacrifício e
nossas idéias. A tua parte foi grande e generosa nessa transformação brasileira.
Não vivemos, pois, em vão. Podemos, assim, esperar a morte nesta altura da
vida, como quem aguarda, com serenidade e amor, uma visita familiar. A nossa coroa
mortuária não terá espinhos, esses que machucam a consciência nas horas extremas.
Estou escrevendo demais. Tudo que queria dizer-te, hoje, é que sinto a tua
ausência, porque nossas vidas juntaram-se demais para que possamos passar separados dias tão nossos. Sei que estás melhor e mais que estás cuidando melhor da tua
saúde. É o teu dever para com os teus e para com Deus. A tua vida ainda tem muita
luz para que a procures apagar. Trata, pois, de viver, que é melhor e mais bela forma
de morrer.
Do teu, de coração
Oswaldo

*[Última correspondência trocada entre os amigos Osvaldo Aranha e Flores da Cunha. Acervo José Luis Flores da
Cunha]

333

