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APRESENTAÇÃO
Sempre que passo pelas praças Fausto Cardoso e Olympio Campos, no centro histórico
de Aracaju, capital do estado de Sergipe, minha terra de nascimento e vida, o que faço regularmente, pego-me, às vezes, admirando as estátuas destes dois valorosos homens públicos do
passado sergipano. Admiração que, naturalmente, me conduz à lembrança do mais trágico e
emblemático dos acontecimentos políticos vividos pelos sergipanos ao longo de sua história,
que muito entristeceu, conturbou e atemorizou a população, de grande repercussão na imprensa nacional e intenso debate no mundo político, numa República que, embora proclamada, nos
seus 18 anos ainda engatinhava nos seus propósitos de nação.
Faz 114 anos, no corrente 2020, exatamente no dia 10 de agosto de 1906, que a polícia
sergipana, com seu alto comando, revoltada com o governo do conservador Dr. Guilherme de
Campos, especialmente por conta de atrasos no pagamento de soldos, apoiada por considerável número de civis, alguns deles em armas, animada e confiante com a presença em Sergipe
do líder oposicionista do Estado, o deputado Fausto de Aguiar Cardoso, em duas frente de
ataque marchou em direção ao Palácio, para destituir os governantes dos seus respectivos cargos de presidente e vice- presidente do Estado, os doutores, o já citado Guilherme Campos e
Pelino Francisco de Carvalho Nobre, respectivamente. Consta que, após breve tiroteio com
a guarda palaciana, logo vencida, a corporação militar invadiu o palácio e depôs os referidos
governantes; estes, desprotegidos, refugiaram-se na casa do capitão do Porto, Amintas Jorge.
Amintas, que acabou, neste conflito, atuando como mediador e moderador, de logo,
telegrafou pra Fausto Cardoso chamando-o a vir garantir a vida dos governantes destituídos.
Fausto que, durante a sublevação, se encontrava no interior do Estado, retorna às pressas a
Aracaju, com alguns amigos, para atender ao chamado. Foi justamente aí, ao interferir no caso,
que Fausto Cardoso, líder da oposição, fez-se também chefe do movimento sedicioso.
Em telegrama passado ao presidente da República, Rodrigues Alves, Fausto Cardoso, a
respeito desse decisivo encontro na casa do capitão Amintas Jorge com os dirigentes depostos,
relata o seguinte:
“Telegrama – Aracaju, 9 da manhã – Presidente da República – Rio – Cheguei Sergipe
aconselhando paz. Tanto jornal oficial elogiou conduta, na noite, recebi comissão policial,
chamando-me quartel dar ordens, recusei peremptoriamente, embarcando 5 horas da manhã
interior, visita túmulos meus pais, filha, declarando sair evitar revolução. Antes povo interior pedia licença queimar tronco, algumas palmatórias, chicotes existentes todas localidades
Minha resolução saí interior para tomar vapor dia 12 quando recebi telegrama comandante
chamando-me capital garantir vidas adversários, chegando fui casa destes, onde estavam presidente Estado, senador Olympio Campos e amigos, conferenciei cordialmente; resignaram
escrito entregando-me título resignação pedindo garantia vidas, mandei desarmar populares
que cercavam casa e percorriam rua, falei multidão, que jurou respeitar adversários. Ficando
todos garantidos jamais concorra movimento revolucionário, sendo presidente da República o
mais justo dos cidadãos brasileiros. Recebida resignação convidei sucessores legais assumindo Governo Dr. Tavares, juiz Relação. Reina completa paz todo Estado. Saudações. – Fausto
Cardoso.”
O estado de Sergipe, então, a partir desta data passa a ser governado pelo desembargador Dr. Serapião de Aguiar, eleito presidente do Estado pela Assembleia revolucionária.
Guilherme de Campos, por sua vez, encaminhou pedido de ajuda ao presidente da República: “Presidente da República – Como preceitua o art. 6º da Constituição, requisito inter-

venção do Estado para manter a ordem e minha autoridade desrespeitada pelo deputado Fausto
Cardoso, que revoltou a polícia”.
O Presidente Rodrigues Alves termina enviando mensagem ao Congresso Nacional para
apreciação do pedido de intervenção em Sergipe formulado pelo deposto Guilherme Campos,
Parlamento que considerou as renúncias do presidente e do vice-presidente resultantes de um
processo extorsivo, portanto, não válidas, e baixou resolução, autorizando o governo federal
a intervir em Sergipe, para fazer retornar aos cargos os legalmente escolhidos Guilherme
Campos e Pelino Nobre.
28 de agosto, era o décimo oitavo dia da tomada do poder pelos revolucionários.
O contratorpedeiro Gustavo Sampaio que, dias atrás, trouxera da Bahia a tropa do Exército comandada pelo general Firmino Lopes Rego, com a ordem expressa do presidente da
República, Francisco Alves, de restaurar a legalidade em Sergipe, sinaliza, neste dia, com
bandeira a presença a bordo dos depostos e renunciantes Guilherme Campos e Pelino Nobre.
Pela manhã, o general Firmino Rego procura o deputado Fausto Cardoso, na casa do
parlamentar, na rua Pacatuba, próximo ao palácio do governo. Cientifica-o da sua intenção de
cumprir a ordem presidencial. Fausto, por sua vez, procura dissuadir o general, alegando que
as renúncias dos doutores Guilherme e Pelino são legítimas e a intervenção federal em Sergipe, no caso, fere a Constituição, é ilegal. O General, rispidamente, rebate-o dizendo que não
viera para ouvir discursos, e sim, repor nos cargos Guilherme e Pelino; Dr. Fausto replica: “O
governo que salta sobre o cadáver do presidente do Mato Grosso e recua ante o caso jurídico
de Sergipe não deve ser obedecido, referindo-se ao problema ocorrido neste Estado do Centro
Oeste, que guardava semelhança com o de Sergipe, no entanto a União não interviu.
Deu-se que, encerrada nada proveitosa conversa Firmino Rego deixa a residência de
Fausto Cardoso, que logo é recebido por amigos que buscam acalmá-lo, mui afetado emocionalmente que estava, e fazerem-no desistir; esforço em vão; nem mesmo o seu maior amigo
em Sergipe, o jurista Gumersindo Bessa, nada pode detê-lo.
Fausto Cardoso, a seguir, convida estes seus amigos a “morrer com ele”, e parte quase
correndo para o palácio, seguido dos senhores: João Alfredo de Marsilac Mota, Alberto Rola,
seu filho Humberto Cardoso, Marinho Pontes, João Rollemberg, Artur Fortes, Alfieri Silva,
Artur Bezerra, Nilo Gonzaga, Adolfo Xavier, Seroa da Mota, Marcilio Duarte, João Mendes,
Armando Barros, Serafim Aguiar, Ricardo Lopes, Demócrito Diniz, Antônio Ribeiro, Temístocles Leal Gomes e Nicolau Nascimento, o saverista.
Na porta do palácio, proclama: “O palácio é dos sergipanos. Suba quem quiser morrer
comigo!” Alguns subiram com ele.
Conta-nos muito bem, os momentos finais da existência de Fausto Cardoso, o ex-senador Francisco Rollemberg, na sua lúcida e esclarecedora biografia – FAUSTO, que aqui reproduzo: “O general Firmino Rego, que a tudo assiste, determina, então, ao tenente Franco, seu
ajudante-de-ordens, a evacuação do palácio. De imediato os soldados sobem as escadarias e
o invadem com inaudita violência. João Alfredo de Marsilac Mota, atingido no braço, esgotava-se e só não faleceu ali por hemorragia porque o companheiro Seroa da Mota fizera-lhe um
torniquete com a gravata. Fausto estava atingido no punho e sangrava.
A coice de armas e ponta de baionetas os fautistas eram empurrados escada abaixo.
Agarrado pelo braço, pelo tenente Franco, Fausto descia as escadas do palácio em desvario,
conclamando o povo à luta. No saguão, o homem do povo, o saverista Nicolau do Nascimento,
cobrindo com raro heroísmo e invulgar dedicação o corpo de Fausto Cardoso, cai massacrado
a tiros de fuzil e baioneta. Vendo o massacre de Nicolau, e não suportando o sacrifício do ami-

go, desesperado, ofende a tropa do Exército com violência, e, num gesto derradeiro, abre o seu
colete, ergue o braço e exclama: “Miseráveis, exército de bandidos, covardes, atirem, matem
um representante da Nação! Atirem, bandidos! Da linha de atiradores não se ouviu uma voz de
comando, mas um tiro só prostra-o mortalmente ferido.
Agonizante, faz o mesmo trajeto que o levou ao palácio, desta feita, de volta, não mais
correndo, mas nos braços dos amigos Euclides Santos, Artur Bezerra, Coronel Raimundo Ribeiro, João Rollemberg, Antônio Ribeiro, e seu filho Humberto Cardoso.
No caminho, já a esvair-se com hemorragia interna, sente turvar-lhe a vista e secar-lhe a
língua. Pede água. Vacilam. Alguém lhe dá água e ele, ainda num último esforço, diz antes de
bebê-la: ‘Bebo a alma de Sergipe...’
Chega ao fim da caminhada. Os médicos Theodoreto Nascimento, Moacir Rabelo Leite
e Daniel Campos prestam-lhe os últimos socorros. Resta-lhe o sentir da morte que se avizinha.
Sente, sofrendo, o abdômen a distender-se, acumulando seu sangue heroico; sente dor, pede
que o aliviem. Sua voz começa a apagar-se, a vista escurece, empalidece, esfria, agoniza. Morre.”
Morreu assim o talentoso tribuno de Lei e Arbítrio, o filósofo da Taxinomia Social, o
poeta de “Taças”, o “Sonhador”, o grande jornalista e advogado, o respeitado jurista, o idealista, o famoso político brasileiro, Fausto de Aguiar Cardoso, que voltara ao seu Sergipe para
revolucionar, sim, libertar seu pobre povo do olimpismo oligárquico e tirano, todavia, pelas
urnas e não pelas armas.
Fausto Cardoso veio a Sergipe, fundar um partido de oposição ao governo, agradecer
os que o elegeram de novo deputado federal, e visitar o túmulo dos pais na sua natal Divina
Pastora. Mas que terminou se confrontando com uma realidade que o enredou, traiu e o matou.
A luta contra a opressão e a favor dos direitos e as liberdades individuais ganhou um mártir.
E quando tudo parecia caminhar para a mais absoluta normalidade, com o Sergipe de
volta à legalidade, com os revoltosos anistiados e com a morte de Fausto Cardoso sem sequer
se saber da autoria do crime, eis que, no meio da tarde do dia 9 de novembro do ainda 1906,
no antigo largo do Paço, a então e ainda hoje praça 15 de Novembro, na capital federal, Rio
de Janeiro, é barbaramente assassinado a tiros e facadas, o senador monsenhor Olympio de
Souza Campos, o chefe máximo da situação em Sergipe, o jornalista, professor, o ex-vereador,
ex-deputado federal e ex-presidente do Estado, irmão do presidente Guilherme de Campos.
O crime foi praticado pelos dois filhos de Fausto Cardoso, Armando e Humberto Cardoso, os quais, ao serem presos, confessaram a autoria do assassinato, e disseram que vingaram
a morte do pai. Os dois estavam, no momento do crime, com o amigo Delio Guaraná, que
também foi processado criminalmente.
						___
Embora eu já tenha lido textos sobre este assunto, sempre desejei conhecer a sua narrativa jornalística, saber em detalhes, da Revolta de Fausto Cardoso, da sua trágica morte, do
assassinato do monsenhor Olympio Campos e do julgamento dos filhos de Fausto Cardoso.
Vontade que satisfiz ao mergulhar, nestes dias de isolamento por conta da pandemia,
nas páginas da época, do Jornal do Brasil (RJ), O Paiz (RJ), Diário de Pernambuco (PE),
Pacotilha (MA), Correio de Aracaju (SE), Revista Moderna (PE), A Província (PE), Commercio de Joinville (SC), Os Anais (RJ), Pharol (MG), Correio da Manhã (RJ), Cruzeiro do Sul
(AC), Evolucionista (AL), O Estado de Sergipe, O Malho (RJ), A República (PR), Jornal do
Commercio (AM), Gazeta de Joinville (SC), O Século (RJ), Gazeta de Notícias (RJ) e Correio

de Notícias (RJ). Li notícias, informes, notas, opiniões, discursos, comentários, análises, informações, pormenores, curiosidades, enfim, o que disseram os jornais e revistas, os grandes
tradutores dos fatos e acontecimentos dos tempos anteriores ao rádio e à televisão.
E, diante de tanta história produzida num espaço de tempo tão curto, que foi a Revolução de Fausto Cardoso e suas consequências; diante de tantas boas narrativas; diante de tantas
lições, ao mesmo tempo, saber o quão esquecido é este nosso passado, senti-me na obrigação
de trazer das velhas gazetas, à contemporaneidade, à internet, estes valiosos textos.
Assim procedi, digitalizando-os e reunindo-os neste que eu chamo
				O CASO DE SERGIPE.
Dizer que providenciei índice remissivo no final e juntei algumas imagens ilustrativas.
É conteúdo que pertence a todos nós.
Finalizo, agradecendo à Biblioteca Nacional, pela disponibilização da sua hemeroteca
digital, e ao meu filho Thiago Corrêa, pela diagramação e capa do livro.
Aracaju, 29 de junho de 1959, data do meu 61º aniversário natalício.
		

Antônio Corrêa Sobrinho

Estátua de Fausto de Aguiar Cardoso

Estátua do Monsenhor Olympio de Souza Campos
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 26.07.1906
UM ANIVERSÁRIO – O SENADOR OLYMPIO DE CAMPOS
ARACAJU, 27 – O senador monsenhor Olympio de Campos foi hoje muito cumprimentado em sua residência, por ser o dia de seu aniversário natalício.
De todos os cantos do interior e de fora do Estado, por motivo, recebeu grande número
de cartas e telegramas de felicitações.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 02.08.1906
CHEGADA E DESEMBARQUE DO DR. FAUSTO CARDOSO,
DEPUTADO FEDERAL.
ARACAJU, 1 – O deputado Dr. Fausto Cardoso chegou hoje, às 11 horas da manhã, desembarcando momentos após e sendo carregado pelo povo, notando-se grande alegria pela
cidade.
Ao seu encontro foram diversas lanchas e outras e outras embarcações embandeiradas,
levando amigos e admiradores do recém-chegado, indo em todas bandas de música.
Essas embarcações comboiaram o paquete desde a barra até ao ancoradouro.
O Dr. Fausto Cardoso foi hospedado no palacete do Sr. coronel Antônio Mota, que a
enfeitou com gosto, tendo todo o conforto os aposentos destinados a receber esse deputado.
Do interior do Estado para assistir à chegada do Dr. Fausto Cardoso acudiram diversos
chefes políticos, que lhe fizeram grandes manifestações de agrado.
Saudou-o em vibrante discurso o Dr. Helvécio ao qual respondeu o manifestado, sendo
ao terminar muito aplaudido.
Em terra, o recém-vindo falou ao Jornal de Sergipe de cuja janela pronunciou vibrante
discurso, que lhe valeu muitas palmas dos cavalheiros que o ouviam, se acotovelando na rua, e
das senhoritas e senhoras que o cercavam e que o coloriam de pétalas de flores.
Em frente ao palácio onde se acha hospedado o Dr. Fausto Cardoso juntou-se grande
massa popular, que o aplaudiu delirantemente.
À noite houve fausto banquete.
						

GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) – 03.08.1906
ARACAJU, 2 - Hoje houve extraordinária reunião para organização do partido progressista. Foram aclamados: chefe o senador Coelho e Campos e delegado no Rio o Dr. Fausto Cardoso; comissão diretora: padre Dantas, Drs. Leandro Maciel, Gonçalo Rollemberg, coronéis
Antônio Mota e Olegário Dantas. O Dr. Fausto Cardoso expôs o programa do partido, tendo
tido aplausos frenéticos.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 04.08.1906
SERGIPE
POSSE DO DELEGADO FISCAL
ARACAJU, 3 – Tomou, hoje, posse do lugar de delegado fiscal o Sr. Afonso Gomes.
Assistiram ao ato várias pessoas gradas, entre as quais os doutores Fausto Cardoso e
Leandro Maciel.
POLÍTICA DO ESTADO
ARACAJU, 3 – Em rodas políticas, garante-se que o Se. Dr. Gonçalo Rollemberg não
aceitará a indicação de seu nome para fazer parte do diretório do partido Progressista.
Julga-se também que o senador Coelho Campos não dará seu apoio ao partido que o
deputado Fausto Cardoso deseja criar.
						

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 05.08.1906
SERGIPE
O DR. FAUSTO CARDOSO - DEMONSTRAÇÃO DE APREÇO
ARACAJU, 4 – continuam as suntuosas festas em homenagem ao deputado Fausto Cardoso. Todas as noites tem havido bailes.
Hoje, o coronel Bastos Coelho, cônsul do Paraguai, ofereceu em seu palacete, opíparo
banquete ao recém-vindo.
Amanhã o Dr. Fausto Cardoso será saudado pelo corpo comercial de Maruim, que para
essa manifestação aqui virá expressamente.
							

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 06.08.1906
INTERIOR
SERGIPE
O DR. FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 5 – O comércio de Maruim em lanchas fretadas e com uma banda de música,
veio hoje fazer uma manifestação ao deputado federal Dr. Fausto Cardoso.
O Dr. João Mota ofereceu hoje um banquete, de cerca de cem talheres, àquele deputado.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 11.08.1906
AVULSOS
ARACAJU, 10 – O corpo policial amanheceu hoje revoltado. Saindo do quartel, veio
para a frente do palácio, para onde tiroteou.
O Presidente, abandonado pela força, refugiou-se com alguns amigos na casa do capitão
do Porto.
Os revoltosos procuraram então o deputado Fausto, para que assumisse o governo.
Este, que estava no interior, desde ontem, chegou agora à tarde, conferenciando logo
com o presidente e vice-presidente resultando dessa conferência a renúncia dessas autoridades.
Assumiu o governo o terceiro substituto, na ordem constitucional, que é o presidente
do Tribunal da Relação, desembargador Tavares.
Reina completa paz na capital e no interior, havendo grande regozijo popular.
							__
ARACAJU, 10 – O governo foi deposto na ausência do Dr. Fausto Cardoso, que se achava em visita ao túmulo de seus pais, em Divina Pastora.
Renunciaram, por escrito, o Dr. Guilherme Campos, governador de Estado, e Dr. José
Sotero de Menezes, presidente do Tribunal da Relação.
O Dr. Fausto Cardoso acha-se ainda, às 9 horas e meia, em Palácio, assistindo a posse do
novo governador, tudo ocorrendo perfeitamente bem.
						

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 14.08.1906
O POVO – ACLAMAÇÕES AO DR. FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 13 – O Dr. Fausto Cardoso foi levado em triunfo pela multidão depois da
divulgado o resultado da conferência do Comandante do 26º batalhão.
O CAPITÃO DO PORTO
PESSOAS DO INTERIOR
ARACAJU, 13 – Teceu os maiores elogios ao capitão de corveta Amintas Jorge que prestou relevantes serviços nas horas de agitação porque passou esta capital.
Chegam do interior numerosas pessoas. À cidade apresenta grande animação sem a menor alteração da ordem.
Projetam-se grandes festas.
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REGOZIJO POR UMA NOMEAÇÃO
ARACAJU, 13 – Reina a mais perfeita ordem em todo o Estado.
O Dr. Fausto Cardoso mandou que os diretórios do partido no interior, destruam os
instrumentos de sevícias, chicotes, algemas e anjinhos existentes.
Durante os dias da agitação nenhuma prisão deu-se aqui.

A PROVÍNCIA (PE) - 14.08.1906
RIO, 13
Na Câmara, quando hoje discursava o Sr. Rodrigues Doria, o Sr. Armando Cardoso,
filho do deputado Sr. Fausto Cardoso, comentava em voz baixa com seu amigo o advogado Alberto Campos, as asserções do orador – num corredor à esquerda do recinto – quando o senhor
Francisco d’Avila Garcez, oficial do Exército e deputado estadual de Sergipe, e o acadêmico Sr.
Ascendino Garcez intervieram na conversar, contestando o mesmo Sr. Armando Cardoso.
Após ligeira troca de palavras insultuosas, o último vibrou algumas bengaladas nos senhores Garcez, ferindo ambos.
A sessão foi suspensa, sendo presos os três figurantes da cena.
O Sr. Rodrigues Doria dispensou os dois feridos e a mesa da Câmara enviou-os, mais
o Sr. Armando Cardoso, à presença do juiz da quarta pretoria, acompanhados pelo oficial da
secretaria daquela casa do Congresso Sr. Agenor de Roure, que foi portador de um ofício relatando o ocorrido.

O PACOTILHA (MA) - 14.08.1906
O Sr. Rodrigues Doria tratou, na Câmara, do caso de Sergipe, dizendo que não recebeu
comunicação direta do senador Olympio de Campos. Observou também que o governo do
Estado devia ser assumido pelo presidente da Assembleia estadual e não pelo desembargador
Loureiro Tavares, presidente do Tribunal da Relação.
Não concluiu, porém, o seu discurso.
Quando deixava a tribuna, deu-se um desagradável incidente no corredor da Câmara.
O deputado estadual sergipano D’Avila Garcez, tenente de engenharia, acompanhado
de um irmão, agrediu o filho do deputado Fausto Cardoso.
O agredido respondeu aos agressores a bengaladas.
Foram presos todos três.
O presidente da Câmara, em meio de grande tumulto, suspendeu a sessão, reabrindo-a
meia hora depois.
Faltando, porém, número para as votações, foram encerradas as discussões de vários
projetos.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 14.08.1906
INTERIOR
SERGIPE
A MUDANÇA DE GOVERNO – CHEGADA DO 26º - CONFERÊNCIA – RECONHECIMENTO DO NOVO GOVERNO
ARACAJU, 13 – Às 19 horas da manhã de hoje, chegou a esta Capital o 26º batalhão de
infantaria aqui esperado a todo o momento.
O comandante desembarcou em companhia do capitão de corveta Amintas Jorge, para
conferenciar com o desembargador Tavares, vice-presidente do Estado em exercício e com o
presidente e vice-presidente resignatários.
Durante esta conferência, o batalhão se conservou a bordo.
Uma vez ciente dos acontecimentos que determinaram a mudança do governo, o comandante declarou estar legalmente em exercício do cargo o desembargador Tavares.
MANIFESTAÇÕES DE JÚBILO – DESEMBARQUE DO BATALHÃO
ARACAJU, 13 – O povo, sabendo do resultado da conferência do comandante do 26º
batalhão de infantaria do Exército com os resignatários, prorrompeu em estrepitosas orações.
Procedem-se depois ao desembarque do corpo, que foi muito aclamado pelo povo.
Há o maior júbilo pela situação agora administrada.
Em todo o Estado reina completa paz.
O SENADOR OLYMPIO DE CAMPOS
EM CASA DO CAPITÃO DO PORTO
ARACAJU, 13 – O senador Olympio de Campos continuou em casa do capitão do Porto,
capitão de corveta Amintas Jorge, apesar de não haver a menor preocupação sobre a sua permanência nesta Capital.
O POVO – ACLAMAÇÕES AO DR. FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 13 – O Dr. Fausto Cardoso foi levado em triunfo pela multidão depois de
divulgado o resultado da conferência do Comendador do 26º Batalhão.
O CAPITÃO DO PORTO – PESSOAS DO INTERIOR
ARACAJU, 13 – Tecem os maiores elogios ao capitão de corveta Amintas Jorge que
prestou relevantes serviços nas horas de agitação porque passou esta capital.
Chegam do interior numerosas pessoas. À cidade apresenta grande animação sem a menor alteração da ordem.
Projetam-se grandes festas.
11

REGOZIJO POR UMA NOMEAÇÃO
ARACAJU, 13 – O deputado Fausto Cardoso oferecerá aos seus amigos um banquete,
em regozijo da nomeação do bacharel Silvio Mota, para o cargo de redator auxiliar do Diário
Oficial do Rio de Janeiro.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 15.08.1906
SERGIPE
O DR. FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 14 – O Dr. Fausto Cardoso segue amanhã para o interior, a fim de continuar
as visitas à família e amigos, interrompidas por causa da revolta.
ORDEM
ARACAJU, 14 – Reina absoluta ordem, na Capital.
Os oficiais do 26º batalhão têm sido muito obsequiadores.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 16.08.1906
VIVA O FAUSTO
Se necessário ainda fosse mostrar que é, e quanto vale o sistema republicano presidencial, tão sabiamente adotado pelos povos da América Latina, bastaria presenciar dois nomes:
Mato Grosso e Sergipe.
Olhos fitos tinham sobre nós o mundo e particularmente os países americanos aqui
representados na Conferência Internacional, quando com a lição dos sucessos ficou provado:
– que a falta de elasticidade do regime não deixa às oposições outro meio de protesto senão o
desforço pelas armas; que os povos, impassíveis ou bestializados, aceitam qualquer triunfador,
prodigalizando-lhes os aplausos que na véspera dispensavam aos contrários; e, enfim, que a
ação do poder federal é perfeitamente ineficaz, não só para impedir a desordem, o motim, a
conflagração nos Estados, mas até para o remédio, com a reposição das legítimas autoridades.
Se isto não é anarquia, francamente não sei o que ela seja!
Nesse desmantelamento geral há diversas modalidades: Mato Grosso foi o assassinato,
foi a tragédia, deixando na encruzilhada daquela sombria aventura o cadáver do governador
do Estado. Sergipe foi, está sendo a comédia – e comédia de enredo, cheia de acidentes imprevistos e desopilantes... Riamos um pouco...
Sergipe (segundo as últimas versões o estava tiranizado. Parece que os seus gemidos
não se escutavam, por serem miudinhos, mas nem por isto eram menos dolorosos. O próprio
Sr. Pena, tão sagaz e genial, passou por Sergipe, confabulou com sátrapas, e sub sátrapas, almoçou, jantou, ceou, e nada percebeu do vulcão sobre que pisava.
Entretanto, um homem havia que, como os tebanos Pelópidas e Epaminondas, em se12

gredo meditava a restauração de Sergipe. Era o Sr. Fausto Cardoso, digníssimo filho daquela
formosa terra e formidável adversário da tirania então vigente. Ora um belo dia o Sr. Fausto,
deliberado a realizar, (...) que incendiou o (...) cabalmente representado pelo corpo de polícia
de Sergipe, quero dizer a polícia de Aracaju, pegou em armas e iniciou essa sátrapa intolerável: – Depõe-te ou morre! O sátrapa, coitado! Optou pela melhor ponta do dilema, e ali mesmo
renunciou ao poder, apenas pedindo que omitissem no desenlace aquela triste minucia da
escolta vingadora e dos tiros pelas costas... Renunciou.
O vice-presidente também não foi tolo: adberia, seance tenante, ao fato consumado, reconheceu no batalhão triunfante a soberania popular em ação e também cedeu o posto a outros
mais felizes.
Procurou-se então o presidente da Assembleia Estadual; mas não o havia, porque a Assembleia não mais exercia funções. Por esta interpretação a Constituição de Sergipe, durante
algum tempo, deixa de ter um dos poderes. Era de supor que assim nunca pudesse ser, mas
agora se descobria que assim é...
E de renúncia em renúncia, de incompetência em incompetência foi a satrapia para em
mãos de um Sr. desembargador Tavares.
O terror ou o remorso do ex-presidente e do ex-vice-presidente de Sergipe foi tal que
Suas Excelências (segundo um telegrama do Sr. Fausto Cardoso à Câmara dos Deputados Federais) – “confessaram não ter mais partido, nem se envolverem mais em política...”
O batalhão de polícia de Sergipe deve estar contente com a sua obra. Excedeu, de muito, os gloriosos triunfadores de 1889. Então sempre houve pretextos, e, por entre as inúmeras
adesões, vozes discordes se ergueram, vindicando a moral e o direito. Os soberanos depostos
declararam apenas ceder ao império das circunstâncias e mantiveram todos as suas prerrogativas, contestando aos vencedores a legitimidade com que dos dinheiros públicos lançavam
mão outorgando-lhes uma pensão. Em Sergipe o batalhão, agindo em nome do Estado, fez obra
mais asseada e completa. A resignação dos vencidos ultrapassou as metas do que fora lícito
esperar. A república aperfeiçoou-se.
“Está comigo todo o Estado” – exclama o Sr. Fausto; e eu o creio. Esta pequena modificação da célebre frase de Luiz XIV é de todo aceitável neste regime. Sergipe é Fausto, assim
como o Brasil é Pinheiro Machado, o México é Porfírio Dias e a Turquia é Abdul Hamid. Há
momentos em que as nações se metem todas na pele de um homem. Felizes os gênios dentro
de cujas peles cabem estados inteiros!
E o Sr. Olympio de Campos? Este venerando sacerdote é um dos que mais acredita no
consórcio do catolicismo e das democracias puras. Para S. Exa. esta nossa república é ótima
coisa, que convém conservar e acarinhar. Monsenhor Olympio de si para si também pensava
que Sergipe era ele. Que triste despertar aquele em que de tão fagueira ilusão o foram tirar as
vozerias e disparos do povo, quero dizer do batalhão insurreto!
Uma consolação, todavia, resta ao ex-Sergipe, isto é, ao digno monsenhor Olympio de
Campos. Fausto, o novo Sergipe, e Tavares, o presidente ad interim, não são ferozes, nem mesmo razoavelmente maus. Consumada a revolução, sem efusão de sangue, e adereçadas de flores
incruentas as carabinas do batalhão vitorioso, Fausto, avisado pelos acontecimentos de 90,
não repetirá o exclusivismo e a intolerância do Governo Provisório. Fausto sente a necessidade de uma oposição, e já para isto deu as necessárias providências.
Com isto ficará dignamente coroada a revolução, que deste modo se vai recomendar à
posteridade.
Realmente, que lhe faltava, à glória do trabalhador?
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A força federal, ao desembarcar, ou pouco depois, foi logo reconhecendo o fato consumado. Presidente e vice-presidente, ainda apavorados, resignavam a pés juntos, e juravam que
noutra nunca mais os pilhariam. Monsenhor, o ex-Estado, em prudente silêncio observava os
acontecimentos, não dando cópia de si. O batalhão federal, por sobre o sarcófago da legalidade, estendia mãos de amigo ao batalhão estadual vitorioso. O povo, silencioso, todavia não se
receia a saudar o triunfo, assistindo, convicto e satisfeito, às luminárias e préstitos que oportunamente se tem de organizar... Que falta, pois, repito, à glória do vencedor?
Falta uma oposição.
Como o sol daqueles inspirados versos de Machado de Assis, o vencedor ficaria enfarado do seu desmedido esplendor, se para o contrastar não houveram penumbras oposicionistas,
posto que discretas e mantidas em respeito pelo árbitro das situações – o batalhão da polícia.
E, pois, neste sentido delibere o Sr. Fausto Cardoso. Trecho do seu telegrama à Câmara dos
Deputados:
“Ontem, após a declaração do Comandante (do 26º batalhão de infantaria do Exército)
reconhecendo o novo governo, dirigi-me ao senador Olympio de Campos e ao Sr. Guilherme
Campos (o ex-presidente), a fim de indicarem deputados à minoria da assembleia do Estado,
visto não querer governar com unanimidade, mas sim com oposição que discuta e critique.
Fausto, meu amigo (eu sou amigo de Fausto) desde agora faço votos para que venhas a
ser, não somente sátrapa vitalício de Sergipe, mas de toda esta engraçada república. Ao menos,
enquanto estiveres no Catete, poderei discutir e criticar sem ser intimado a fechar a folha,
como no tempo de Deodoro, sem vê-la atacada e incendiada, como no reinado de Prudente,
sem ter de ouvir, na polícia, uma insolente intimação de silêncio, como no estado de sítio de
1904! Fausto, meu amigo, tu prometes ser um sátrapa bondoso, e, aqui entre nós, eu te prefiro
a Pinheiro Machado!
A única dissidência entre mim e Fausto (não falando na das formas de governo) era em
matéria de religião. Fausto exibia-se ateu, e, quando professor da Escola Normal, ensinava
coisas terríveis às meninas. Estas, por exemplo, que lá estão na sua Taxinomia Social:
“A moral é obra da civilização e a civilização é obra do crime.” (Pag. 16).
“O crime é a alma ris, a força criadora do progresso, porque é dele que resultam a civilização e a cultura.” (Pag. 24).
“Quantos quiserem possuir a liberdade, hão de conquistá-la pelo mesmo caminho; é a
obra do crime.” (Pag. 27).
E agora?
Agora não: o Sr. Fausto, pela sedição da polícia de Sergipe, foi reconduzido ao teísmo,
à religião, à doutrina do governo providencial de um Deus. Seus telegramas respiram espírito
religioso:
“A minha obra (diz) abençoada pela Providência, mudara a guerra sanguinolenta em
movimento nobilitador da alma sergipana, etc., etc.”
Assim tudo fica melhor.
Fausto converte-se.
O ex-Sergipe resigna-se à minoria, que em tempo será nomeada, e poderá discutir com
moderação.
Os batalhões confraternizam, e cada vez serão mais amigos.
O novo Sergipe ganha uma alma, e aprende como se fazem revoluções com flores e palmas, oferecendo ao mundo assombrado, uma face risonha, que desmancha o assombro e o
horror de Mato Grosso.
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E até o Sr. Rodrigues Alves, pobre esfinge batida por todos estes ventos de areal, até o
Sr. Rodrigues Alves (...) com a festa de Sergipe. Fausto, sempre por telegrama, aclamou S. Exa.
– o mais justo dos homens...
(...)

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 18.08.1906
O CASO DE SERGIPE
A MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROVIDÊNCIAS DO GOVERNO
Foi enviada ontem ao Congresso Nacional a mensagem do Sr. Presidente da República
dando conta dos fatos ultimamente ocorridos em Sergipe, e que era curiosamente esperada.
É um documento bastante explícito.
O Chefe de Estado historia os acontecimentos e declara que o Sr. desembargador Guilherme Campos, governador deposto, alega ser insuficiente a força federal enviada a Aracaju,
para garantir a legalidade, e, portanto, o Governo Federal deu ordens para que fossem reforçar
o 26º outros batalhões que se acham na Bahia, e, bem assim, o caça-torpedeiro Gustavo Sampaio,
que está em águas do Recife.
A mensagem foi acompanhada de todos os documentos e telegramas elucidativos.
O Sr. Dr. Rodrigues Alves conclui submetendo a decisão do caso ao critério do Congresso.
– Sabemos que o Gustavo Sampaio já deixou ontem o porto de Pernambuco, com destino
a Aracaju.
– Sobre o assunto, houve ontem conferência no Palácio do Catete, entre o Sr. presidente
da República e os senhores ministro do Interior, senador Coelho e Campos e deputado Costa
Doria.
– A mensagem chegou à Câmara às 3 horas da tarde.
Por esse motivo somente hoje será lida.
– O Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército recebeu ontem da Bahia o seguinte telegrama, com a nota de urgente:
“Acabo de receber, às 8 e 15 minutos da noite, do Comandante do 26º batalhão o seguinte telegrama urgente:
“Senador Olympio de Campos e Drs. Guilherme Campos e Pelino Nobre, julgando-se
ameaçados em suas vidas, pediram-me garantias, refugiando-se neste quartel, o que vos comunico. Saudações. – Tenente-coronel Gomes Carneiro.” – General Firmino Rego, comandante do 3º
Distrito.”
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A MENSAGEM
É esta a mensagem do Sr. Presidente da República:
“Srs. Membros do Congresso Nacional:
No dia 10 do corrente, recebi do presidente do estado de Sergipe a seguinte comunicação:
“Como preceitua o art. 6º da Constituição, requisito intervenção do Estado para manter
a ordem e minha autoridade desrespeitada pelo deputado Fausto Cardoso, que revoltou a polícia”.
Imediatamente, por intermédio do ministro do Interior, declarou o Governo ao presidente do Estado, que a sua requisição seria atendida e que o ministro da Guerra providenciava
para que a ordem fosse mantida e respeitada a sua autoridade constitucional.
Determinadas as necessárias providências, telegrafei no mesmo dia para Aracaju, ao
presidente do Estado nos seguintes termos:
“De acordo com a requisição de V. Exa., de hoje, o ministro da Guerra deu ordem ao
comandante do distrito para fazer seguir para esta capital um dos batalhões, estacionados na
Bahia, e o da Marinha mandou instruções ao capitão do Porto para auxiliar a V. Exa. na manutenção da ordem pública e na defesa de sua autoridade.”
Por telegrama do capitão do Porto ao ministro da Marinha, fora informado o Governo
que, na madrugada de 10, a força policial de Sergipe se revoltara contra o Governo Estadual,
sob o comando do alferes reformado Otávio de Melo, exigindo a deposição do Presidente, e
que este resolvera abandonar o palácio, responsabilizando o Sr. capitão dos Porto pela ordem
pública, até que chegasse do interior o Dr. Fausto Cardoso, que havia sido chamado, com urgência, para resolver, de acordo com o partido do governo, a situação política.
Em outra comunicação, informara, em seguida, o mesmo capitão do Porto ao ministro
da Marinha que recebera o telegrama, ordenando que prestasse auxilio ao governo legal do Estado, no momento em que conferenciavam, em sua casa, o presidente, o vice-presidente monsenhor Olympio Campos e o Dr. Fausto Cardoso e que dessa conferência resultara resignarem
os seus cargos o presidente e o vice-presidente do Estado.
O desembargador Loureiro Tavares, afirmando essa renúncia e que o presidente e vice-presidente da Relação haviam recusado assumir o Governo, participou, na mesma data, em
telegrama, haver tomado posse do Governo, como terceiro sucessor constitucional, entrando
imediatamente em exercício.
No dia 11, recebi os seguintes telegramas:
“Comunico a V. Exa. que ontem renunciei o cargo de presidente do Estado. Saudações.
– Guilherme Campos.”
“Renunciei ontem o cargo de vice-presidente do Estado, forçado pelas circunstâncias.
Saudações. – Pelino Nobre.”
A despeito de tais comunicações, foram reiteradas as ordens dadas ao comandante do
distrito para que fizesse seguir a força com urgência, devendo o comandante, ao chegar a Aracaju, aguardar as instruções do Governo Federal e o Ministro da Marinha que fez seguir daqui,
devidamente municiado, o Aracaju.
O 26º batalhão, sob o comando do tenente-coronel Pedro Manuel Gomes Carneiro, levando 21 oficiais e 136 praças, chegou a Aracaju no dia 10, e, no mesmo dia, o comandante do
Distrito noticiou a sua chegada ao Chefe do Estado-Maior, apresentando o comandante do
batalhão, que conferenciou imediatamente com o presidente e vice-presidente do Estado; que
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essas autoridades declararam não aceitar o Governo por julgarem insuficiente a força federal
enviada, e concordaram em permanecer o Governo já organizado.”
Em vista dos termos dessa comunicação, mandando reiterar as ordens dadas ao comandante do 3º distrito para aprestar novos contingentes, e providenciando o Ministério da Marinha para que a caça-torpedeiro Gustavo Sampaio, que vem do Norte, estacione em Aracaju,
entendi dever submeter o assunto ao Congresso Nacional, remetendo-lhe os telegramas recebidos, e aguardar as providências que forem julgadas necessárias para a defesa e regular funcionamento do regime republicano.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1906.
– Francisco de Prata Rodrigues Alves.
TELEGRAMAS A QUE SE REFERE A MENSAGEM SUPRA
Cópia – Telegrama – Aracaju, 10 de agosto, 5h10m – Exmo. Sr. Presidente da República
– Rio – Como preceitua o art. 6º da Constituição requisito intervenção Estado, minha autoridade desrespeitada deputado Fausto Cardoso, que revoltou política”. – Saudações. – Guilherme
Campos.
Telegramas – Aracaju, 10 de agosto, 9h40m – Urgentíssimo – Ministro Marinha – Rio
– Força policial hoje madrugada revoltou-se contra Governo Estadual, comando alferes reformado Otaviano Melo. Cercado palácio Governo Estadual, chamou-me a fim prestigiá-lo,
compareci palácio e diante iminente assalto propus parlamentar a fim saber qual fim da revolta. Esta exigia deposição Governo como causa principal. Apertado cerco. Quase iminente
morticínio, Governo resolveu abandonar palácio, responsabilizando minha autoridade pela
ordem pública, até que chegou Dr. Fausto Cardoso, em viagem interior e chamado urgência a
fim resolver de comum acordo partido Governo situação política. Plena ordem reina Capital.
Aguardo instruções. – Capitão Porto.
Telegrama – Aracaju, 10 de agosto, 8 horas pomeridianas. – Urgente. – Ministro da Marinha – Rio – Recebi vosso telegrama ordenando prestar auxílio governo legal no momento
em que conferenciavam em minha casa Governador, Vice-Governador, monsenhor Olympio
Campos e Dr. Fausto Cardoso, que havia chegado interior naquele momento. Desta conferência resultou autoridades legais Governador e Vice-Governador resignarem por escrito seus
cargos, entregando resignação mãos Dr. Fausto Cardoso. Esta conferência que eu assisti foi
feita com a máxima cordialidade, pedindo monsenhor Olympio Campos e seus amigos ao Dr.
Fausto Cardoso que garantisse a vida e propriedade de seus correligionários. Este, comprometeu-se e com sua influência sobre o povo conseguiu. Este jurou que nenhuma lesão se faria aos
adversários. Acabei entregar palácio Dr. Fausto Cardoso que foi recebido em aclamações e que
mandou ato contínuo chamar presidente da Relação assumir governo Estado. Movimento revolucionário preparou-se noite quarta-feira, polícia reunida quartel mandou convidar Fausto
Cardoso comparecer e dirigir movimento.
Este recusou-se seguindo na mesma manhã interior a fim evitar movimento. Dada esta
sua ausência chamei-o conforme vês comuniquei. Plena paz capital e interior. – Saudações –
Capitão Porto, Amintas.
Telegrama – Aracaju, 10 de agosto, 9 horas e 20 minutos – Presidente República – Rio.
Tendo o presidente e vice-presidente Estado resignado por escrito os seus cargos e entregue
esta resignação ao Dr. Fausto Cardoso, este comunicou o fato ao Dr. José Sotero, presidente da
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Relação, visto ter a Assembleia esgotado o seu mandato. Presidente Relação recusou entrar no
exercício do Governo. Em seguida Dr. Fausto Cardoso dirigiu-se ao Dr. Romero de Oliveira,
vice-presidente da Relação que também recusou. Então Dr. Fausto Cardoso comunicou-me
como 3º sucessor Constitucional a fim de assumir o Governo; o que aceitei, entrando em exercício imediatamente.
Reina completa paz nesta capital e em todo o interior. – Saudações – Desembargador
Dr. Loureiro Tavares.
Telegrama – Aracaju, 9 da manhã – Presidente da República – Rio – Cheguei Sergipe aconselhando paz. Tanto jornal oficial elogiou conduta, na noite, recebi comissão policial,
chamando-me quartel dar ordens, recusei peremptoriamente, embarcando 5 horas da manhã
interior, visita túmulos meus pais, filha, declarando sair evitar revolução. Antes povo interior pedia licença queimar tronco, algumas palmatórias, chicotes existentes todas localidades
Minha resolução saí interior para tomar vapor dia 12 quando recebi telegrama comandante
chamando-me capital garantir vidas adversários, chegando fui casa destes, onde estavam presidente Estado, senador Olympio Campos e amigos, conferenciei cordialmente; resignaram
escrito entregando-me título resignação pedindo garantia vidas, mandei desarmar populares
que cercavam casa e percorriam rua, falei multidão, que jurou respeitar adversários. Ficando
todos garantidos jamais concorra movimento revolucionário, sendo presidente da República o
mais justo dos cidadãos brasileiros. Recebida resignação convidei sucessores legais assumindo Governo Dr. Tavares, juiz Relação. Reina completa paz todo Estado. Saudações. – Fausto
Cardoso.
Telegrama – Aracaju, 11 de agosto, 9 horas e 50 minutos – Presidente da República. –
Rio – Comunico a V. Exa. que ontem renunciei o cargo de presidente do Estado. Saudações.
– Guilherme Campos.
Telegrama – Aracaju, 11 de agosto, 11 horas e 30 minutos. – Sr. Presidente da República
– Rio – Renunciei ontem o cargo de vice-presidente do Estado forçado pelas circunstâncias. –
Saudações. – Pelino Nobre.
Telegrama urgente – Sr. general chefe de Estado-Maior do Exército – Da Bahia, nº
174.169 – 113 – 10 de agosto, 3 horas e 50m. Acabo de receber o seguinte telegrama de Aracaju
do comando do 23º de infantaria: cheguei às 10 horas sem novidade, imediatamente conferenciei com o presidente Guilherme Campos, vice-presidente Pelino Nobre, senador Olympio
Campos e presidente da Relação, desembargador José Sotero, assistindo capitão Porto e juiz
seccional, declararam-me formalmente aquelas autoridades não aceitarem governo, por julgarem insuficiente força federal enviada e concordaram permanecer governo já organizado. Segundo conferência Presidente, desembargador Tavares, presença Dr. Fausto Cardoso, capitão
Porto e Dr. Pelino Nobre, a quem cientifiquei aquela resolução, recolhendo-me em seguida ao
quartel com o batalhão. Saudações – (Assinado). – Pedro Manuel J. Carneiro, tenente-coronel.
Saudações. General Firmino.
Telegramas – Aracaju, 13 de agosto, 12h p. m. – Exmo. Presidente da República – Rio –
Comunico a V. Exa. que em 10 do corrente, na qualidade de presidente interino da Relação,
assumiu o governo deste Estado, por haverem resignado o mandato de presidente e vice-presidente o desembargador Guilherme de Souza Campos e bacharel Pelino Francisco de Carvalho
Nobre. – Saudações. – Loureiro Tavares.
Confere. – Moura Guimarães, oficial de gabinete. Conforme. – R. Barbosa, Secretário. À
Comissão de Constituição e Diplomacia.
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SERGIPE

O GUSTAVO SAMPAIO
ARACAJU, 18 – Chegou hoje o caça-torpedeiro Gustavo Sampaio.
NOMEAÇÃO
ARACAJU, 18 – Foi nomeado inspetor do Tesouro Estadual o Dr. Leandro Diniz Faro
Dantas.
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
ARACAJU, 18 – O Sr. presidente da Assembleia Estadual convocou uma reunião para o
dia 25 do corrente, a fim de ser tomado conhecimento das renúncias do presidente e vice-presidente do Estado.
SITUAÇÃO DE PAZ
ARACAJU, 18 – Reina a mais completa paz na Capital e no interior do Estado.
EXPLICAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS – A SITUAÇÃO ATUAL – O TELÉGRAFO IMPEDIDO – OUTRAS NOTÍCIAS
ARACAJU, 18 – No dia 10 do corrente, a força policial revoltada disparou várias descargas, às 5 horas da manhã, contra o palácio do Governo, durando o tiroteio espaçadamente,
cerca de três horas.
Cessou o fogo, devido a intervenção, solicitada pelo Governo, do capitão do Porto, que
levantou bandeira branca, a fim de parlamentar com os revoltosos, em nome do mesmo Governo.
Os revoltosos declararam ao capitão do Porto que davam o prazo de meia hora, para
evacuação do Palácio.
Perguntando o capitão do Porto quem eles desejavam que assumisse o Governo, responderam os revoltosos que, o comandante da força revoltada. Alferes reformado do Exército
Otaviano Mesquita ou Antônio Mota, redator do Jornal de Sergipe.
O Governo, não se conformando com tais indicações, encarregou o parlamentário de
apresentar, para ocupar a Presidência, o desembargador José Sotero, presidente da Relação.
Não tendo sido aceito, por declarar ele reprovar a revolta, foi indicado pelo mesmo parlamentário o desembargador Loureiro Tavares, a quem os revoltosos também não aceitaram.
Foi então combinado ficar respondendo pela ordem pública o capitão do Porto. Amin19

tas Jorge, até a chegada do Dr. Fausto Cardoso, que estava no interior do Estado.
Em seguida o presidente do Estado e seus auxiliares abandonaram o Palácio, recolhendo-se todos na estação telegráfica, de onde se transportaram horas depois para a residência do
capitão do Porto.
À noite chegou o Dr. Fausto Cardoso, que compareceu na residência do capitão do Porto, declarando que corriam risco as vidas do presidente e vice-presidente do Estado se não
renunciassem os seus cargos.
Durante a noite e no dia imediato, foram colocados capangas e soldados de polícia nas
imediações da casa do capitão do Porto.
O vice-presidente do Estado, telegrafou ao presidente da República, dizendo ter renunciado ao cargo, forçado pelas circunstâncias.
O desembargador Tavares, a chamado dos revoltosos, assumiu o Governo.
Chegando aqui o batalhão enviado da Bahia pelo Governo Federal, o seu comandante
conferenciou com o presidente e vice-presidente do Estado, ouvindo destes que deixavam de
assumir as suas funções, por falta de garantias e pela insuficiência da força enviada, visto o
número de capangas armados, ser superior a mil.
No dia 16, constando que o presidente da República mandaria repor as autoridades depostas, correram boatos que seriam assassinados o presidente e vice-presidente do Estado e o
senador Olympio Campos que também estava abrigado na casa do capitão do Porto.
Diante disto resolveram passar para o quartel do batalhão, onde se acham esperando a
solução do caso.
A cidade está sob constante ameaça de violências.
O presidente e vice-presidente do Estado telegrafaram à Câmara e ao Senado daí, declarando terem renunciado os cargos por coação, já tendo anteriormente comunicado ao Sr.
presidente da República.
– Chegou o caça-torpedeiro Gustavo Sampaio.
– Deixei de telegrafar antes, sobre os acontecimentos, porque o Telégrafo estava sob a
vigilância da polícia e capangas armadas, impedindo o seu livre funcionamento.
O REBOCADOR ARACAJU
S. SALVADOR, 18 – O rebocador Aracaju saiu hoje deste porto, à 1 hora da tarde, com
destino ao estado de Sergipe.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 21.08.1906
BOLETIM DO CONGRESSO
SENADO
Foram lidos no expediente da sessão de ontem: mais um telegrama do Sr. Fausto Cardoso, declarando que só por exploração política o Presidente e o Vice-Presidente depostos em
Sergipe se conservam no quartel do 26º de infantaria; um do Intendente do município de Cam20

pos, no mesmo Estado, comunicando ter sido deposto e achar-se a população daquele município sem garantias; e um outro do Sr. Loureiro Tavares, atualmente na presidência do estado de
Sergipe, comunicando haver convocado a Assembleia Estadual, a fim de tomar conhecimento
da renúncia que de seus cargos fizeram os senhores Guilherme Campos e Pelino Nobre.
Esses telegramas foram remetidos à comissão de constituição.
(...)

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 22.08.1906
INTERIOR
SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – VIOLÊNCIAS
ARACAJU, 21 – Realizou-se hoje a primeira sessão preparatória da Assembleia Legislativa, convocada pelo desembargador Tavares.
Foram reconhecidos 24 deputados, pessoas que nunca obtiveram votos na eleição.
Nenhum dos diplomados compareceu.
O espírito público está propenso a acreditar que o Congresso Federal não dará apoio à
tramoia inaudita, resultante da deposição do Governo.
– Dizem que em Itaporanga são praticados saques e outras violências.
PRIMEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA
ARACAJU, 21 – Acaba de reunir-se solenemente, em primeira sessão preparatória, a
Assembleia Legislativa, convocada extraordinariamente.
Compareceram 18 deputados e inúmeros populares, correndo tudo na melhor ordem.
Reina inalterável paz em todo o Estado.
OS CANDIDATOS ESCOLHIDOS
ARACAJU, 21 – Dos 24 candidatos escolhidos deputados sem votos, 18 são da parcialidade do Dr. Fausto Cardoso e seis do senador Coelho Campos.
Os amigos do General Valadão não foram contemplados.
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PHAROL (MG) - 24.08.1906
SERGIPE
O caso de Sergipe é típico e tem o seu cordão placentário em Mato Grosso.
Tremulando a bandeira vitoriosa sobre o cadáver do presidente assassinado, do Dr.
Fausto Cardoso viu com alegria a indiferença criminosa do congresso federal, o descaso com
que foi encerrada a tragédia até por homens que têm horror ao sangue, e na mente deslumbrada pelo próximo triunfo, ideou a comédia de Sergipe.
Aproveitar-se do descontentamento da polícia que não era paga para convertê-la em
guarda pretoriana, igual à da velha Roma, que proclamava aquele que melhor lhe pagava, eis o
seu maquiavélico plano.
Não teve, porém, coragem de seus atos; simulou ser uma vítima da fatalidade, que, implacável, aproveitou-se da sua inocente viagem para depor o governador!
Ele tinha ido apenas visitar velhos amigos, e o túmulo de seus pais!
Recebido com delírio pela população (é ele quem o diz!), demorou-se poucos dias na
capital e partiu para o interior.
Ele deixava a mina carregada.
Mal andara uma dezena de léguas é chamado urgentemente para substituir o governador que fora deposto.
Volta. Chama os substitutos legais; há um que aceita a empreitada.
Telegramas fervem.
São todos do benemérito patriota Dr. Fausto Cardoso; são curiosos e desenham a época.
Vejamos:
1º. Afirma que não tomou parte alguma na revolução; não o podia fazer sob o paternal
governo do Sr. Rodrigues Alves.
2º. Não havia efusão de sangue devido à sua intervenção.
3º. Que o Presidente e o Vice-Presidente não reassumem o poder, ainda que venha força
federal.
4º. Que esta chegando, julgou legalmente empossado o Dr. Loureiro Tavares.
5º. Que reina completa paz.
6º. Que não querendo governar(!!) só os amigos, convidara os depostos a indicarem os
nomes da minoria.
Estes declararam que já não tinham partido! Santo Deus!
Isto do dia para a noite; evaporou-se o partido que os elegera. O que é o medo, e o espectro do infeliz Paes de Barros!
Mas então começa a missão evangelizadora do novo Messias. Manda queimar troncos
(!), palmatórias, chicotes que haviam em todas as cadeias!! Sergipe, um Estado governado por
padres católicos, extinta há 18 anos a escravidão, no limiar do século XX conservava e servia-se
de açoites, palmatórias e troncos!!
É admirável...
Segundo o libertador, a polícia varreu o cativeiro em que estava mergulhado o povo.
As autoridades do sertão foram depostas. Uma era nova surgiu, a liberdade tem o seu
altar em cada povoado. As campinas vestem-se de galas, cobertas de flores, finalmente a vida
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luxuriante irrompe por toda a parte.
É uma maravilhosa ressurreição. Este milagre fê-lo o Dr. Fausto Cardoso de graça, e
ainda de graça telegrafa que qualquer governo em Sergipe não se manterá sem a sua proteção!!
Agosto de 1906
E. de A.

O PAIZ (RJ) - 28.08.1906
Pessoa de Sergipe mostrou-nos a seguinte carta, dali recebida ontem
pelo Alexandria:
“Aracaju, 18.8.906 – Antes da revolução, como os jornais daí noticiaram por telegrama,
estive ameaçado de prisão e morte; por este motivo tomamos, eu e teus três irmãos, parte
ativa no movimento revolucionário, que arrebentou no mesmo dia em todo o Estado, saindo
os revolucionários triunfantes e havendo a lamentar somente as mortes de dois soldados, um
em Maruim e outra na Capela, onde os destacamentos policiais resistiram ao povo, travando
conflito.
Depois do triunfo os vencidos foram tratados com a maior generosidade, pois ofereceram-nos renúncia sob a condição de não haver derramamento de sangue, nem perseguições, o
que aceitamos, satisfazendo cavalheirosamente nosso compromisso.
Agora, porém, correm boatos da reposição do Guilherme, que faltou ao seu compromisso com desusada deslealdade para nós.
Se se der a reposição, estaremos, eu e teus irmãos, completamente perdidos, se antes não
morrermos. Deus que nos proteja nesta emergência, a que chegamos pelo desespero ante uma
tirania inclemente. Teu irmão mais moço é o mais comprometido, porque foi mais bravo.
Todos os homens moralmente validos de Sergipe, posso dizer, pegaram em armas.
O governador só teve a seu lado uma parte da polícia, no máximo, cinquenta praças, e
todos os oficiais, que foram fieis ao Guilherme.
O movimento foi feito pelo povo, a polícia aderiu na iminência do conflito, que repercutiu em todo o Estado, arrebentando no dia 10 em todo Sergipe.
Os amigos de Leandro Maciel, do vigário Dantas, de José Luiz, do Antônio Mota, do
Antônio Dantas, do Valadão, do Fausto, tudo foi à rua para defender as liberdades públicas.
A opressão, a injustiça, de que tanto abusaram Olympio Campos e seus amigos, eis o que derrubou o governo.
Aqui fico sem medo, já resignado com teus irmãos ao que der e vier. ”

23

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 29.08.1906
O CASO DE SERGIPE - REPOSIÇÃO DO GOVERNO - RESISTÊNCIA
MORTE DO DR. FAUSTO CARDOSO - OUTRO MORTO – FERIDOS
TELEGRAMAS
A nevrose revolucionária que, a datar do sucesso insurrecional de Mato Grosso, se apoderou da política dos Estados, levando às suas oposições a esperança de acesso ao poder, teve
agora, em Sergipe, nas ruas da sua adiantada Capital, com o sangue de várias vítimas, o seu
lúgubre término.
Lamentamos, sinceramente penalizados, que a paixão cegue, por tal medo os seus servidores, que lhes incuta no espírito o desprezo da vida, expondo-a tão ingloriamente a duros
revezes e a provas, como a de agora, irremediáveis e fatais.
Possam aqueles que tombaram em frente do paço presidencial de Sergipe ser rememorados pelos que desesperam de superar, pelos meios regulares, as dificuldades do presente,
levando a todos os espíritos a confiança na ordem e as esperanças de vitória, conquistada pela
Paz e pelo Direito.
Há cerca de um mês principiou, inesperadamente, na capital do estado de Sergipe, uma
revolução armada, que desde logo forçou suas mais altas autoridades à capitulação imediata.
Amotinadas as praças do Corpo Policial, preparadas para o combate, deram cerco rigoroso ao palácio do Governo, e este, após conferências com o deputado federal Dr. Fausto
Cardoso, que ali se achava, depôs em suas mãos a renúncia dos senhores desembargador Guilherme Campos e Dr. Pelino Nobre, presidente e vice-presidente em exercício.
Inaugurou-se, assim, no Estado, uma situação francamente revolucionária e anárquica,
revelada, aliás, nos telegramas com que aquele representante se comunicava com as duas casas
do Congresso Nacional.
Os resignatários haviam pedido auxílio ao Governo Federal, e recolhidos à casa do capitão do Porto, o aguardavam, afirmando que não voluntária, mas forçada, fora a sua ausência
da gestão dos negócios públicos.
Por seu lado, o deputado indigitado como sendo o autor da revolução, telegrafava que
não a promovera, que seria incapaz de fazê-lo e que as renúncias foram livre e espontaneamente oferecidas, em holocausto à pacificação do Estado.
Embaraçosa se antolhava a situação do Governo Federal, em face dos acontecimentos.
Sem força no Congresso, tendo a combatê-lo uma maioria formidável aguerrida e disposta a
negar-lhe o sal e o vinho, temia as responsabilidades da intervenção e, de braços cruzados, assistia à fuga das autoridades estaduais, foragidas no quartel do 26º, e mais tarde apadrinhadas
pelas couraças do caça-torpedeiro Gustavo Sampaio.
Esse estado de indecisão teve, afinal, o seu fim, e o Sr. presidente da República cometeu
ao Congresso, em mensagem, a resolução de que, desde logo, se ficou chamando o – Caso de
Sergipe.
Após as delongas que os interesses da política impunham, Câmara e Senado votaram
a aprovação da atitude do Governo e expressaram desejos de que este continuasse a agir, no
sentido de repor no poder as autoridades dele violentamente afastadas.
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Datam dessa votação, de poucos dias atrás, primeiros atos de energia do Governo Federal.
Para Sergipe foram mandados batalhões da guarnição da Bahia e cometida a missão de
interventor ao general Firmino Lopes Rego.
Presentemente, na cidade, já correu o sangue brasileiro, de parte a parte, e as autoridades depostas acham-se de novo investidas dos seus cargos.
Dentre os que na luta perderam a vida está o Dr. Fausto Cardoso, bela inteligência,
esmeradamente cultivada, caráter indômito, vontade enérgica e orador parlamentar dos mais
apreciados e aplaudidos.
Agitada foi a vida pública desse moço deputado, sempre na terra, para combater o que
ele supunha ser a tirania brasileira.
No serviço telegráfico especial do Jornal do Brasil encontrarão os leitores desenvolvida
narração do que se passou ontem em Sergipe.
NO PALÁCIO DO CATETE
À meia hora depois do meio dia, o Sr. presidente da República recebeu um aviso telegráfico de Aracaju, dado por um funcionário federal, comunicando a S. Exa. que o Comandante
do 3º Distrito Militar, Sr. General Firmino Lopes Rego, cumprindo a ordem recebida, resolvera
restabelecer o Governo legal do Estado.
Para isso, aquele General, à frente da força do Exército, acompanhou a palácio os senhores desembargador Guilherme Campos e Pelino Nobre, presidente e vice-presidente depostos.
A força formou em frente ao Palácio, que estava ocupado por vários populares, armados
de revólver, obedecendo às ordens do Sr. deputado Fausto Cardoso.
Tendo o Sr. general Lopes Rego intimado o Sr. deputado Fausto Cardoso a entregar a
casa do Governo, para o restabelecimento das primeiras autoridades, foi-lhe respondido pelo
mesmo deputado que ele e os seus amigos consideravam ilegal a intervenção da força federal,
contra a qual reagiriam a bala.
Como o ajudante de ordens do Sr. General Firmino se adiantasse, o Sr. deputado Cardoso atirou-se contra ele, o que obrigou a força a fazer fogo contra o agressor, que caiu, ferido
no baço.
Até aqui o telegrama do referido funcionário público.
À hora em que lhe chegou às mãos esse despacho, o Sr. presidente da República conferenciava em seu gabinete com o Sr. Ministro da Indústria. Causou profunda consternação ao
chefe de Estado e ao ministro a dolorosa notícia. Logo depois chegou a palácio, trazendo uma
comunicação de igual teor, o Sr. Ministro do Interior.
À 1 hora e 15 minutos, o Sr. presidente da República recebeu este outro despacho, transmitido à 1 hora em ponto, de Aracaju:
“Tenho a honra de comunicar V. Exa. reassumi nesta data exercício cargo presidente
Estado, em virtude resolução Congresso Nacional mandada executar V. Exa. intermédio General Comandante Distrito. Deputado Fausto Cardoso, resistindo com alguns populares porta
palácio, de onde foram disparados tiros contra força federal, ordem reposição, provocou reação, sendo feridos gravemente mesmo deputado, farmacêutico João Mota e outro indivíduo,
Nicolau de tal. Lamento profundamente doloroso incidente, devido imprudência deputado
Fausto.
Ordem pública restabelecida. Força federal guarnecendo cidade. Cordiais saudações. –
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Guilherme Campos, Presidente do Estado. ”
Em seguida, chegou o seguinte telegrama, expedido de Aracaju, às 2 horas e 10 minutos:
“O Dr. Fausto Cardoso acaba de expirar. População consternada. – Gumercindo Bessa ”.
Essas notícias foram logo transmitidas a todos os senhores ministros. Com elas, como
já dissemos, bastante se comoveu o Sr. presidente da República. O Sr. Ministro da Indústria,
referindo-se ao fato, teve esta frase:
– Uma comédia, que terminou em tragédia!
E, no correr da conversação que se fez, a propósito, no gabinete presidencial, S. Exa.
deixou entrever que está bem entediado da política e que pretende morrer fora dela, cuidando
só dos seus interesses privados.
Uma nota ainda: Às 3 horas da tarde, chegou a palácio o Sr. capitão Geminiano de Melo,
que desejava mostrar ao Sr. presidente da República um telegrama de pessoa da família Fausto
Cardoso, que lhe comunicava estar aquele deputado gravemente ferido, e que os médicos ainda tinham esperança de salvá-lo.
O senhor Geminiano, que é cunhado do Dr. Fausto, estava bastante nervoso. Quem o
recebeu foi o Sr. Valdetaro, oficial de gabinete da Presidência.
Houve, porém, quem comunicasse ao Sr. Geminiano que o seu telegrama ainda era deficiente. Posteriormente a ele, já tinha vindo comunicação da morte do deputado Fausto Cardoso.
A impressão que aquele cavalheiro teve, recebendo a triste nova, foi emocionante. A sua
fisionomia já estava alterada; alterou-se mais ainda. E saiu, acabrunhado!
NA CÂMARA
A Câmara dos Deputados recebeu ontem, os seguintes telegramas:
“ARACAJU, 27– Repito a V. Exa. o telegrama que enviei a 25 do corrente, por via Penedo, por estar interrompida comunicação aqui: “Comunico-vos que assumi o governo do Estado, por ter sido eleito presidente da Assembleia, que aceitou renúncias dos resignatários.
Saudações. – Serapião de Aguiar Melo.”
“ARACAJU, 27– Repito a V. Exa. o telegrama que a 25 do corrente enviei por via Penedo, por estar interrompida a comunicação aqui: “Tenho a honra de comunicar-vos que foi
instalada hoje a Assembleia Legislativa, em sessão extraordinária por mim convocada, para
tomar conhecimento das renúncias dos cargos de presidente e vice-presidente do Estado. 		
Foram aceitas as mesmas renúncias. Eleita a respectiva mesa, tive de passar o Governo
ao respectivo vice-presidente Serapião de Aguiar Melo, como substituto constitucional. Saudações. – José Maria Loureiro Tavares.”
NA SECRETARIA DO INTERIOR
Já há muitos dias que o Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores recebia telegramas
de Aracaju, comunicando fatos de certa gravidade, muitos dos quais alarmantes, vindos do
interior do Estado.
Em dias da semana transata foram tomadas por grupos do partido do Dr. Fausto, oito
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estações telegráficas, o que determinou o não recebimento, durante dois dias, de despachos
dali, ainda que o Governo tivesse providenciado, para que tais estações fossem retomadas, o
que sucedeu.
Ontem, ao meio dia, o Sr. Ministro recebeu cópia de um telegrama assinado pelo chefe
da estação telegráfica de Aracaju e dirigido ao seu colega da Estação Central daqui, comunicando que, após a reposição do governo legal, houvera em frente ao palácio um conflito.
De posse desse documento, ia o Sr. Ministro ao palácio do Catete levá-lo ao Sr. presidente da República, quando nova cópia de outro telegrama da mesma procedência lhe foi às
mãos.
Esta cópia comunicava que o Dr. Fausto Cardoso, à frente de um grupo de rapazes, desrespeitara o general Firmino Rego, vaiando-o.
A força tivera ordem de investir para dispersar o grupo.
Dr. Fausto então sacou de um revólver e atirara sobre o ajudante de ordens desse General, sem, porém, o atingir.
Foi dada então ordem de fogo, caindo feridos o Dr. Fausto Cardoso, em uma farmácia
próxima ao local em que o fato se dera.
Este telegrama recebeu-o o Sr. Ministro às 2 horas, saindo imediatamente para Palácio,
onde o mostrou ao Chefe de Estado.
À noite, o Sr. Ministro recebe outros despachos telegráficos, dando conta do sucedido
novamente, e acrescentando que já se achavam repostas as autoridades legais, que para o palácio haviam ido, acompanhadas do general Lopes Rego, vindas de bordo do Gustavo Sampaio,
onde se achavam refugiadas.
Sobre a reposição, o Governo, de acordo com o voto do Congresso, consultado sobre
o caso, dera instruções ao general Firmino Rego, no sentido de envidar os máximos esforços,
para que tal diligência se efetuasse com calma, e que aquele general devia mesmo entender-se
com o Dr. Fausto e seus sectários, a fim de pedir-lhes que o auxiliassem na missão de que fora
incumbido.
OUTRAS NOTAS
À tarde, a Exma. esposa do deputado Fausto Cardoso recebeu de seu filho Humberto,
que acompanhava seu pai em Aracaju, um telegrama, dizendo que aquele deputado fora baleado apenas, não inspirando cuidado o seu estado.
Horas depois, porém, a triste nova do falecimento do Dr. Fausto Cardoso foi comunicada àquela senhora, que desde logo se viu presa de forte crise nervosa.
Muitos amigos de seu marido e famílias de sua intimidade dirigiram-se à residência do
finado, levando condolências à família desolada.
– O Sr. contra-almirante J. J. Proença, chefe do Estado-Maior-General da Armada, recebeu também ontem telegrama do comandante do caça-torpedeiro Gustavo Sampaio, comunicando as ocorrências que se desenrolaram em Aracaju.
Esse despacho, que foi presente ao Sr. Ministro da Marinha, nada adianta, dizendo apenas que o presidente e o vice-presidente do Estado foram reempossados nos seus cargos e que
o deputado Fausto Cardoso fora vitimado, quando, à frente de populares, pretendia impedir a
entrada da força federal em Palácio.
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SERGIPE
REPOSIÇÃO DO PRESIDENTE – O DR. FAUSTO CARDOSO –
DOIS FERIDOS E UM MORTO
ARACAJU, 28. – Acabam de ser repostos o presidente e vice-presidente do Estado.
O general Firmino Lopes Rego, comandante das forças federais, antes da reposição, esteve em conferência com o Dr. Fausto Cardoso, aconselhando a este a transferir pacificamente
o Governo.
Após a retirada do General, o Dr. Fausto, acompanhado de populares, resistiu em frente
ao palácio, dando disparos contra a força federal, acontecendo serem feridos gravemente o Dr.
Fausto Cardoso, o farmacêutico João Mota, secretário do Governo revolucionário, e morto o
saverista Nicolau.
A ordem está restabelecida.
FALECIMENTO DO DEPUTADO FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 28. – Faleceu o deputado Fausto Cardoso, em consequência de ferimento no
baixo ventre, recebido por ocasião da resistência à reposição do governador.
O fato foi geralmente lamentado.
O Dr. Fausto Cardoso não atendeu a instantes pedidos de amigos e do General, que
procuraram demovê-lo da resistência, mas tudo foi em vão.
A MORTE DO DR. FAUSTO CARDOSO
S. SALVADOR, 28 – Causou viva impressão a notícia da morte do Dr. Fausto Cardoso,
em Aracaju.

PHAROL (MG) - 29.08.1906
SERGIPE
FAUSTO CARDOSO
Traz-nos o telégrafo a dolorosa notícia da morte do deputado Fausto Cardoso, fuzilado
pelas forças federais em Sergipe, no ato da reposição do cobarde presidente Guilherme Campos, cuja vida, dias antes fora por ele poupada generosamente.
Chamado à Aracaju por seus amigos políticos, o deputado Fausto Cardoso para lá se dirigiu e, sem o menor esforço, mas com a maior habilidade, pôs abaixo o governo, que não tinha
raízes na opinião pública.
Ninguém se levantou a favor do presidente deposto, cuja administração empobrecera o
Estado, que só possuía no tesouro a miserável quantia de oitenta e poucos mil réis. Ninguém
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protestou contra a deposição, embora todos reprovassem a intervenção da força policial que
em qualquer caso deve ser fiel ao governo.
Mas, o exemplo da proclamação da República pelos exércitos de terra e mar em nome
da nação, torna quase justificável essa intervenção do corpo de polícia em nome do povo.
Afinal, essa massa de analfabetos que constitui o povo não tem critério para criar situações políticas: ela sofre passivamente a ação dos maus governos, até que o tempo ou um acontecimento inesperado venha libertá-la do julgo dos tiranos ou dos ineptos. Limita-se então a
aplaudir o fato consumado. No ato da proclamação da República, ela não tomou parte: assistiu
bestificada (a expressão é do Dr. Aristides Lobo, insuspeito no caso), supondo que assistia a
uma simples parada militar!
Assim, certo do apoio do povo sergipano, o deputado Fausto Cardoso aceitou o concurso dos soldados de polícia, que estavam desgostosos pela falta de pagamento do minguado
soldo, e fez a deposição.
Seguiu em parte o exemplo de Mato Grosso, mas não quis completar o quadro, com o
fuzilamento do presidente, por entender, talvez, que essa pequena diferença lhe assegurasse
as simpatias dos dominadores da política.
Mas os homens do Bloco julgaram o caso incompleto, porque o que eles haviam sancionados era a substituição por meio do fuzilamento!
Sobre eles, pois, cai agora o sangue quente dessa vítima da própria bondade, que preferiu correr o risco de uma traição do presidente deposto do que aceitar as normas da sucessão
pelo assassinato, já consagradas pelos legisladores no caso de Mato Grosso!
Não pesa sobre o Sr. Rodrigues Alves a responsabilidade desses acontecimentos, porque a sua atitude é sempre coerente: se o Sr. Murtinho não tivesse arrastado o Congresso na
sua esteira de crimes, o irrequieto deputado Fausto Cardoso não se animaria a jogar a vida
numa causa previamente condenada ao malogro, ao fracasso.
A política pessoal do Bloco, reconhecendo como lega a situação criada pelos assassinos
do presidente Antônio Paes, acoroçoou o movimento revolucionário de Sergipe e é por isso
responsável pela morte do valente tribuno, cujo brilhante talento por vezes iluminou o parlamento de onde em má hora se ausentou para ser fuzilado pela força federal, ao serviço do
Bloco.

A REPÚBLICA (PR) - 29.08.1906
CASO SERGIPE
Inesperado e sangrento, o desfecho que teve o deplorável caso do Sergipe.
A morte do deputado Fausto Cardoso vem encher de profunda magoa todos quanto se
interessavam pela resolução dessa delicada pendência existente entre os partidos políticos da
culta terra sergipana, e da qual resultou a deposição do Sr. Guilherme Campos, homem colocado novamente à frente do governo pelas autoridades federais.
A atual situação política do pequeno Estado do Norte era a seguinte: existiam dois partidos, o situacionista, chefiado por monsenhor Olympio de Campos, e o oposicionista, chefiado pelo malgrado deputado Fausto Cardoso, um dos mais belos ornamentos do Congresso
Nacional.
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Há dois meses, o Dr. Fausto, que fora o mais ardoroso defensor do Dr. Rodrigues Alves,
presidente da República, por ocasião da célebre revolta em Mato Grosso, dirigiu-se para Aracaju, onde começa a organizar uma conspiração com o fim de se apoderar das rédeas governamentais.
Há dias, inesperadamente, revoltou-se o Regimento Policial do Estado, que imediatamente marchou para palácio, onde depois de pequeno tiroteio obtiveram os amotinados a renúncia do presidente do Estado, desembargador Guilherme Campos e do Vice-Presidente.
Chamado à capital o Dr. Fausto Cardoso, que se achava no interior, logo que chegou a Aracaju,
sob aclamação dos revolucionários, ordenou que assumisse o governo o presidente do Superior Tribunal, visto não estar ainda reconhecido o Congresso Legislativo, recentemente eleito.
O Sr. Rodrigues Alves, ao ter conhecimento dos tristes acontecimentos que enlutavam
o torrão natal do grande Tobias Barreto, submeteu a resolução do caso ao Congresso Nacional,
que determinou a reposição do governo deposto.
Sob o comando do Sr. general Lopes Rego partiram as forças que deviam cumprir essas
ordens dos representantes do povo; a ordem foi cumprida, ainda que com sacrifício da vida
do bravo chefe oposicionista, que, cedendo aos impulsos do seu temperamento combativista,
empenhou-se na luta que se travou entre as tropas federais e os revoltosos.
Dentro em pouco, reinava, pois, a ordem em Sergipe.
Mais uma vez temos lamentado esses levantes injustificáveis, que perturbam a paz de
algum Estado, criando para o Brasil o feio renome de país em que há constantes revoltas contra
a autoridade constituída.
O inditoso Fausto Cardoso, talento de escol e ótimo orador, tomou sempre parte saliente em todas as magnas questões que tem agitado a vida nacional; no seu Estado natal gozava
de extraordinário prestígio, sendo idolatrado pela mocidade Paz a sua alma!
São nossos votos que os lutuosos acontecimentos de Sergipe encerrem essa página negra de levantes e assassinatos políticos.

JORNAL DO COMMERCIO (AM) - 30.08.1906
Vem o país de perder, pelo que nos comunica o telégrafo, Fausto Cardoso, cujo nome,
em enérgico relevo, como um dos mais salientes, nestes últimos tempos, ocupava a atenção
dos que acompanhavam, passo a passo, todas as palpitações políticas nacionais, e, ontem, em
evidência ainda,, na conflagração de Sergipe, em que ressaltara como corifeu.
Não era um vulgar; se, através dos doestos, em que o acompanhamos espiritualmente,
e em que o vimos empenhado, o julgarmos; se, a todos os momentos, e em todas as circunstancias se fazia ouvir a sua voz de rebelado, é que, não lhe seduzindo os faustos políticos e a
vontade de ser obedecido, proclamava apenas, a justiça e o direito, sintetizados na perfectibilidade da Republica.
Era um revoltado, a julgarmo-lo pelo amor exagerado à instituição vigente, a julgarmo-lo voltado para o coração da pátria e a admirá-lo pelo grande preparo que possuía.
Pungia-o ultimamente a ação governamental de seu berço natal; desdobrou as múltiplas
energias do seu coração, agravadas pelas vibrações dos seus nervos doentes, e, refratário como
era, a tudo que respirasse a terror e a despotismo, por essas mesmas energias ao serviço da reabilitação de uma liberdade que ele julgava manietada, com todas as forças sugestivas do seu
caráter de violento.
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Foi a sua morte, o predomínio, empolgando tudo, abrindo-lhe no sonho dessa conquista, desse levantamento cívico, o túmulo da sua vontade máscula, para tristeza de todos aqueles
que o seguiam de perto, direta ou indiretamente pela clareira que abria no caminho do direito,
a golpes de sua intelectualidade vibrante, mas mórbida.
Revoltou-nos imenso a dolorosa transmissão telegráfica; pois Fausto Cardoso, apesar
de suas decaídas extraordinárias, em um preparo sólido que nos podia honrar o homem nos
domínios da inteligência.
À pátria o nosso pesar pelo passamento do grande revoltado sergipano.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 30.08.1906
O CASO DE SERGIPE - MENSAGEM DO GOVERNO - TELEGRAMAS DO INTERVENTOR - A MORTE DO DR. FAUSTO CARDOSO - COMO ELA SE DEU IMPRESSÕES DO CONGRESSO - OUTRAS NOTAS
A morte trágica do deputado federal Dr. Fausto Cardoso foi geralmente lamentada,
constituindo ontem o assunto mais importante dos discursos que se proferiram na Câmara
dos Deputados e no Senado. Mesmo antes de conhecida a mensagem do governo sobre os sucessos de Sergipe, já nas duas casas do Congresso se discutiam modos de manifestar apreço à
memória do deputado sergipano, morto em Aracaju.
Como esse doloroso fato se passou e o que a respeito se disse na Câmara e Senado, vai
narrado adiante, e consta da mensagem presidencial, do resumo dos discursos e dos telegramas do serviço especial do Jornal do Brasil.
NO PALÁCIO DO CATETE
Ontem, logo pela manhã, o Sr. presidente da República conferenciou longamente com
os senhores Ministros da Justiça e da Guerra sobre os fatos que se desenrolaram anteontem na
capital do estado de Sergipe.
Antes da chegada dos seus ministros já o chefe do Estado elaborara a mensagem que
resolvera dirigir ao Congresso Nacional e cuja leitura lhes fez, enviando-a ao seu destino por
intermédio do titular da pasta da Justiça.
NO SENADO
No Senado foi, com pesar, tratado o triste caso de Sergipe, referindo-se vários senadores
à personalidade político-intelectual do finado deputado Fausto Cardoso, com palavras de admiração sincera e de mágoa profunda, pelo seu trágico fim.
Dos oradores foi primeiro o Sr. Coelho e Campos, representante daquele Estado, há
pouco reeleito por nove anos, que pediu, como homenagem sua e dos seus colegas da Câmara,
a aprovação de um voto de pesar pela morte daquele representante da sua terra no Congresso
Federal.
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O Sr. Barata Ribeiro, em termos violentos, verberou o que desde logo passou a classificar
de assassinato legal e, fundamentando um requerimento de homenagem maior, porque queria
o encerramento da sessão, em termos tais o fez, que o Sr. Anísio de Abreu se julgou obrigado a
defender o Sr. presidente da República por ele acerbamente acusado.
O Sr. Barata Ribeiro replicou e com aplausos do Sr. Pinheiro Machado que, a seu lado
o auxiliava na tribuna, emprazando seu contendor a provar-lhe que, em face da interpretação
de todos os escritores do direito público americano, o disposto no art. 6º da Constituição do
Brasil, da norte americana copiada, não era a barreira inexpugnável, oposta à intervenção do
Poder Federal nos negócios peculiares dos estados federados.
Em aparte, visto estar finda a hora do expediente, o senador piauiense respondeu-lhe
que na sessão de hoje, provaria justamente o contrário do que estavam afirmando os senhores
Pinheiro Machado e Barata Ribeiro.
Votado o requerimento deste último, o Senado negou-lhe o levantamento da sessão e
passou à ordem do dia.
NA CÂMARA
Toda a sessão de ontem foi dedicada à morte do deputado Fausto Cardoso.
O primeiro a falar foi o Sr. Antônio Bastos, representante do Pará e amigo particular do
morto. S. Exa. depois de fazer o elogio fúnebre, requereu a inserção na ata de um voto de pesar.
Em seguida o senhor Oliveira Valadão, salientando também as qualidades do Dr. Fausto
Cardoso, requereu o levantamento da sessão.
O Sr. Rodrigues Dória, representante de Sergipe e adversário político do morto, declarou lamentar, sinceramente, os acontecimentos de Sergipe e, principalmente, a morte do Dr.
Fausto Cardoso.
Seguiu-se na tribuna o Sr. James Darcy, que tratou, principalmente, da mentalidade do
sergipano que acaba de perecer. Era um dos mais pujantes talentos da atualidade, disse o Sr.
James Darcy.
O Sr. Pedro Moacir, que ocupou em seguida a tribuna, aproveitou a ocasião para pronunciar um novo discurso de revisão constitucional.
S. Exa. acha que os acontecimentos de Sergipe foram o reflexo dos de Mato Grosso, e
que o Pacto de 24 de fevereiro não tem remédios para males tais, e que não têm válvulas por
onde se possam expandir os clamores populares, partam, embora, esses clamores de maiorias
dominadas por pequenas minorias.
Finalmente, o Sr. Castro Pinto explicou um aparte que deu ao discurso do Sr. Pedro
Moacir.
No expediente, foram lidos os seguintes telegramas:
ARACAJU, 28. – Em cumprimento às ordens que me foram transmitidas ontem, à noite,
e só hoje, às 9 horas, por achar-me adoentado, fui a bordo do Gustavo Sampaio transmitir aos
doutores Guilherme de Campos e Pelino Nobre a resolução do Congresso Federal, de achar-me pronto a fazer a reposição ordenada, o que aceitaram, em vista das garantias oferecidas.
Dirigindo-me, então, à residência do Dr. Fausto Cardoso, onde se reuniam o desembargador Tavares Loureiro, capitão do Porto, o farmacêutico Serapião, a quem o desembargador
Loureiro passara governo, e outros amigos do Dr. Fausto, expus as ordens recebidas e trans32

mitindo-lhe que o Sr. presidente da República esperava de seu patriotismo e prestígio concorresse para passagem governo sem menor perturbação ordem, a bem tranquilidade e felicidade
de seu concidadãos, no que concordaram todos os presentes, exceto Dr. Fausto, que insistia
não conformar-se com resolução Congresso Federal, e entrou em outras explanações políticas,
dando tempo a que sua casa se enchesse de amigos e adeptos.
Tomei, então, a resolução de dizer-lhe, depois de esgotados todos os meios sucessórios
e sem a menor ostentação de força, que naquele momento ia dar cumprimento à ordem de repor o governo deposto, dirigindo-me então para o palácio, vindo após o Dr. Fausto Cardoso,
acompanhado de grande massa popular, gritando:
– Quem quiser morrer, prossiga!
Invadiram o Palácio em grande alarido, quebrando as vidraças e móveis. Mandei, então,
a guarda da Repartição dos Telégrafos, vizinha do Palácio, composta de seis praças e um inferior, guardá-lo, sendo a mesma força recebida a tiros de revólver, disparando algumas praças
suas armas em defesa.
Momentos depois, o meu ajudante de ordens, Tenente Franco, descia as escadas do
Palácio, trazendo pelo braço o Dr. Fausto, que, parou a quinze passos em frente ao Palácio,
cercado já apenas por um pequeno grupo, por terem fugido pelos fundos os demais populares.
O Dr. Fausto gritou: Daqui só saio morto ou arrastado!
E concitou os seus amigos a voltarem para Palácio.
Nessa ocasião foi ferido no baixo ventre, por um disparo casual de uma praça da guarda,
quando levava a arma ao ombro, dissolvendo-se então todos os grupos.
Logo após, chegou a Força Federal, em forte contingente, guarnecendo o Palácio, e o
quartel de polícia, abandonado pelos (...) soldados que levaram para o interior do Estado o
respectivo armamento.
Em seguida, mandei convidar os doutores Guilherme de Campos e Pelino Nobre, que,
acompanhados do Sr. Senador Olympio de Campos, entraram em palácio e reassumiram o governo.
Infelizmente, o ferimento do Dr. Fausto Cardoso foi gravíssimo, entrando o mesmo
doutor, pouco depois, em agonia e falecendo daí a duas horas.
Saíram feridos mais dois populares e morto um capanga, o mesmo que andara dias antes
derrubando postes telegráficos.
Creia, V. Exa., procurei todos os meios de evitar o sucedido.
Só a imprudência e a exaltação de Dr. Fausto Cardoso, arrastado pelo diminuto número
de seus partidários, deu lugar a tão deplorável acontecimento.
A cidade acha-se em completa paz, guarnecida por força federal, por não haver mais
força policial, que, segundo consta, anda pelo interior, praticando violências e levantando contribuição de guerra. Saudações. – General Firmino Rego.
						__
“Aracaju, 28 – Comunico a V. Exa. que reassumi nesta data exercício cargo presidente
Estado, em virtude resolução Congresso Nacional, mandada executar Exmo. presidente da
República, intermédio General-Comandante do Distrito. Deputado Fausto Cardoso, resistindo com alguns populares na porta do Palácio, donde foram disparados tiros contra força federal, que tinha ordem reposição, provocou reação, sendo feridos gravemente mesmo Deputado,
farmacêutico João Mota e morto indivíduo Nicolau.
Lamento profundamente doloroso incidente, devido imprudência deputado Fausto.
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Ordem restabelecida. Força federal guarnecendo a cidade. Cordiais saudações. – Guilherme
Campos, presidente do Estado. ”
“PARÁ, 29 – Rogo receber transmitir Câmara expressão meu profundo pesar perda
Fausto Cardoso, por tantas razões um dos maiores dentre seus membros. Saudações – Artur
Lemos. ”
MENSAGEM
Foi lida na Câmara a seguinte mensagem do Sr. Presidente da República:
“No dia 21 do mês corrente, mandou o governo ordem ao general Firmino Lopes Rego,
comandante do 3º Distrito Militar, que se transportasse à cidade de Aracaju, onde devia aguardar instruções.
Não estando sendo apreciadas com calma, em Sergipe, as deliberações do Congresso sobre a situação política do Estado, receou o Governo que se dessem graves desordens na capital
e em diferentes localidades do interior.
Tendo feito seguir, no dia 25, para Aracaju, um contingente de 200 praças, chegou a essa
Capital, no dia 27, o general Firmino Rego.
Nesse mesmo dia, o Sr. Ministro da Guerra transmitiu-lhe as seguintes instruções:
“A Câmara dos Deputados e o Senado, tomando conhecimento da mensagem do Sr. presidente da República sobre as últimas ocorrências desse Estado, foram de parecer que se deu
aí uma verdadeira deposição do presidente e vice-presidente do Estado, não tendo sido livremente feitas as renúncias dos doutores Guilherme de Campos e Pelino Nobre, confiando que o
poder Executivo mande prestar todo o auxílio que for necessário, para que sejam reintegrados
em seus cargos e garantidos eficazmente no respectivo exercício.
De acordo com essa deliberação, deveis fazer constar aos ditos senhores Guilherme de
Campos e Pelino Nobre que o Governo, correspondendo aos votos do Congresso, reconhece
a sua autoridade e que a força federal aí estacionada está pronta a prestar-lhe o auxílio que
for julgado necessário para mantê-la; informando-os dos recursos que tiverdes, dos que foram
mandados pelo Sr. Ministro da Marinha e atendendo às requisições feitas para aquele fim.
Dareis ao mesmo tempo conhecimento ao desembargador Loureiro Tavares dessa deliberação, rogando-lhe que auxilie os poderes públicos no empenho de serem restituídas ao
estado de Sergipe a ordem e a tranquilidade.
Convirá também que, em nome do Sr. Presidente da República, informeis ao Sr. deputado Fausto Cardoso do voto do Congresso e da atitude do Governo, pedindo-lhe em seu nome
que concorra com a sua influência para que volte uma vez a paz ao Estado.
O governo deu ordem para estar pronto, no 2º distrito, um batalhão, que seguirá para aí,
se julgardes conveniente.
Ontem recebi comunicação do Sr. Guilherme de Campos de haver reassumido o Governo do Estado e do general Firmino Rego, dando conta do desempenho que tiveram aquelas
instruções.
Transmito-vos os originais dos telegramas, que recebi com profundo pesar.”
Os telegramas a que se refere a mensagem são os que publicamos acima.
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O DISCURSO DO DR. JAMES DARCY
Foi este o discurso pronunciado pelo Sr. 1º Secretário da Câmara dos Deputados, na
sessão de ontem:
“Sr. Presidente, desde quase 24 horas dorme na paz inalterável do repouso extremo a
agitada figura que tantas vezes se movimentou neste Parlamento, para que os fastos de suas
mais belas e elevadas discussões guardassem perenemente a lembrança da grande palavra sempre inspirada (Apoiados) que o deputado Fausto Cardoso fez ecoar neste recinto (Muito bem).
No curto espaço de poucos dias cobre-se de luto a nossa casa pela terceira vez, e desta o
inesperado dos tristíssimos sucessos, com o seu trágico epílogo e as circunstâncias de que ele
se revestiu, mais fazem um denso véu de fumo que desce sobre nós.
É uma praxe antiga, uma tradição piedosa e que reputo sábia, que nestas horas não
acrescentemos ao pesar que nos domina, quando perdemos um dos nossos companheiros, nenhuma apreciação sobre as lutas políticas em que ele se envolveu (Apoiados), nenhum juízo
sobre o seu papel neste palco em que nos agitamos tantas vezes inconscientemente (Muito
bem), sem saber nunca, nós e o ator, cujo julgamento acaso se instaurasse, se nos inspirava a
reta razão, ou se apenas móveis instintivos, menos refletidos, nos compeliam a este ou àquele
papel.
Não infringirei as tradições que encontrei nesta casa; não direi uma palavra sobre o
papel recente do deputado Fausto Cardoso na política do seu Estado e, consequentemente,
na política nacional; mas quero juntar às homenagens que a casa presta ao malogrado companheiro, que tão prematuramente perdemos, a expressão de saudade funda que nos domina
neste momento, ainda a lembrança de que o seu nome, por mais acendrado que fosse o amor
ao seu querido Sergipe, por mais que que ele quisesse concentrar só na terra natal todos os
afetos da sua alma ardente, apaixonada e sonhadora (Apoiados), todas as forças de combatente,
todos os melhores pensamentos de quem por ser um lutador nunca deixou de ser um espírito
de gabinete, de largas cogitações, um nome nacional (Muito bem)...
O Sr. Graccho Cardoso – Um filósofo e jurista.
O SR. JAMES DARCY ... quero juntar, e o nobre Deputado antecipa as minhas palavras,
quero juntar à manifestação que fazemos neste momento a afirmação de quanto perderam as
letras brasileiras com a morte do grande espírito que foi Fausto Cardoso (Muito bem).
Filiado ao movimento que em Pernambuco apareceu um dia na Faculdade de Direito
do Recife, personificado no homem de quem Graça Aranha dizia em recente discurso “haver
entrado por aquela sonolenta e velha casa como um ciclone; filiado ao movimento iniciado
em Pernambuco sob a chefia do grande Tobias Barreto, Fausto Cardoso, ao lado de Martins
Junior, também tão prematuramente perdido para a República, ao lado dos vivos gloriosos
de hoje, à frente dos quais eu vejo, e insigne jurista Clovis Beviláqua e Silvio Romero e entre
nós o prezado companheiro da representação pernambucana, o Sr. Artur Orlando (Muito bem);
Fausto Cardoso (?) seu nome a uma das épocas mais decisivas da história do pensamento brasileiro (muitas palmas).
São conhecidos de todos – e não me devo citar (?) em tribuna – os seus trabalhos, em
que os revelava um pensador original e um filósofo profundo.
Podem ser contestados – sem dúvida serão, acaso com justiça e rigor – a veracidade e
segurança de muitas de suas elucubrações. Pode-se dizer que ele não é o descobridor, onde ou35

tros querem, da lei de repetição da história; pode-se dizer que não foi ele quem fez este achado
precioso.
Mas não se poderá negar que, em particular, foi ele quem formulou essa lei como nenhum outro, composição extrema, e que em geral conquistou um lugar privilegiado no campo
da filosofia, é um espírito que representou e há de representar pelos tempos afora, com brilho
intenso, a inteligência brasileira (Muito bem).
É mais nesse caráter do que no de político; é mais por essa feição e prisma belíssimos da
sua individualidade que eu me associo às manifestações de pesar pedidas pelos ilustres colegas que me precederam, talvez como advogado sem mandado, mas sabendo que represento os
homens de letras do meu país (Muito bem); e quantos, tendo aqui assento e sem nenhuma pretensão, como o humilde orador, (?) poderão ser, entretanto, indiferentes ao que se consagram
com amor, com paixão, com afinco e com abnegação ao engrandecimento do nome da Pátria,
no que ele tem de imperecível – o seu espírito.
Li, esta manhã, folheando apressadamente o livro de Fausto Cardoso – A Concepção
Monística do Universo, este pensamento, que naquela leitura, que agitado pela invocação, ainda
me dominava, ficou gravado em meu espírito como a síntese de tudo quanto escreveu: li este
conceito do malogrado companheiro que tão cedo perdemos: “A liberdade se prepara na história pelo cimento do tempo e pelo sangue dos homens.”
Continuo a não fazer a apreciação do momento político.
Mas, e a ninguém é lícito duvidar, foi a paixão, fá-lo desprezo pela vida com que ele se
bateu até o último instante pela sua causa – acredito que os sofrimentos da hora extrema se lhe
mitigaram, porque, erradamente ou não, ilusoriamente ou não, ele estava certo de que havia
oferecido a vida em holocausto pela liberdade e pelo seu querido Sergipe.”

NA SECRETARIA DO INTERIOR
Poucos telegramas recebeu ontem, o Sr. Ministro da Justiça e Negócios interiores, sobre
o que se passou em Aracaju, depois do lamentável fato já conhecido dos leitores do Jornal do
Brasil.
Em um dos telegramas que o Sr. Ministro recebeu, há a comunicação do presidente e
vice-presidente do Estado, de que reassumiram o governo, nada mais tendo havido de anormal
após o conflito em que foram feridos o deputado Fausto Cardoso e outros dois cidadãos.
Outro telegrama trouxe-lhe a notícia de que reina a paz no interior do Estado, para onde seguiram destacamentos da força federal, sob o comando de oficiais, além de evitar qualquer
perturbação da ordem, que porventura se dê.
Todos esses telegramas levou-os o Sr. Ministro da Justiça, ao Sr. presidente da República, juntamente com a mensagem em que este narra ao Congresso Nacional, as providências do
Governo e suas consequências nos sucessos de Aracaju.
E foi só o que ontem, sobre os tristes acontecimentos de Sergipe, se passou na Secretaria
do Interior.
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NA SECRETARIA DA GUERRA
O Sr. Ministro da guerra esteve ontem no Palácio do Catete, às 8 horas da manhã, vindo
de sua residência, em Jacarepaguá, a fim de mostrar ao Sr. presidente da República o telegrama
que recebera anteontem, tarde da noite, do Sr. general Firmino Rego.
Este telegrama conta o fato da seguinte forma:
“Acabava o Sr. General Firmino de ter reposto o presidente e vice-presidente do Estado,
quando, ao chegar à porta do Palácio, deparou com um grupo, a cuja frente o Dr. Fausto Cardoso, de braço dado com o ajudante de ordens desse General protestava contra o que fizera.
O ajudante de ordens procurava acalmá-lo, quando um disparo ao acaso, partido da
Força Federal, formada em frente à Casa do Governo, atingiu o deputado Fausto Cardoso,
ferindo-o gravemente. Houve grande tumulto, vozeria, protesto e confusão, enquanto alguns
do grupo aludido transportaram o ferido para uma farmácia próximo, onde faleceu, em consequência dos ferimentos recebidos.
Houve mais alguns disparos e foram feridos mais dois cidadãos”.
Sobre o mesmo assunto recebeu longo telegrama do general Firmino Rego o chefe do
Estado-Maior do Exército, concebido nos seguintes termos:
“Na falta de força estadual, conforme já vos comuniquei ontem, estão guarnecidas por
força de linha não só as repartições federais, como estaduais desta capital, tendo, a pedido do
Governador do Estado, feito seguir para Maruim, Laranjeiras, Itaporanga e Riachuelo quatro
destacamentos de 20 praças, comandados por oficiais, para manter a ordem e evitar depredações de revolucionários que, não se conformando agora, levantam por onde possam contribuições que dizem de guerra, e montam já a cerca de 40 contos de reis, o que submeto à vossa
consideração e aprovação.”
O general Sales, logo que recebeu essa comunicação telegráfica, mostrou-a ao Sr. Ministro da Guerra, que, por intermédio desse seu auxiliar, fez telegrafar ao general Firmino Rego,
aprovando o que fizera.
Mais tarde, o Sr. General Sales conferenciou com o Sr. Ministro, ficando resolvido que
o próprio general Firmino abrisse rigoroso inquérito, a fim de ser apurado o caso da morte do
deputado Fausto Cardoso, o que lhe foi comunicado em telegrama.
VÁRIAS NOTAS
Quando anteontem chegou à residência do Dr. Fausto Cardoso, à rua dos Voluntários
da Pátria, a notícia do triste desenlace do caso de Sergipe, deu-se uma cena contristadora, provocada pela transição de uma festa alegre para a tristeza e luto.
Era dia de festa na casa do malogrado deputado. Sua filha Mercedes fazia anos e, acompanhada de moças de sua amizade, apesar da ausência de seu extremoso pai, talvez mais sem
o fito de espalhar saudades e alegrar sua mãe que vivia nestes últimos dias um tanto sobressaltada, festejava o seu aniversário.
Vinham telegramas de felicitações de toda a parte e até um mesmo do Pará, quando
chegou o primeiro telegrama de seu irmão Humberto, que havia acompanhado o Dr. Fausto
Cardoso, dizendo que seu pai fora baleado, mas os médicos garantiam curá-lo.
A cena de terror que se deu estão foi indescritível.
Quando mais tarde seu tio entrava em casa para levar a notícia do falecimento de seu
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pai, a cena compungente que se desenrolou cortava o coração dos amigos e parentes.
A esposa do Dr. Fausto Cardoso caiu em tal estado de abatimento e com uma crise nervosa, que se recolheu ao leito, onde, até ontem, à tarde, não poderá falar com pessoa alguma.
A senhorita Mercedes, em soluços e em pranto incessantes, comove em extremo os amigos e parentes, que desde anteontem acompanham a família nesse transe doloroso.
O jovem Humberto Fausto Cardoso, que acompanhara seu pai, é estudante do 1º ano de
Direito, tendo feito o 1º com distinção. Virá para o Rio depois da missa de sétimo dia.
O outro filho, Armando, é terceiranista de Medicina e devia ter chegado ontem à Bahia,
em viagem para Sergipe. Aí recebera em telegrama, pedindo-lhe que volte para esta capital.
O Dr. Fausto Cardoso era carinhoso em extremo, para com seus filhos.
Armando, apesar dos pedidos insistentes de sua família, não podia suportar as saudades
do pai e desejando acompanhá-lo em sua empresa temerária, partiu domingo, com intenções
de, se não encontrasse vapor no mesmo dia da Bahia, ir a cavalo até Sergipe.
Ontem todo o dia a casa de Fausto foi muito visitada por amigos da família.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 30.08.1906
HOMENAGENS AO DR. FAUSTO CARDOSO
S. SALVADOR, 29 – Os acadêmicos de direito reuniram-se hoje, para tratar das homenagens que desejam prestar ao malogrado deputado Fausto Cardoso.
Resolveram telegrafar à família e à Faculdade do Rio de Janeiro, dando pêsames.
Resolveram ainda uma sessão fúnebre a 28 de setembro.
O Senado votou hoje uma moção de pesar pelo falecimento.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 30.08.1906
MENDAX ET HOMICIDA
Carlos de Laet
Querendo dar aos homens algumas notas distintivas do espírito do erro e da perdição,
Jesus Cristo duas assinalou bem características: – a mentira e o homicídio.
Lá está, com efeito, no Evangelho de São João: “In veritate non stetit, quia non est veritas in co.
quum loquitar, quia inendax est, et pater ejus. (VIII, 44).
Isto é, que o diabo – “não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele; quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. ”
No mesmo passo, a outra nota característica: Ille homicida erat ab initio. “Era ele homicida desde
o princípio.”
Mentir, matar são, pois, os sinais próprios do máximo perversor; e, ressalvadas as convicções de alguns membros do clero católico, evidentemente adesos a esta República, idênticos caracteres se me deparam na criação política de 15 de novembro de 89.
E a República iniciou-se mentindo. Para sublevar a guarnição da corte espalhou-se com
afinco e pertinácia que o último gabinete pretendia acabar com o Exército, e que para isto se
valeria da Guarda Nacional – balela absurda, cem vezes contestada, porém mil vezes repetida,
e que, afinal, logrou exaltar os ânimos, principalmente da soldadesca menos lida, e induzi-la
aos azares da revolução.
Com esta mentira outras se propalaram encaminhas ao mesmo fim, e tal foi que por ordem do governo haviam sido presos Deodoro e Benjamim.
(...)
“Esse boato foi a pancada que fez detonar a espoleta, e o arruído trouxe o resultado que
vimos: a 2ª Brigada, a Escola Superior de Guerra, a Escola Militar, comandadas pelo general
Deodoro, vieram para a praça e sitiaram o governo.
“Desde então (conclui o biógrafo) o papel do major Sólon ficou assinalado como o de um
personagem importantíssimo na proclamação da República” etc.
Passo por alto muitas outras inverdades que igualmente contribuíram para o movimento, apenas pedindo vênia para ainda recordar aquela clamorosa e cruel invenção: – que a Princesa Imperial e seu augusto esposo maquinavam a deposição do velho Imperador, ambicionando substitui-lo antes de morto...
Assim cavando, e não muito fundo, nos alicerces desta República, o que se descobre é
a deturpação da verdade; a calúnia erigida em meio de excitação; a invenção malevolamente
calculada para a obtenção de certos fins: – quum loquitar mendacium, ex propriis loquitur.
Nascido da falsificação da verdade, o vigente regime fortificou-se pela maior de todas as mentiras, a supressão do voto popular. Na Constituinte um deputado ingênuo, aludindo à força
eleitoral recente, terminou, convencido, pela afirmação de que assim mesmo devera ter sido,
para evitar o perigo de uma assembleia monarquista! Era a mentira, sempre mentira, transformada em meio de salvação pública.
Ainda hoje perdura esta odiosa postergação da verdade. A reforma eleitoral teve de sucumbir ante os interesses coligados das camarilhas a quem pesava abrir mão do poder. Sabemos todos o que é, o que vale a qualificação eleitoral desta grande cidade, do número de cujos
eleitores forem excluídos quantos não sorriam aos ridículos e trapaceiros chefetes da politica39

gem local. O Sr. Dr. Cândido Mendes e eu não somos eleitores, por não conseguirmos provar
que sabemos ler e escrever! Quando um regime apela para meios tais, claramente confessa que
não pode viver com a verdade. Nem de outro modo poderá ser: non este veritas in co...
Mas não é tudo. A República tem vivido em sangue, ela é homicida por excelência.
Se, pela ausência de reação, o movimento de 89 pareceu incruento, não menos certo é
que logo depois entraram a contender os vencedores, multiplicando, por toda a parte, cenas
horrorosas, e que constituem tristíssimas páginas da história do continente...
As matanças friamente executadas por ocasião da revolta naval correm parelhas com as
execrandas atrocidades de Rosas e Lopez. A aureola humanitária com que brilhava o segundo
império, desapareceu como por encanto. Atritado pela revolução de deliu-se o verniz da civilização brasileira, e a todas as luzes se revelou a crueza do primitivo indígena.
Não quero com isto afirmar que, debelada uma revolta, não esteja em seu direito o poder
público julgando, condenando e punindo os cabeças do movimento; o que assinalo é o assassinato, é a morte infligida sem julgamento nem forma regular de processo.
Silvino de Macedo, não o esqueçamos, estava sendo julgado, quando chegou o telegrama
que o mandava fuzilar sumariamente. Suspendeu-se o conselho, e mataram o acusado. Assassinaram-no, portanto. E como ele quantos outros!
Lúgubres despenhadeiros da serra paranaense, mudas testemunhas da execução de Serra Azul e de seus inditosos companheiros; ermas praias da Sepetiba, onde o mar em lamentosos acentos ainda parece memorar a sorte dos que ali padeceram morte em nome da Legalidade; sombria fortaleza onde, em Santa Catarina, não trepidaram mãos assassinas ante o vulto
imponente de Itatovy: – bem podeis corroborar o meu asserto e comigo repetir que também no
homicídio se tem baseado a vigência do sistema!
Dissipado o terror consequente ao malogro revolucionário da esquadra, já entusiásticos poetas cantavam o advento da idade do ouro, quando de tão doces ilusões os veio tirar
medonho estampido. Era o assassinato de Gentil de Castro, o homicídio arvorado em meio de
intimidação para evitar propagandas...
O que então se escreveu para o justificar, aí fica, aí se acha nas páginas dos jornais, demonstrando até onde pode chegar a perversão da justiça, a obliteração da moral nos povos
conturbados pela vertigem revolucionária. Imprensa, tribunais, governo republicano – todos
sancionaram a doutrina, e só entraram a lhe reconhecer os perigos, quando, poucos meses depois, ela explodia na garrucha de Marcelino Bispo, alvejando o chefe da nação.
Este escapou, miraculosamente, mas não deixou de haver sangue, e do mais generoso.
Sucumbiu assassinado o heroico Bitencourt; e por discreto suicídio (que é uma das formas do
assassinato) também foi eliminado o assassino do marechal...
Como se está vendo, temos caminhado com os pés em sangue, nem dele o tiramos neste
período presidencial, já tristemente celebrizado pelos sucessos de novembro de 1904, pela
tragédia de Mato Grosso, e pelo desgraçado remate do que em Sergipe se afigurava uma farsa,
e em verdade no bojo trazia mais uma cruenta aventura desta República.
Sem ofender, portanto, às convicções desinteressadas de monsenhor Olympio e de outros sacerdotes que vejo figurando quais próceres republicanos, como católico eu lhes peço
que, ponderando na história do regime, francamente me digam se nele não acham as notas pelo
nosso Cristo indicadas para designar o máximo inimigo.
Em seguida vem outra questão, e a que também não podemos fugir: – se é lícito colaborar, muito embora no intuito de melhorá-lo, em um sistema que se fundamenta na mentira, que
jamais cessou de a praticar, que impudente se exibe como república sem voto – e que, demais a
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mais, tendo abolido a pena de morte, e pregando a abolição das guerras, todos os dias se banha
no sangue de lamentáveis homicídios.
“A ordem está restabelecida” – diz um telegrama de Sergipe. Sim, mas há um, há vários
cadáveres. Em Mato Grosso também tudo está em paz. O carro triunfal da República passa,
como o do ídolo de Djagernal, por sobre todas essas vítimas. Superstição cruel e sanguinosa! E
no préstito de seus sequazes pesa-me ver alguns sacerdotes do Cristo...
Melhormente fariam deixando a revolução entregue a si mesma. Não pode perdurar o
que assenta na mentira... E nos constantes desgovernos do regime sente-se aquele sinal de que
fala o Gêneses, posto pelo Senhor em Caim, o que a todos indicava o errante homicida.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 30.08.1906
COTAS AOS CASOS
(...) O que nos consola é não serem peculiares a nós, mas vulgares, nos Estados latinos
do continente, os escândalos ocorridos em Mato Grosso e Sergipe. Em uma coisa, ao menos, há
perfeita homogeneidade na América Latina; é na maneira, ora grotesca, ora sanguinolenta com
que nela costumam funcionar as instituições republicanas.
Em Mato Grosso, a tirania, toda a sorte de excessos, a luta civil, o assassínio político,
a impotência do Governo da União para intervir eficazmente, a fim de impedir a anarquia e
punir os crimes. Como remate, o Congresso Federal aprovando as perturbações, os delitos, as
vergonhas e horrores ali praticados, proclamando a legitimidade do spoil’s system dos Estados
Unidos, desautorando o presidente da República que, em nome da moral e da lei, tentara reagir.
Em Sergipe, a força policial caricaturando a guarda pretoriana, as autoridades supremas
fugindo, sem protesto; renunciando as suas funções, e, em seguida, medrosamente proclamando que a renúncia fora extorquida, não podendo prevalecer. Reconhece o corpo legislativo da
União que, em verdade, coação houvera, concita o Executivo a repor essas autoridades desprestigiadas, despidas de qualquer força moral. Anuncia-se a intervenção do Centro, sustada
em Mato Grosso. Dá-se, então, um fato original: a valente polícia sergipana que se sublevara,
constrangendo o presidente e o vice-presidente do Estado a abandonarem os cargos, a enérgica e decidida força pública encarregada de manter a ordem e a segurança naquela região, toma
este alvitre enérgico, decidido e engraçado: deserta em massa, emigra inteirinha para o (...) a
observar cautelosas o curso dos sucessos.
Depois do caso trágico de Cuiabá, o caso cômico de Aracaju! E não consta que Sergipe
haja sentido grande saudade da sua prófuga polícia. Após a evaporação desta, não tem marchado as coisas muito pior que dantes.
É que, em geral, não faz falta a polícia do Brasil.
Escritas se achavam estas linhas, quando se propalou a notícia de haver sido morto pela
força federal o deputado Fausto Cardoso. Somente nos resta deplorar o sacrifício à politicagem de tão vivo talento e tamanha atividade, registrando mais essa triste nódoa de sangue no
pavilhão – Ordem e Progresso.
A. C.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 30.08.1906
CÂMARA
A sessão foi suspensa em homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. deputado Fausto
Cardoso, de que damos notícias em outra seção, minuciosamente.

PHAROL (MG) - 30.08.1906
Sobre o falecimento do malogrado Dr. Fausto Cardoso, ocorrido anteontem em Aracaju,
capital do estado de Sergipe, assim se exprime o Jornal do Commercio, do Rio:
“As ocorrências políticas ultimamente havidas na capital de Sergipe tiveram um desfecho trágico e inesperado, com a morte do deputado federal Dr. Fausto Cardoso, que era de fato
o chefe da situação que resultara da renúncia do presidente e do vice-presidente do Estado.
O Dr. Fausto de Aguiar Cardoso era filho do tenente-coronel Felix de Zeferino Cardoso
e natural de Sergipe. Formou-se em direito na Faculdade de Recife em 1844 e serviu algum
tempo no Ministério Público.
Foi delegado de polícia aqui e colaborou na União Federal e outros jornais e revistas.
Em 1898, nos últimos dias do governo do Dr. Prudente de Moraes, foi chamado a dirigir O Debate, órgão oficial do partido republicano.
Nessa folha revelou-se um polemista ardoroso e brilhante e prestou reais serviços políticos que lhe valeram mais tarde uma cadeira na Câmara, onde já servia como redator de debates.
É de ontem a sua vida parlamentar e não precisa ser rememorada. Temperamento irregular e irrequieto, nem por isso deixou de mostrar-se sempre um alto espírito, servido por uma
boa cultura filosófica e literária que tornavam agradável ouvi-lo, ainda nos momentos em que
a sua palavra eloquente se perdia em combates estéreis.
Na última legislatura não lhe renovaram o mandato, mas na atual voltou ele à Câmara
como representante da minoria sergipana e foi servindo à causa do partido que encontrou a
morte em circunstâncias que os telegramas ainda não permitem conhecer ao certo.
Além dos seus discursos parlamentares, em muitos dos quais há verdadeiras belezas de
oratória, deixa o Dr. Fausto Cardoso alguns livros e escritos que os entendidos reputam obras
de um pensador de escolha.
Entre esses livros e escritos podemos citar Cosmogonia política e americana, a Hereditariedade psicológica, considerações sobre o gênio, a Taxinomia Social, diversos poemas e sonetos
de data recente, e a Evolução das ciências, o seu último trabalho, ainda em via de composição na
Imprensa Nacional. Fundou e dirigiu A Aurora, em cujas colunas pregou a ditadura como ideal
político.
Teve, como todos os tributos, as suas horas de triunfo e os seus momentos de impopularidade; aquelas nunca o envaideceram a ponto de apagar nele o caráter afável e sentimental;
estes nunca o desanimaram ou feriram de morte.
Incontinente, mas sincero, apaixonado, mas de boa alma, o malogrado representante de
Sergipe deixa de si a memória de um espírito a quem faltava talvez a noção da medida justa,
mas que sabia cativar e atrair pelo seu valor e pelo seu brilho”.
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DIÁRIO DE PERNAMBUCO (PE) - 31.08.1906
FAUSTO CARDOSO
Causou sincero pesar a morte do Dr. Fausto Cardoso, vitimado pela paixão política, que
o levou a assumir uma atitude extremamente revolucionária e profundamente perturbadora
da ordem e do progresso do pequeno e glorioso Sergipe.
Talento prodigioso, talvez o mais brilhante depois de Tobias Barreto, dos que têm produzido aquele Estado, era um tipo curioso e bizarro. Manifestava-se capaz de todos os sacrifícios a uma causa, apaixonava-se por ela, como infelizmente agora aconteceu, até à morte. Era,
porém, versátil e inconstante, tão caprichoso era o seu gênio e tão cintilante o seu espírito.
Na tentativa de subverter a ordem constitucional de seu Estado, levado pelos exageros e pela
ambição de um grupo, que talvez o tenha abandonado no momento do perigo, Fausto Cardoso
imolou a vida à paixão partidária.
É pena que o orador mágico, que tanto lustre deu a Sergipe e deixou páginas inolvidáveis de eloquência parlamentar nos anais da Câmara Federal, tenha sido ingloriamente morto
numa escaramuça de soldados.
O Dr. Fausto de Aguiar Cardoso era filho do tenente-coronel Felix Zeferino Cardoso,
já falecido, e nasceu em Divina Pastora, Sergipe, a 22 de dezembro de 1855. Diplomou-se em
direito pela Faculdade do Recife, em 1884, conjuntamente com seu irmão o Dr. José Mateus,
no lugar de lente do Liceu.
A mocidade daquele tempo recorda-se ainda do ruído que Fausto Cardoso fez em torno
do seu nome. Já era o orador arroubado, que depois se desenvolveu e aprimorou. A sua feição
de boêmio, os seus entusiasmos de moço, as suas galanterias de salão fizeram época entre os
acadêmicos desta capital.
A proclamação da República foi encontrá-lo num cargo de magistratura em Sergipe, e
a 16 de novembro de 1889 foi ele o orador que em Aracaju, à frente da multidão, serviu de interprete do entusiasmo popular, pedindo para as novas instituições, o concurso dos políticos
conservadores e liberais, e entre os primeiros o padre Olympio Campos, o mesmo que hoje é o
chefe da situação que ele rudemente hostilizou até à morte. Esta fase de evidência foi efêmera.
Não vendo satisfeitos seus desejos políticos, rompeu com o primeiro governador de Sergipe no
período republicano, o doutro Felisbelo Freire, e seguiu para o Rio de Janeiro, onde se entregou à advocacia e ao magistério.
Mais tarde, a política o seduziu, no governo de Prudente de Morais, pondo-se ao lado
deste puro e inolvidável brasileiro, em defesa de quem escreveu artigos veementes no Debate,
órgão do partido republicano. Isto lhe valeu a amizade de Prudente de Moraes e a intervenção
deste perante o Dr. Martinho Garcez para inclui-lo na chapa de deputados federais na legislatura de 1900 a 1902, quando já estava feito o acordo entre o mesmo Dr. Garcez e o monsenhor
Olympio Campos, que, no governo de Sergipe, presidiu a eleição do malogrado morto. Esse
mandato foi-lhe renovado na atual legislatura, estando ele de acordo com os elementos dissidentes do grupo do general Valadão, chefiado pelo padre Leonardo Dantas, e com a dissidência do partido republicano, dirigido pelo senador Coelho e Campos.
O período de maior notoriedade de Fausto Cardoso foi no governo do Dr. Campos Sales. Lembram-se os que acompanham a história política do país dos memoráveis discursos em
que o deputado por Sergipe estigmatizou a situação, acusando principalmente o Dr. Joaquim
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Murtinho, a quem irrogou até a censura de ter colocado o retrato de uma mundana nas notas
do Banco da República. As sessões da Câmara eram neste tempo agitadas e muitas vezes suspensas. Quase só, Fausto Cardoso admirava pelo vigor dos ataques, pela energia das atitudes,
pelo desassombro e pela audácia. O povo carioca vitoriava-o; repetidas vezes ele saiu da Câmara pela rua do Ouvidor, acompanhado de grande massa, que o envolvia em aplausos delirantes.
Mas dentro de pouco tempo, essa ação extraordinária amorteceu. A desconfiança começou a
germinar no espírito público; e quando um dia, em resposta a um aparte ferino do Dr. Galdino
Loreto, ele teve necessidade de subir à tribuna para defender o Dr. Campos Sales da pecha de
contrabandista, as galerias já sussurravam, no começo de uma erupção de ódio ou de desprezo.
Daí em diante o ídolo das massas passou a ser injustamente para ela um trânsfuga. Depois o
orador aclamado de outrora viu-se na contingência, em defesa de sua honra, de apresentar na
Câmara até recibos de casas de penhor. A tudo a multidão foi insensível, e, enraivecida, seguiu-o da rua da Misericórdia ao largo de São Francisco de Paula apupando-o dolorosamente. Era a
sua Rocha Tarpeia. Intrépido e bravo, como sempre o fora, Fausto Cardoso ainda assim subiu
à estátua de José Bonifácio e quis falar ao povo, reclamando justiça para o seu nome.
Foi um orador como poucos. Pela exuberância, pela impetuosidade, pelo brilho, os seus
discursos davam a impressão de cascatas. Em certos dias, as suas frases ardiam. E tinha sempre
uma tonalidade embriagadora e quente, numa sessão do congresso, numa mesa de café, num
serão de intelectuais, num salão entre senhoras.
Foi sempre um curioso. Uma ocasião, o Dr. Ruy Barbosa teve necessidade de ausentar-se da direção da Imprensa e convidou Fausto Cardoso para assumi-la. Os seus artigos eram
num estilo terso mas esplendente nas imagens e nos conceitos. Aborreceu-se, porém, com os
companheiros, que lhe não queriam seguir cegamente as opiniões acerca de uma questão de
ensino. Escreveu de um jacto um artigo violento contra a própria redação, que dirigia, obrigou
os tipógrafos a comporem-no, ameaçou de revólver em punho o paginador. No dia seguinte,
com estupefação geral, a Imprensa publicava o artigo “Fiquem-se”, com a assinatura do autor.
Ultimamente o seu espírito pendeu para a poesia. Fez publicar diversas poesias no Jornal do Commercio e em revistas. A coletânea Sonetos brasileiros, do Dr. Laudelino Freire, insere
um soneto seu, Visão do azul.
A sua obra filosófica não é grande mas salienta-se pelo fulgor e pela suavidade das concepções. São dignos de nota os livros Cosmologia política e americana, 1892; e Concepção
monística do universo, 1896; e umas séries de artigos, publicados no Diário de Notícias, de agosto a setembro de 1892, uma sobre A ilusão teleológica e outra sobre Hereditariedade psicológica.
Entre outros cargos, exerceu no Rio de Janeiro os de delegado de polícia, subinspetor de
seguros e lente interino da Faculdade Livre de Direito.
Era casado com a Exma. senhora dona Maria Pastora Cardoso e deixa quatro filhos, dois
dos quais são acadêmicos de direito, os senhores Humberto e Armando Cardoso.
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COMMERCIO DE JOINVILLE (SC) - 01.09.1906
ESTADO DE SERGIPE
Pelo telegrama que publicamos na seção competente, verão os nossos leitores qual o
triste epílogo que teve a deposição do governo de Sergipe, realizada pela insubordinação do
respectivo corpo policial por instigação do deputado federal Dr. Fausto Cardoso, que sucumbiu vítima de uma bala, ao dar-se a reposição do governo deposto.
Por mais lamentável que seja o fato, ele reflete uma triste lição, de que muito se deve
aproveitar o desmarcado espírito de mando, tão comezinho nos homens políticos dos nossos
Estados.
A criminosa tendência de deposições já de há muito havia arrefecido; infelizmente Mato
Grosso veio despertá-la e de maneira acoroçoante pela impunidade de seus cabecilhas. 		
O desastroso exemplo ia se propagando, mas o Exmo. Sr. presidente da República deliberou por si refrear a ambiciosa tentativa, e o resultado foi na luta perder a pátria o deputado
Fausto Cardoso, peregrino talento e um dos mais brilhantes oradores da Câmara dos Deputados.
Oxalá que o desastre que sofreu essa ambição de mando repercuta no patriotismo de
muitos!

O PACOTILHA (MA) - 01.09.1906
O CASO DE SERGIPE
Não é semente a morte de um homem do valor intelectual do Dr. Fausto Cardoso, o que
entristece e impressiona no caso de Sergipe.
Em confronto esse caso com o de Mato Grosso, fere chocantemente a todos os espíritos
a disparidade de soluções que lhes foram dadas, embora, na justa e incisiva frase do deputado
Dr. Barbosa Lima, a princípio as duas hipóteses fossem perfeitamente semelhantes, só havendo a assegurar que em Mato Grosso só apresentou tragédia e em Sergipe simples comédia.
Casos idênticos, eles estavam a reclamar soluções idênticas. Em ambos, por falecimento
ou renúncia dos respectivos serventuários, o governo passou a seus sucessores, segundo a ordem estabelecida pela lei.
Por que não intervir num caso e intervir no outro?
Repugna essa lógica da politicagem!
Em Mato Grosso o presidente do Estado, em combate, foi ferido e só ele, ele só, faleceu...
Em vista disto tomou conta do governo o seu sucessor e restabeleceu-se a situação legal...
Em Sergipe houve também arreganho de força, a polícia sublevou-se, deu uns tiros, mas
não matou o governador, que renunciou o cargo, juntamente com o vice-governador; e ambos
se meteram, por via das dúvidas, a bordo da Gustavo Sampaio. Em vista disto, tomou conta do
governo seu sucessor na ordem prevista, restabelecendo-se, assim, a situação legal...
Em que diferiam as duas hipóteses? Só nisto: um fora tragédia, outra pura comédia;
numa tinha havido morte, derramou-se sangue, mais ou menos o que se tem chamado – assas45

sinato legal, noutra o governador desparecia em consequência de renúncia, pouco espontânea
talvez, mas que, aceita pela Assembleia legislativa estadual, tinha efeitos idênticos ao desaparecimento, por morte, do governador de Mato Grosso, como aliás já tinha sido resolvido no
caso do Amazonas.
Não bastava obrigar à renúncia, era forçoso matar?
Aí é que está o ponto de diferença nos dois casos?
Obumbra-se o espírito diante desta lógica de sangue.
Infelizmente, porém, foi essa a lógica que imperou.
E ditando providências diferentes para os dois casos iguais, semelhante lógica no seu
desenvolvimento chegou até o ponto de eliminar essa única diferença, encharcando tudo de
sangue.
Fausto Cardoso, que não matou, foi morto: a arma do soldado, que a trazia no ombro,
quando o ardoroso orador falava ao povo e à força, incitando-os a revoltarem-se contra a ordem de reposição do governo, casualmente disparou, e atingindo-o, certeiramente, no baixo
ventre, matou-o.
É esta uma das versões, a do general incumbido da reposição do governador de Sergipe.
O que é indubitável é que morto Fausto Cardoso, os seus adversários retomaram o governo. Mais ou menos como em Mato Grosso, onde, pela morte do coronel Paes Barros, os
adversários se apossaram da administração.
De tais fatos a conclusão se impõe. A lógica política, pretendendo solver de modo diferente asses dois casos idênticos, nada mais fez do que melhor equipará-los, reduzindo-os ao
mesmo denominador comum – a mudança das situações nos Estados, pela eliminação dos que
podem ser a isso obstáculo pela investidura de pseudo eleições ou pelo prestígio na opinião
pública.
Quem não mata é vencido e é morto. O assassinato é condição de sucesso nas revinditas
dos direitos populares!
Tristíssimas e lúgubres ilações!

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 01.09.1906
COTAS AOS CASOS
Noticiam as folhas que muito combalido com o sangue derramado em Sergipe se acha o
Sr. presidente da República.
Estranhável fora o contrário.
Em Mato Grosso, quis o Sr. Rodrigues Alves intervir, para castigar os assassinos do
presidente do Estado.
Com esse intuito, empregou a força federal. Em Sergipe, intervém S. Exa., por meio ainda
da força federal, e o deputado Fausto Cardoso tomba varado pelas balas dessa mesma força.
Em ambos os casos, morte violenta, preclaras vítimas republicanas sacrificadas à politicagem;
em ambos os casos, a impotência do Executivo para prevenir, impedir ou punir os atentados;
em ambos casos, a irresponsabilidade dos autores dos delitos; em ambos os casos homicídios
legais. Frutos lídimos do regime político que, há 17 anos, proclama estar corrigindo os abusos
da Monarquia e levantando o caráter nacional!
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O Sr. Rodrigues Alves era amigo pessoal de Fausto Cardoso; simpatizava, no íntimo
com o movimento chefiado pelo ilustre morto; desejava vê-lo triunfante e consumida a deposição das autoridades sergipanas, cujo procedimento, renunciando, sem protesto, declarando
depois não haver sido livre a renúncia, fugindo para bordo de uma torpedeira, reclamando
socorro do governo da União, ao qual não apoiavam, trepando, de novo, ao poder, de que tão
pouco dignos se havia mostrado, sobre o cadáver do infeliz represente do Estado, cujo procedimento, dizíamos, não é próprio a merecer acatamento das consciências sãs; pretendia, em
suma, que tudo se passa em Aracaju diferentemente de Cuiabá.
Afinal de contas, idêntico resultado: sangue, sangue... E, durante o cumprimento de ordens do Sr. Rodrigues Alves que matam Fausto Cardoso.
E com que agravantes! Segundo as comunicações oficiais, cercado de pequeno grupo,
disparava ele uns tiros inofensivos. A reposição está concluída. Cerca de 600 soldados em
armas garantiam os repostos. Não podiam os soldados arrancar o revólver a Fausto Cardoso,
derrubá-lo, subjugá-lo, prendê-lo?!
Aos iminentes tiros de revólver, respondem com uma descarga que, singular acaso, apenas atinge a Fausto Cardoso, a um seu capanga, e ao mais presente auxiliar daquele. Belezas
do sistema! Fundas saudades deve sentir o Sr. Rodrigues Alves da época em que, monarquista
conservador, delegado do Ministério de Cotegipe, na presidência de São Paulo, mandava S.
Exa. processar as Câmaras Municipais que se atreviam a propor a mudança da forma de Governo.
A. C.

GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) - 01.09.1906
ARACAJU, 31
Estão sendo reparadas as linhas telegráficas destruídas em vários pontos ao norte, por
ordem do padre Dantas, coletor federal e Olegario Dantas. Este durante a revolução assinou
salvo-condutos impressos, passou recibos de várias quantias de mercadorias extorquidas a
negociantes de Maruim. Os rebeldes saquearam exatorias de Maruim, Laranjeiras e Divina
Pastora, e com ordem dos referidos indivíduos roubaram o gado da fazenda do Dr. João Ferreira, no município de Capela – Estado de Sergipe.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 03.09.1906
INTERIOR
SERGIPE
ROMARIA AO TÚMULO DE FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 2 – Realizou-se hoje imponente romaria ao túmulo do Dr. Fausto Cardoso,
promovida pela classe caixeiral.
Tomaram parte nela mais de 2.000 pessoas, que compareceram, trajando rigoroso luto.
Houve geral consternação, falando os senadores Dacio Melo e Benedito Nunes.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – COMO E POR QUE FOI MORTO O DR FAUSTO CARDOSO – O RELATÓRIO
ARACAJU, 2 – Terminou o inquérito policial militar sobre a morte do Dr. Fausto Cardoso, presidido pelo major Crispim Ferreira.
Diz o relatório:
“O Dr. Fausto Cardoso não atendendo ao convite do General comandante do Distrito para obedecer à ordem de repor o Governo do Estado, acompanhado de diversas pessoas,
dando gritos sediciosos, concitando a acompanhá-la quem quisesse morrer, invadiu o palácio,
com o propósito de impedir a reposição.
A guarda destacada na estação telegráfica, próxima ao Palácio, entrando ali foi recebida
a tiros e reagiu, sendo ferido o farmacêutico João Mota, dentro do Palácio.
O Dr. Fausto Cardoso, quando, voltando do interior do Palácio, em atitude ameaçadora,
oferecia o peito à bala, apostrofou a força, que colocou armas em pontaria.
O General, vendo a menção das praças, gritou:
Não atirem!
Cumprindo a ordem, as praças recolheram armas, e fazendo-o uma imperitamente, disparou-a, ferindo casualmente o Dr. Fausto Cardoso.
Não houve intenção de ferimento, porque as praças que compunham a guarda eram todas estranhas a Sergipe e haviam desembarcado havia dois dias, sendo na maioria analfabetos
e não conheciam o Dr. Fausto, não tendo qualquer delas sido subornada.
Eram recrutas, sem instrução de tiro e haviam recebido cartuchos de guerra, ignorando
as evoluções rudimentares da pontaria, sendo a primeira vez que atiravam com cartuchos dessa natureza.
Depuseram vinte e uma testemunhas, dois oficiais e cinco praças, os telegrafistas Mauricio e Osorio, carteiro Olímpio, Dr. Rola, Artur Fortes, João Mendes, Marcílio Duarte e Temístocles Gomes, que acompanharam o Dr. Fausto Cardoso: Dr. João Ferreira, João Salermo,
Laurentino Carneiro, José Pinto, Arnaldo Freire e Cândido Itajaí.
São adeptas da situação quatro testemunhas.
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OS ANAIS (RJ) - 06.09.1906
CRÔNICA POLÍTICA
O Caso de Sergipe – Fausto Cardoso – Irritações da Maioria Esmagadora – Restauração da Maioria Esmagadora – Restauração da Ordem – A
Culpa do Desenlace.
Tendo emitido a nossa opinião sobre o caso de Sergipe, apreciando a facilidade com que
abandonaram os seus cargos os depositários do poder estadual, cumprimos agora o dever de
sinalar a bravura de Fausto Cardoso, pagando com a vida o que ele supunha constituir uma
conquista benéfica para os seus conterrâneos – a supressão de uma oligarquia que não correspondia aos ideais de Sergipe.
Seria mais conveniente, mais nos moldes tortuosos da moral política predominante a
submissão do ardente moço à deliberação do Congresso, descarregando toda a responsabilidade do caso sobre o Presidente, a quem, pouco antes, negara os meios de pacificação de Mato
Grosso; seria mais político, como se diz por um eufemismo destinado a disfarçar todas as
sincopes, preferir todos os vágados de caráter, transigir, entrar num acordo proveitoso com o
general Firmino Rego, que não seria infenso a concessões equitativas. Mas não se modificavam
à vontade injunções do temperamento; não se sopitam impulsos das convicções como quem
para um automóvel ou esbarra um cavalo empregando o mecanismo de freios poderosos.
Essa coisa, hoje muito malsinada e cada vez mais rara – os compromissos de consciência, os vínculos das ideias, dos princípios, em torno de aspirações generosas, em honra da nossa raça, ainda constituem, seja dito, a força diretriz de alguns homens que não vivem somente
do que é útil ao seu egoísmo, visando somente o que lhes pode encher o estômago, subvencionar-lhes a ociosidade, saciar-lhes os gozos desbragados.
Ainda há neste país quem morra pelos seus ideais, quem não trepide ante as carabinas
da ordem pública, em defrontar a lógica sinistra do dever sacrificando a vida à causa que supõe
justa. E todo o homem que morre pela sua causa, pelas suas convicções, é infinitamente mais
respeitável do que a grande maioria, senão unanimidade dos homens que são pacíficos, inofensivos como as serpentes repletas durante as difíceis digestões.
Votamos um grande respeito, uma veneração sincera a todos os homens abnegados e
isto justifica a homenagem que hoje rendemos à memória do valoroso Fausto Cardoso.
A maioria da Câmara irritou-se às candentes palavras do Sr. Pedro Moacir, como se elas
lhe avivassem a chaga de um remorso, evocando o seu procedimento quanto ao caso de Mato
Grosso. De todos os lados esfuziavam apartes ao orador rio-grandense, como se lhe pretendessem sufocar os estos de indignação ante o triste espetáculo da República entregue à sanha
de legionários onipotentes. De todos os pontos do sombrio recinto, onde perpassa, às vezes,
com um ruído de asas agitadas, o espectro de Tiradentes, o espectro da reivindicação de um
crime secular, surgiam protestos veementes que, pelo avesso, são eloquentes brados das consciências, protestos impondo a submissão ao absurdo triunfante em respeito ao regimento da
Câmara, como se os crimes das coletividades, embora elas se rotulem ou se adornem com as
insígnias da soberania, prescrevessem ou fossem jamais indultados pela consciência nacio49

nal. A obra das maiorias ilegais esmagadoras como fatos consumados, não se subtrai à crítica
benéfica, ao comentário dissecante para revelar as causas, as origens do mal. Esses atos, esses
crimes da politicagem são golpes que abrem brechas no direito, infligem chagas no corpo da
nação exigindo o cautério curativo.
Explodiram, por exemplo, de lábios que se não dilatam nas franquezas da sinceridade,
apartes comprometedores como traições de convicções sopitadas. Atribuíram-se os crimes do
reconhecimento de poderes a vícios inerentes ao regime representativo – não representaram
a nação os seus eleitos ou serem estes excluídos pelas coligações ocasionais, quando a lógica
indicaria forçosamente a repulsa de tal regime, ulcerado visceralmente nos seus órgãos essenciais, um regime de fraudem de perfídia, de servilismo, de inconsciente agrupamento sem princípios, sem ideais, regime que não pode ser o mais oportuno, nem o mais eficaz para conduzir
os destinos de uma nação nobre, jovem, cheia de esperanças, de gloriosos sonhos de porvir.
Nesse tiroteio de apartes, denunciadores de um irreprimível mal-estar da maioria apavorada ante os funestos resultados da sua sabedoria, o Sr. Pedro Moacir se nos figurava um
imprudente ateando o fulgurante fogo de artifício da sua palavra pomposa num arraial de
palhoças donde se esgueirassem os habitantes amedrontados das deslumbrantes faíscas multicores, projetando a luz cambiante de rutilas chamas inofensivas sobre o passado de ontem.
A culpa não é do regime representativo, mas dos homens que o executam deformando-o
ao sabor de interesses subalternos; a culpa não é do chefe do Governo cumprindo o voto unânime do Congresso: a culpa deve ser integralmente imputada à politicagem.
E neste particular pensamos de inteiro acordo com o conceito do Sr. Anísio de Abreu,
conceito externado com a franqueza de um homem que chegou ao fastígio:
“Os sucessos de Sergipe – disse o senador do Piauí, com aquela ponta de ironia que lhe
tem valido vitórias – não são mais do que o resultado da ação dessa madrasta cruel e funesta –
a política – feita de traições e apostasias, de falta de partidos organizados, de crença geral dos
homens de que podem viver divorciados dos elementos conservadores; é a teoria funesta de
que o governador do Estado é onipotente, que tudo pode querer, porque todos os seus adversários ficarão impunes: é a tudo isso que se deve o triste desfecho da política de Sergipe.”
Se Fausto Cardoso não houvesse poupado a vida do Presidente e do Vice-Presidente, se
estes morressem de tiros casuais ou em combate, teria “legalizado o caso”.
Há, na verdade, uma justiça pronta, sumária, violenta, inflexível, para os crimes dos
oprimidos revoltados: ninguém cogita de prever ou de punir os crimes dos opressores.
Dessa iniquidade, desse monstruoso desequilíbrio da balança que afere os direitos, jamais resultará a ordem tão apetecida e sempre perturbada pelos seus pseudo defensores.
É um erro supor que, repondo governadores nos cargos por eles extorquidos, se restabelece a ordem, que não é a calma do terror, nem a estagnação da indiferença, a extenuação dos
vencidos, o desalento do povo privado do direito de representação, afastado das urnas pelas
cavilações fraudulentas, que estão, neste país, batendo o vergonhoso recorde das tranquibernias.
A asfixia dos direitos não pode produzir a ordem, que é uma condição dos organismos
vivos, em plena função.
Esse aspecto de lassidão, de falta de iniciativa, de coragem cívica, de amor aos ideais,
indica submissão, traduz servilismo degenerador, propagando-se com assombrosa intensidade da base ao fastígio da sociedade; indica, finalmente, um esmorecimento, uma perturbação
grave na função do aparelho político, do ativo propulsor da nação.
A ordem não pode resultar da instabilidade das instituições, modificadas, torcidas pela
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jurisprudência de conveniência, pelos caprichos dos interesses ocasionais, que nem sempre se
apoiam na justiça.
Uma nação desmembrada em capitanias entregues a donatários para os quais não há
sanção da moral, nem do direito, é um organismo decomposto, sem força para as resistências
benéficas, sem elementos de defesa própria contra os que a conspurcam.
Dir-se-ia que o empenho dos dominadores é deixar que os elementos de podridão fermentem até completarem a sua funesta obra de destruição que será, então, a paz absoluta, a
morte...
Oh! é preciso que, de quando em quando, surja um mártir para sacudir os opressores da
ilusão da onipotência!
Pojucan.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 06.09.1906
SERGIPE
ANISTIA
ARACAJU, 5 – O Estado de Sergipe, em artigo hoje publicado na primeira página diz
que a anistia está de fato concedida aos implicados na revolta de 10 de agosto, acrescentando
que lhes ficará o remorso de terem concorrido para o fim trágico da rebelião.
Termina esse editorial por tornar os revolucionários responsáveis somente pelo dinheiro e bens extorquidos a particulares, julgando por isso inútil a solicitação de uma anistia, ao
Congresso Nacional.
						__
BAHIA
OS FILHOS DO DR. FAUSTO CARDOSO
S. SALVADOR, 5 – Chegaram ontem aqui e seguem hoje para aí, no vapor Santa Cruz, os
acadêmicos Humberto e Armando Cardoso, filhos do finado Dr. Fausto Cardoso.
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GAZETA DE JOINVILLE (SC) - 08.09.1906
REVOLUÇÃO EM SERGIPE
Segundo telegramas de Aracaju, a revolução naquele Estado e a deposição do Presidente, deram-se da seguinte forma:
À meia noite de quinta-feira, 10, a cidade foi invadida, pelos lados de Chica Chaves
(Norte) e Fundição (Sul), por dois grupos armados.
O grupo do Norte avançou em direção à cadeia pública, atacando-a.
Travou-se então forte tiroteio entre as forças, resistindo muito pouco as praças da polícia que guarneciam aquele edifício, e que terminaram por aderir ao movimento desidioso.
Durante o encontro houve vários feridos de parte a parte.
Em seguida os revoltosos cercaram uma casa particular, onde (...) e também o palácio do
governo.
Ao amanhecer toda a força policial aderiu à revolução.
Às seis horas da manhã, depois das forças legais terem confraternizado com os revolucionários, o desembargador Guilherme de Campos e Dr. Pelino Nobre, governador e vice-governador do Estado, refugiaram-se na casa do capitão-tenente Amintas José Jorge capitão do
Porto.
O povo, então, reunindo-se, conduziu até aí o Dr. Fausto Cardoso, que conferenciando
com aqueles senhores, soube que, para evitar efusão de sangue, os mesmos renunciavam aos
seus altos cargos.
Foi então aclamado governador o terceiro substituto legal Dr. José Sotero Vieira de
Melo, presidente do Tribunal da Relação.

REVISTA MODERNA (PE) - 10.09.1906
CRÔNICA
Felix Bertoldo
A política é sempre nefasta.
Onde que a sua influência se faça sentir, a estatística dos atos reprováveis aumenta, e
ela, na sua inglória tarefa de querer governar os povos, vai deixando o seu caminho juncado de
cadáveres. Nem pareça hiperbólica esta manifestação do meu pensamento, porque, melhor do
que eu, falam os anais da humanidade que muito tem sofrido com as crueldades desta tirana
que anda no mundo a representar tragédias.
Onde estão os frutos da Política? Onde os seus benefícios? Diz-se que ela é boa, porque
é a ciência de bem governar os homens. Nego. Ela tem, apenas, procurado a solução deste magno problema social, mas ainda não chegou ao seu resultado prático, e, daqui até lá, teremos
de passar por muitas provações, muitas notabilidades terão de ser postas à prova e só depois
cristalizadas todas as ações do homem no comburente crisol de um critério mais elevado é
que, talvez, tenhamo-lo um ponto mais aproximada da verdade. Não é uma predição o que eu
faço; estabeleço premissas para tirar conclusões. Quereis um exemplo frisante do que avanço?
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Aí tender o fato revoltante de Sergipe, o berço glorioso do imortal Tobias, a terra que tão carinhosamente recolheu os primeiros vagidos do Grande Sábio, oferecendo-nos, hoje, o triste
atestado da vilania dos seus homens, apagando uma estrela que com tanto brilho coruscava na
constelação dos nossos homens superiores, e de quem o Brasil muito tinha a esperar, na obra
de sua futura grandeza. Fausto Cardoso foi uma vítima da Política. Há, por aí, quem o classifique no rol dos tresloucados; eu, porém, penso que ele foi um homem de grandes energias e que
morreu como a heroica sentinela de Pompeia que, no cumprimento do dever, preferia sepultar-se nas cinzas do Vesúvio, a abandonar o seu posto. Fausto sucumbiu como sucumbem os
homens de vontade inquebrantável, legando à posteridade um nome aureolado pelos fulgores
do talento e pela masculinidade de um caráter reto e sincero.
A crônica, falando assim, não quer tecer nênias à memória do herói sergipano; ela quer,
apenas, dedicar-lhe, como preito derradeiro, os sentimentos emotivos de quem a escreve, fazendo-lhe a devida justiça neste momento em que o Brasil traja crepe e a alma nacional se esvai
num plangente soluço de dor.
Esta política que, por aí avassala o coração dos homens do meu País, deve ter muitos
pontos de semelhança com a horrenda imagem da deusa Kali que os Brahamines adoram: olhos
esbugalhados, língua pendente, cabelos em desalinho, a infundir terror aos seus crentes, numa
insaciável sede de vingança, num invencível desejo de fazer o mal.
						__
E nesta queixa sentida pela morte inesperada de Fausto Cardoso, o Cronista suspende
a pena do papel, cônscio de que o dispensareis da relação de outros assuntos que encheram os
dias da semana.
É mais uma homenagem ao morto ilustre que no mundo subjetivo, onde não se conhece
as tramas da inveja e do despeito, a estas horas recebe o amplexo daqueles que, como ele soube, souberam tombar gloriosamente, na defesa de uma ideia superior.

REVISTA MODERNA (PE) - 10.09.1906
CARTAS SIMPLES
Aos leitores
Ainda se não tinha apagado do nosso espírito a impressão da horrenda catástrofe de
Mato Grosso, onde os adversários do governo, agindo de acordo com o bloco, tingiam de rubro no sangue dos inimigos, as escadarias do palácio governamental daquele Estado, para dar
ascensão a um dos seus próceres, quando nos surgiu uma outra, mais terrível, mais desoladora,
porque nela sacrificava-se uma mentalidade. É de Sergipe que quero falar, de Sergipe onde há
poucos dias desenrolou-se a mais lamentável de todas as últimas desgraças deste país. Fausto
Cardoso era a alma noctígena da Câmara Nacional, e, por isso, era necessário que o bloco, para
melhor sorte de seus planos de cobiça, o eliminasse. Ele que, independente, “tinha o estilo
candente como o fogo” quando combatia em nome da justiça, e, muitas vezes, pôs nua a calva
leprosa dos governos ineptos e dos políticos venais, não podia viver nesta terra onde assenta
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os seus arraiais uma Instituição que é o mais exato e frisante atestado de que somos nós, um
povo subserviente, que se não anima em fazer retrógrados os governos que querem tomar a sua
dianteira. E o que mais irrita-me e desconsola-me, é o Sr. Olympio de Campos, um sacerdote
de Deus (como dizem), ter olvidado a filosofia augusta do divino Nazareno, para, alugando os
seus serviços a quem quer que o sustenta no domínio do Estado de que se fizera chefe, convir
no assassínio de um homem necessário à ciência, utilíssimo ao país.
Fausto Cardoso foi friamente, covardemente assassinado, mas um dia “quando houver
serenado a tempestade das paixões, quando o espírito brasileiro houver recebido o banho tonificador do tempo e a alma tiver dominado todos os corações, então a sepultura – de Fausto
– será, como o Parthenon de Aripa, a Tebaida em que irão meditar as almas que meditam, onde
irão pedir alento nas provações aqueles que acreditam na imensa e colossal influência que
exerce sobre a pequenez dos homens vivos a grandeza titanesca dos homens mortos”, porque,
neste tempo, verão os intolerantes de hoje, no desejo de Fausto, frustrado pela morte, a verdadeira noção do bem.
			Fabricio Teles

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 11.09.1906
MORTE DO DR. FAUSTO CARDOSO
COMO SE DEU
ÁGUA NEGADA AO MORIBUNDO
AS SUAS ÚLTIMAS PALAVRAS

Entrevista com seus filhos – O estado de pânico – O Sr. Humberto
Cardoso escapa milagrosamente – O serviço telegráfico – Os documentos
da renúncia – O embarque dos filhos do Dr. Fausto Cardoso
Chegaram ontem a esta capital, vindo de Sergipe, os acadêmicos Armando e Humberto
Cardoso, filhos do inditoso deputado Dr. Fausto Cardoso, e outros sergipanos, que presenciaram os acontecimentos da revolução naquele Estado.
Dirigimo-nos à residência da família do Dr. Fausto Cardoso, na rua dos Voluntários da
Pátria, no intuito de fornecer aos leitores do Jornal do Brasil a narração de testemunhas oculares
das cenas funestas, que causaram a morte do talentoso deputado.
Apesar de bastante magoado com a morte de seu pai, o Sr. Armando Cardoso prestou-se
à entrevista, que lhe pedimos sobre a revolução de Sergipe e começou assim:
“A narrativa publicada aqui dos acontecimentos de Sergipe é o reverso da verdade.
A censura do governo era tão rigorosa que um telegrama de 250 palavras, mandado para
um jornal diário desta capital, chegou à redação com 27.
Os telegramas oficiais torceram os fatos e as informações fornecidas eram na maioria
54

falsas. A notícia sobre a morte de meu pai quis fazer crer aqui ter sido o resultado do disparo
casual de uma arma, quando ele foi assassinado por um grupo de soldados, que não só usavam
a espingarda mas armas brancas também, como lhe narrarei com toda a verdade.
A nefasta cena foi tão bárbara, que não precisa de colorido, para fazer realçar a sua hediondez.
Meu pai não tinha ideia alguma de revolução, e quando os seus amigos se resolveram a
lançar mão desse meio para pôr cobro a uma situação política, que julgavam intolerável, meu
pai opôs-se quanto pôde. Não podendo convencer os seus amigos, que não se dissuadiram do
seu propósito com os conselhos dele, não podia meu pai, no entanto, abandoná-los.
Ainda assim, fez tudo quanto pôde para que o partido conseguisse os seus fins por meios
pacíficos; procedeu com generosa liberalidade e foi vítima da sua boa-fé.
Quando o Presidente e Vice-Presidente renunciaram, o telégrafo, que até ali tinha estado guardado por soldados e debaixo de censura rigorosa, foi aberto para todos, ordenando
meu pai que livremente telegrafassem aqueles que o quisessem.
É estranho que, se eles renunciaram sob pressão, como se quer fazer crer, não tivessem
telegrafado isso para os seus amigos do Rio.
A narração publicada aqui, diz que meu pai fora morto fora do palácio, a 15 metros de
distância, quando a verdade é esta:
Quando a força chegou, meu pai estava em palácio com uns quarenta amigos. A força
era de sete homens escolhidos, com o fim de assassinar meu pai, comandados por um alferes.
Entraram e subiram o primeiro lance das escadas e fizeram fogo para cima, ferindo gravemente
um homem.
O grupo dispersou-se e meu pai ficou apenas com uns oito homens e meu irmão Humberto.
Se não deram o tiro certeiro em meu pai, à primeira descarga, foi porque junto dele estava um oficial do Exército, com que ele ia descendo.
No vestíbulo do Palácio mataram à arma branca Nicolau do Nascimento, que não é um
vagabundo como publicaram os jornais, mas um dono de salinas, um rapaz que conseguiu fazer uma pequena fortuna com grandes esforços e muito trabalho.
Meu pai recebeu aí também um tiro no braço esquerdo. Ele não estava armado, tinha
apenas uma bengala com castão de ouro na mão.
Abriu o casaco e, mostrando o peito, disse:
– “Atirem, covardes.”
Nisto um soldado vinha espetar meu pai com o sabre. Meu irmão Humberto impediu o
golpe, segurando a arma com a mão e abaixando a cabeça.
O soldado disparou um tiro que lhe furou a aba do chapéu junto ao cabelo e resvalou
pela perna.
Foi um verdadeiro milagre o não ter sido morto então.
Mais uns passos para a frente e meu pai recebe uma bala no peito, que o varou de lado a
lado.
Na minha opinião, o mesmo soldado que fez o ataque à baioneta foi o que deu o tiro no
braço e desfechou o tiro fatal, que apenas deixou meu pai com 25 minutos de vida.
Quando meu pai caiu, Humberto gritou: “Meu pai! ”, ao que ele respondeu: “Meu filho,
não te importes. Estou morto, mas a vitória está conosco”. Meu pai foi carregado para casa de
um amigo, onde morava. No caminho, ao passar pela casa de um inimigo político, pediu água.
De dentro bradou uma voz: “Não deem água”. Afinal uns homens entraram e trouxeram-na.
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Ao chegar a casa ainda meu pai pode exclamar: “Desgraçado Sergipe! Deem-me mais
água.” Depois enquanto a iam buscar pronunciou estas palavras: “Está bem, não quero mais.
Estou com frio. É verdade!... Como me assassinaram!...” e morreu sem ter uma palavra para a
família, pois, só lhe preocupava o espírito a pátria e o seu torrão natal.
E a dificuldade para arranjar caixão?... O medo que aquela gente tinha da perseguição,
da morte, se o fornecesse!...
Uma hora antes do enterro, devido a esforços de amigos, foi o caixão feito.
Havia 4.000 homens dispostos a sacrificar a vida pela causa, o bastante para derrotar a
força se meu pai quisesse revolução, ao que sempre se opôs. O próprio médico Dr. Theodoro
do Nascimento, amigo do governo atual, e disso testemunha, declarou que meu pai não tinha
consigo nem um canivete.”
O Sr. Armando Fausto Cardoso mostrou-nos a roupa que seu pai vestia e por ela verificamos que os tiros foram dados como ele havia relatado; o chapéu de seu irmão Humberto
estava furado pela bala de que milagrosamente escapou.
Depois, em conversa com ele, seu irmão Humberto e dois amigos que estavam na sala,
ouvimos a seguinte narrativa dos acontecimentos da revolução e da situação em que se acha o
Estado, feita pelo Sr. Humberto Cardoso, que acompanhou o pai:
“Para mostrar como o general Firmino Rego foi parcial e ajudou a situação, basta dizer
que horas depois de meu pai ser assassinado, fez-se fotografar em um grupo com o Padre Olímpio, chefe político, o presidente Guilherme Campos e o vice-presidente Polito Nobre e ainda
hoje vive em Palácio.
O Estado todo e a Capital, especialmente, estão em um estado de pânico horrível.
Os amigos de meu pai têm receio de perseguições, mas por sua vez o Presidente e aqueles que o acompanham sabem que o Estado em peso era amicíssimo de meu pai e temem uma
vingança.
O Presidente achava-se tão amedrontado que, enquanto meu pai estava em Palácio com
40 homens e os sete soldados partiam para lá, na sua missão funesta, instado pelo General, a
fim de ir para Palácio, disse: “Não entro lá sem que os soldados matem Fausto Cardoso.”
Para frisar o procedimento mesquinho do partido deles basta dizer que Josino Menezes,
candidato a Senador, requereu os vencimentos que lhe cabiam por 40 dias que serviu no Banco
de Sergipe, por ter sido demitido por documento legal.
Usando a palavra legal, prova ele que reconheceu o Governo que passou o documento.
O Sr. Armando Cardoso mostrou-nos depois os originais documentos da renúncia, que
diziam simplesmente:
“Renuncio o cargo de Presidente do Estado.
Aracaju, 10 de Agosto de 1906. – Guilherme Campos.”
“Renuncio o cargo de Vice-Presidente do Estado.
Aracaju, 10 de agosto de 1906 – Pelino Francisco de Carvalho Nobre.”
As firmas estão reconhecidas pelo tabelião Chaves.
O Sr. Armando Cardoso referia que seu irmão Humberto perguntando ao Presidente
por que não saía à rua, ele respondeu:
“Eu só sairei para ir com seu pai ao Rio por terra”, o que faz crer que ele tinha em mente
alguma traição.
O documento do Dr. Homero de Oliveira, entregando o lugar de presidente da Relação
ao Dr. João Maria Loureiro Tavares, é concebido nos seguintes termos:
“Tendo-me o Exmo. Sr. desembargador José Sotero Vieira de Melo passado o exercí56

cio de presidente do Tribunal da Relação, por motivo de moléstia, pelo mesmo motivo passo
igualmente a V. Exa. o exercício do referido cargo.”
O Sr. Armando Cardoso contou-nos ainda que o Dr. Guilherme Campos dissera a seu
pai que nada tinha mais com política e que, como não dispunha de meios de vida, lhe pedia
que arranjasse para ele uma vara criminal no Rio, ao que seu pai respondera que faria tudo que
pudesse para o servir. Meu pai guardou sobre isto o maior sigilo. Só eu, e meu irmão, o padre
Leonardo Dantas e o Dr. Olegário Dantas é que o sabiam.
Falando do general Firmino Rego, assim se expressou o Sr. Armando Cardoso: “Este
general assistiu ao tiroteio encostado a um dos dois tamarindeiros, em frente ao palácio. Aí
foi procurado pelo Sr. Serapião Aguiar, que, ajoelhado, pediu-lhe que intercedesse para não
matassem meu pai. Ele respondeu: – “Os senhores pensaram que eu vinha para aqui ouvir discursos? Eu não subo lá. Gosto pouco de me meter no meio das balas. Os soldados que façam o
que quiserem”.
Este mesmo general, quando o Presidente, no dia seguinte, assustado, chamava a sua
atenção para o pânico que causara a morte de meu pai, disse em palácio: “Não se importem.
Este barulho é semelhante ao que produz uma pedra atirada no lago; faz muito ruído, espadana a água, mas logo depois o lago volta ao seu estado primitivo, e nem vestígios deixa de sua
passagem.” Soube também que o comandante Gomes Carneiro, do 26º, dissera, ao ler a notícia
do assassinato do meu pai: “Se a ordem de reposição fosse dada a mim, as coisas correriam
muito diferentemente. Intimaria, prenderia, mas nunca consentiria em assassinatos. Penso
que a Máuser não é arma de salão, mas de campo”.
O Sr. Humberto Cardoso declarou-nos que ao seu embarque, e de seu irmão, apenas do
receio com que o povo anda de perseguições, foram umas 500 pessoas.
Também nos contou que, para se fazer acreditar aos que não presenciaram o assassinato
de seu pai, que ele fora vítima de um tiro casual e que é coisa fácil uma arma disparar, os soldados frequentemente deixavam disparar a arama, sendo já coisa comum ouvirem-se detonações
desses tiros casuais.
Para mostrar o sangue frio daquela gente contou-nos o Sr. Armando: “ Quando o Presidente e Vice-Presidente foram para palácio, pisaram em cima da poça de sangue de meu pai e
por sobre o corpo do infeliz Nicolau Nascimento.
Quando um soldado deu uma coronhada no ombro de meu irmão Humberto, dentro do
palácio, meu pai virou-se para o tenente Franco, gritando:
– “Miseráveis! ”
Mas, veja como o procedimento de meu pai foi diferente. Ouvindo uma queixa de violência, demitiu imediatamente um delegado.
Consta-me que para aqui veio a notícia de “um cabo ter morrido de congestão. Pode
dizer no Jornal do Brasil que esse infeliz foi assassinado, por se ter envolvido em uma bandeira
da República e dar um viva ao Dr. Fausto Cardoso.
Não imagina a desolação daquela gente, e a dedicação que tinham por meu pai; amigos
dedicados choravam como crianças; senhoras caiam prostradas, outras tinham ataques, enfim,
até casos de loucura causou o triste desenlace.
O povo tinha nele toda a esperança. Os 4.000 homens que tinha a seu lado, ao perderem
o seu chefe, quiseram vingar-lhe a morte, mas amigos de meu pai, temendo a carnificina, dissuadiram-nos disso.
Os nossos entrevistados a custo puderam fazer a narrativa que aqui deixamos, tal a sua
comoção.
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Quando perguntamos ao Sr. Armando o que pensava da situação atual e sobre o que os
partidários de seu pai tencionavam fazer, respondeu-nos:
“Sergipe está em pânico. O governo não tem força moral, mas não creio que haja revolta.
Demais, que me importa a mim agora? Não há vingança possível que fosse capaz de me restituir meu pai”.
Esta versão está em completa contradição com os telegramas oficiais.
Consta-nos que um amigo do Dr. Fausto Cardoso vai escrever um folheto fazendo o
histórico dos acontecimentos para mostrar como ele se opôs à revolução, sendo envolvido nela
só para não abandonar os seus amigos, e como se deu a sua morte.

O ESTADO DE SERGIPE - 11.09.1906
MENSAGEM

Apresentada a Assembleia Legislativa de Sergipe
Na 1ª SESSÃO ORDINÁRIA 8ª LEGISLATURA
Em 7 de Setembro de 1906
Pelo presidente do Estado Guilherme de Souza Campos
Senhores Membros da Assembleia
LEGISLATIVA DO ESTADO:
Em obediência ao preceito contido no art. 33, nº IV, da Constituição do Estado, venho
dar-vos conta dos negócios públicos, ainda que mui sucintamente, atentos os acontecimentos
de 10 do mês próximo findo, os quais me privaram da administração pública durante 18 dias.
Só tendo conseguido o governo do Estado no dia 28 do citado mês, isto é, dispondo
apenas de 9 dias para inteirar-vos dos vários negócios da Administração, bem compreendeis
a impossibilidade de ministrar-vos, com o desejado desenvolvimento, as informações sobre
todos os serviços públicos.
Esperando a necessária escusa para esta lacuna, perfeitamente justificável em face dos
fatos ocorridos, asseguro-vos que, em mensagens parciais, serei solícito em prestar-vos os esclarecimentos que julgardes precisos para a elucidação de assuntos dos quais vos tenhais de
ocupar.
Devo a vós, que representais o nosso Estado, a exposição dos acontecimentos ocorridos
no período de 10 a 28 de agosto último.
Às 5 e meia da manhã do dia 10 daquele mês, a pacífica população desta cidade é despertada aos estampidos de tiros disparados pela força policial do Estado, revoltada contra o Governo constitucional, pelo deputado Fausto Cardoso, tenente-coronel Antônio Mota e outros
próceres do Partido Progressista, há poucos dias fundados no Estado, em oposição à situação
política dominante.
O alferes reformado do Exército Otaviano de Oliveira Mesquita, comandando as praças
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revoltadas, postara-se com elas em frente ao palácio do Governo, junto à ponte do Governador.
Aos primeiros tiros disparados contra o Palácio, telegrafei ao presidente da República,
solicitando a intervenção do Governo Federal no Estado, de acordo com o artigo 6º da Constituição da União.
Os amigos do Governo legal, ao certificarem-se do que se estava passando, correram
todos, sob iminente perigo de vida, ao Palácio, onde já se achavam o senador Olympio Campos, Dr. Pelino Nobre, digno vice-presidente do Estado e os oficiais do Corpo Policial, então
traídos pelos seus comandados.
A princípio as praças que compunham a guarda do Palácio responderam à agressão feita
ao governo constituído; mas reconhecendo-se a insuficiência de munições, ficou resolvido que
apenas guardassem o edifício, esperando-se que os revoltosos esgotassem as munições, das
quais dispunham.
Em tal situação, compareceu, a convite meu, o bravo capitão de corveta Amintas José
Jorge que, conhecendo as vantagens dos revoltosos sobre a defesa oposta pelo Governo, ponderou que seria improfícua qualquer resistência. Sendo lembrado o alvitre de parlamentar com
os revoltosos, ficou desta missão incumbido o mesmo capitão do Porto, Amintas Jorge.
Aceitei o pesado encargo, e esgotadas as indicações para a manutenção da legalidade,
assentou-se que ficaria responsável pela ordem pública o referido comandante Amintas até
que chegasse do interior do Estado o doutor Fausto Cardoso.
Firmado este pacto, por força das circunstâncias, recolhi-me à Estação Telegráfica com
o vice-presidente e outros.
Então os sediciosos, tendo à frente o alferes Otaviano Mesquita, tenente coronel Antônio Mota, Raymundo Ribeiro, acompanhados de diversos empregados do Correio e do Telégrafo, encaminharam-se para o Palácio e invadiram.
Em seguida postaram à porta da Estação Telegráfica praças e capangas armados com o
intuito de embaraçarem por todos os modos a expedição de telegramas por parte do Governo.
Da Estação Telegráfica transportei-me para a casa de residência do comandante do Porto deste Estado.
Na tarde do mesmo dia 10, voltou a esta capital o inditoso deputado Fausto Cardoso,
sendo vitoriado, ao penetrar na cidade pelos sediciosos que aguardavam ansiosos a sua presença no teatro dos acontecimentos.
Ainda em trajes de viagem, dirigiu-se o mesmo deputado à casa do capitão do Porto,
e, após longa conferência comigo e com o vice-presidente do Estado, na qual impôs-nos, sob
ameaça de entregar a cidade à anarquia reinante, a renúncia dos nossos cargos, cedemos afinal,
na iminência do perigo que corríamos, bem como os amigos que nos acompanharam.
A audácia dos revoltosos chegou ao ponto de fazerem cercar por capangas a casa do
comandante Amintas Jorge, onde formos cavalheirescamente (...) contra o assassinato que publicamente se propalava, como meio de firmar-se a situação plantada pela anarquia.
O Governo da República, atendendo ao pedido de intervenção que lhe fora feito, mandou aqui aquartelar o 26º Batalhão de Infantaria, com ordem de repor o governo legal.
O batalhão, vindo da Bahia, desembarcou nesta capital no dia 13.
Veio, porém, desfalcado de praças, insuficiente para acometer contra a polícia e forças
de capangas.
O bravo comandante do 26º, tenente-coronel Gomes Carneiro, conferenciou com o governo deposto, comprometendo-se a garanti-lo, custasse-lhe embora a vida; mas a prudência
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aconselhara a recusa das autoridades depostas de voltarem a Palácio, baldas de seguras garantias.
Continuei em casa do comandante Amintas donde mais tarde transportei-me para o
quartel do 26, e daí para bordo da torpedeira Gustavo Sampaio.
Afeto o caso ao Congresso Nacional pelo Exmo. Sr. presidente da República, em mensagem do 14 do mês próximo passado, foram pelo Poder Legislativo da União reconhecidas,
como extorquidas, as renúncias do presidente e vice-presidente deste Estado.
No dia 26 chegava a esta capital um contingente, pedido pelo comandante do 26, composto de praças do 9º e 16º Batalhões do Exército e no imediato, o Exmo. Sr. general Firmino
Lopes do Rego, digno comandante do 3º Distrito Militar que viera ao Estado encarregado
de executar a resolução do Congresso Nacional. O que se passou no dia 28 é já conhecido de
todos os brasileiros, e é com o coração enlutado que vos anuncio o fim trágico do Dr. Fausto
Cardoso.
O Estado de Sergipe, em seu número de 2 do corrente, refere o desenlace dos terríveis
acontecimentos, e é dele que reproduzo os trechos que seguem:
“Cerca de dez horas do dia 28, singrava da ponte do governador para a bordo da Gustavo
Sampaio o escaler que conduzia o Exmo. Sr. general, chefe do distrito militar e sua luzida comitiva, composta de briosos oficiais do Exército.
Recebido pela distinta oficialidade do vaso de nossa Marinha, S. Exa. após os cumprimentos do estilo, disse aos doutores Guilherme Campos e Pelino Nobre, presidente e vice-presidente despostos, que havia recebido ordem do Exmo. Sr. ministro da Guerra, em nome
do presidente da República, para repô-los, de acordo com a resolução do congresso nacional,
restabelecendo desta maneira a vida constitucional do Estado, inteiramente perturbada pela
sedição do corpo de polícia, atiçada pelo deputado federal Dr. Fausto Cardoso.
Em seguida, retirou-se demandando à terra, enquanto a Gustavo Sampaio hasteava bandeira que indicava estar a seu bordo a primeira autoridade do Estado.
De terra este sinal foi percebido e, desde logo, compreendeu-se que a reposição seria
inevitável e imediatamente grandes turmas de curiosos se foram reunindo nas imediações do
palácio do governo.
Desembarcando, o general Firmino Rego deu várias ordens e foi até o chalé ocupado
pelo deputado Dr. Fausto Cardoso, na rua de Pacatuba.
A conferência durou mais de uma hora. O general concitava o Dr. Fausto Cardoso a resignar-se diante do império da lei e das ordens que recebera do Governo da República.
O deputado sergipano estava profundamente emocionado e declarava que só morto
ocuparia o governo legal o edifício que lhe é próprio.
Disse o malogrado moço que não cumpria a deliberação de um Congresso que compactuara com o assassinato de Mato Grosso e (...) acremente a representação nacional.
Era o desespero. Terminou o general sua conferência dizendo que cumpriria sem demora as ordens do governo, e retirou-se. O senhor desembargador Loureiro Tavares e o farmacêutico Serapião Aguiar, então detentor do Governo, presentes à conferência declararam que
acatavam a ordem do governo.
Nesse ínterim a força policial que estava de guarda no palácio e no quartel retirou-se em
debandada.
No chalé, Fausto Cardoso não se continha; proferia frases de indignação e não ouvia os
prudentes conselhos, as ponderações refletidas de alguns amigos dedicados, entre eles os doutores Gumersindo Bessa e Simeão Mota; ali um grupo de moços, em sua totalidade estudantes
60

e empregados federais, levantava vivas ao Dr. Fausto, e concitava-o à resistência. O Dr. Bessa
abraçou-se com o seu amigo para que não saísse, o mesmo fazendo o Dr. Simeão Mota.
Debalde. Fausto Cardoso a nada atendia, queria perder a vida pelo seu ideal, dizia ele, e
chegou a ameaçar de morte ao último daqueles amigos, se o impedisse de sair.
O Dr. Gumercindo Bessa dizia-lhe, segundo nos afirmam: - aceite os conselhos talvez
do único amigo que lhe fala com sinceridade: talvez seja este o meu último adeus.
Os populares acompanharam o Dr. Fausto Cardoso, que dizia: Quem tem coragem de
morrer, venha comigo! Haja sangue.
E os loucos partiram, aos vivas, aos brados de resistência; a razão não os continha.
Ouviram-se gritos de vivas à revolução e outros sediciosos. E o Dr. Fausto Cardoso, ardente, agitando o chapéu de Chile, sobe as escadas de Palácio e virando-se para o povo, brada:
- O palácio é dos sergipanos. Siga-me quem quer morrer comigo!
Penetra no edifício e chegam todos ao salão de espera, repetindo-se os vivas de guerra,
quebrando-se vidraças e móveis.
Ordenou o general que o palácio fosse evacuado e a força de 6 praças que estava guardando o telégrafo entra para cumprir a determinação, e ao chegar no salão foram disparados
tiros sobre ela; houve também disparos sobre os populares.
Estabeleceu-se o pânico; muitos fogem pelo fundo do palácio, saltam muros, abandonando o chefe, até aquela ocasião aclamado.
O farmacêutico João Mota, com um braço despedaçado, é levado para casa do seu irmão,
médico do Exército, residente na imediação, enquanto o Dr. Fausto Cardoso descia as escadas
do palácio trazido pelo ajudante de ordens do general, tenente Franco, e em frente do mesmo
palácio soltava gritos de guerra, concitando a resistência e que dali sairia morto.
Vendo as praças um grupo em atitude ameaçadora, ficaram com as armas em pontaria,
o que, percebendo, o general gritou: Não atirem. Cumprindo a ordem, as praças levaram as
armas ao ombro, disparando uma delas com tal imperícia que feriu casualmente na região do
ventre ao Dr. Fausto Cardoso, que caiu ao mesmo tempo que um grito de dor era soltado pelo
seu filho que sentira fora seu desditoso pai atingido por um projetil de carabina Máuser.
A cena passou-se rápida, em poucos minutos.
Poucos passos adiante já estava morto o popular Nicolau Saverista.
Conduzido para a casa de sua aposentadoria, o Dr. Fausto Cardoso pedia com sofreguidão água, que lhe foi ministrada na residência do coronel José Cardoso pelo tenente Dr. João
Soter, que ali se achava.
Recolheram-no ao chalé que ocupava; e horas depois terminava uma existência preciosa, tão útil à família e à pátria, de modo tão inglório, tão desditoso, produzindo n’alma de todos, correligionários e adversários, a mais profunda dor, uma desolação que se sente, mas não
se descreve.
A força que dava guarda ao telégrafo compunha-se de 6 praças do 16º batalhão, vindas
há pouco de Maceió para Bahia, e ainda recrutas no serviço militar.
Poucos amigos acompanharam o Dr. Fausto a palácio; subiram o Dr. João Mota e Dr.
Alberto Rola, este no fim do préstito, os empregados do Correio, Marinho Pontes, João Rollemberg e Artur Fortes, Alfieri Melo, Artur Bezerra, Nilo Gonzaga, Adolfo Xavier, Marcilio
Duarte, estes quatro empregados do Telégrafo; João Mendes, Raimundo Ribeiro e Serapião
Aguiar, detentor do governo; estudantes, moços desocupados e alguns populares.
O facultativo desta capital, Dr. Theodoreto Nascimento, prestou os serviços que pôde
no momento ao desventurado Dr. Fausto Cardoso, mas tudo era baldado – a hora fatal era
61

chegada.
Enquanto se passava a cena descritiva, a torpedeira Gustavo Sampaio colocara-se em
posto de combate, logo que foi visto entrar em palácio o grupo sedicioso, recolhendo-se à câmara do mesmo navio os asilados e pessoas outras que estavam a bordo.
Restabelecida a ordem o general destacou um grupo de oficiais para conduzir ao Palácio
o presidente Dr. Guilherme Campos e o Vice-presidente Dr. Pelino Nobre, o que foi cumprido,
vindo os mesmo da Gustavo Sampaio.
Muitos correligionários de Suas Excelências já se achavam na ponte do governador e
acompanharam-nos até a sede do governo.
Aí chegados, foram pelo presidente do Estado dirigidos telegramas ao presidente da
República, ministros e governadores dos Estados dando notícia das ocorrências.
Sua Excelência o senador Olympio Campos, que também se achava a bordo da torpedeira, mostraram-se muito emocionados pelo triste acontecimento. Era visível a mágoa de que se
achavam possuídos.”
						__
Nos municípios Maruim, Laranjeiras, Divina Pastora e outros, praticaram os revoltosos
toda a sorte de violências, desde prisão e ameaça de morte contra amigos do Governo até o
saque à fortuna pública e particular.
Felizmente tal estado de coisas desapareceu com a ida da força federal para aquelas localidades, cujos habitantes já se sentem plenamente garantidos, mesmo os que patrocinaram
essas depredações.
						__
Terminando esta ligeira exposição, cumpro um grato dever salientando a correção com
que procederam as forças de terra e mar, presentemente neste Estado, para a restauração e
manutenção da legalidade entre nós, e felicitando-vos pela edificante resolução do Congresso
Nacional, que vem restabelecer os princípios básicos da República Federativa em nossa Pátria.
Aceitai, Srs. Deputados, de par com as felicitações que vos envio, as minhas sinceras
homenagens de admiração e respeito.
Palácio do Governo do Estado de Sergipe, em Aracaju, 7 de setembro de 1906, 18º da
República.
Guilherme de Souza Campos
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O ESTADO DE SERGIPE - 11.09.1906
REVISTA DOS MUNICÍPIOS
PROPRIÁ
- Já muitos dias antes da revolta, os adversários desta cidade, mais tarde progressistas,
anunciavam francamente a queda da situação. Os Aguiar rumorejavam que se faria, com assentimento do chefe da nação, a deposição do governo do Estado, logo que no solo sergipano
pisasse o Dr. Fausto Cardoso. Não se guardava reserva.
As manifestações de força eram feitas às escancaras e as encomendas de cangaceiros
para os municípios sertanejos faziam-se de maneira tal, tão francamente, que ninguém as ignorava.
Havia mesmo certa ostentação.
O Sr. J. Amorim, redator do Nacional, era aqui o arauto da situação a iniciar-se, tornando-se insuportavelmente agressivo.
A célebre questão da muda da feira tinha voltado à baila; ela passaria em breve para o
bairro de cima, e os Aguiar compraram logo, por boa quantia, ao velho José Maximino, um quarteirão de casas, que grandes vantagens dariam com a mudança, pois fariam pressão sobre os
colegas.
Dir-se-ia uma febre de queimar espíritos, tal o irrequietismo que reinava entre eles.
As cartas e os portadores cruzavam as estradas entre Maruim e Propriá e vice-versa.
A eloquência epistolar do padre Dantas inflamava os ânimos: - anunciava para breve trecho a
subida do seu partido.
Os situacionistas, cônscios de sua força, deixavam-nos sonhar e tudo levavam à conta
das costumadas espanholadas do padre Dantas e riam-se da atitude de grandeza dos Aguiar, os
ricos da cidade, a quem nada servia naquele momento senão o transformarem-se em senhores
do município, com ele associarem-se, desde o santo cruzeiro, passagem de contrabandos, chegando até o cofre do município para os seus agregados.
- Deu-se a deposição; para a capital partiram logo o coronel João de Aguiar, o Serapião e
outros, à cata de empregos e posições.
Serapião chegou à presidente da Assembleia, a fim de proceder a eleição do padre Dantas
para presidente do Estado, com preterição do Dr. Gonçalo de Faro, se antes não fizesse ao Dr.
Fausto o que fez no Amazonas, ao Dr. Fileto Pires, ao qual, se conta, traíra por 50 contos.
Maldades de gente ruim.
Esse Serapião de Aguiar, que preteriu a Antônio Mota na presidência da Assembleia,
diz-se por aqui a boca pequena, saiu do Amazonas às pressas, porque fez transferências na
execução de um contrato de calçamento.
Ainda maldade de gente ruim.
Ele, Serapião, mandou dizer para aqui que foi presidente da Assembleia porque Fausto
fazia questão do coronel Apulcro Mota no partido, com ou sem o irmão Antônio Mota, a quem
procurava desgostar à proporção que aquele se aproximava.
Fausto Cardoso, aborrecido com a lista enorme de empregos que lhe exigia para protegidos o coronel Sinhozinho Aguiar, escreveu-lhe longa carta, terminando assim: - “estou aborrecido de ter vindo a Sergipe e se dispusesse de empregos de três Estados seriam insuficientes
para os ambiciosos.
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Estou convencido de uma coisa: aqui só tenho de amigo sincero Gumersindo”.
Afirmam isto.
A intendência foi logo deposta; os juízes de paz forçados a abandonarem os seus postos;
o delegado de polícia improvisado cometendo toda sorte de tropelias, cercado de capangas,
sendo que posição muito saliente em todas as loucuras foi tomada pelo Dr. Dionísio Teles, juiz
de direito, e Tavares, juiz municipal, filho do detentor do poder por alguns dias – Dr. Loureiro
Tavares.
O Dr. Dionísio gritava: - “esplêndida a nossa vitória”, esquecido de ter sido até poucos
dias tratado por chefes do movimento sedicioso como passador de moeda falsa.
Seria desembargador, era a promessa dos Aguiar.
A primeira notícia da reposição teve a José Amorim, o testa de ferro do Nacional, no
Penedo, por um aviso do deputado padre Geminiano e logo foi a Propriá trazendo armas e bagagens para a vizinha cidade alagoana, onde foi fixar residência: a consciência acusa-o muito e
o homem não quer estar aqui.
Mas guardou segredo, o malvado.
Ele tinha ido a Penedo passar telegramas mandados de Aracaju, cuja importância andava em mais de conto de reis, e o portador trouxera quantia insuficiente.
Adiantara o dinheiro o coronel Sinhozinho, que não perdeu o cobre por ter chegado a
notícia da reposição.
Os telegramas versavam sobre a instalação da Assembleia e posse de governo do Serapião.
Um cabo que acompanhou o portador desses telegramas foi preso em Vila Nova por um
capitão de polícia, que se achava aí destacado.
Os progressistas (?) estão agora murchos, corridos de vergonha e dizem que o coronel Sinhozinho recebera carta do farmacêutico Serapião dizendo que tratasse de liquidar negócios,
que a poderosa família devia mudar de residência para a Bahia.
Deus os proteja e minore os prejuízos que tiveram com a compra e conserto das casas
para a nova feira.
A normalidade voltou; a cidade está tranquila, e sua população entrega-se aos habituais
labores, sem os sobressaltos de há poucos dias.
O governo local e as autoridades repostas exercem com calma e prudência a sua missão.
Façamos votos a Deus para que nos livre de dias tão cruéis.”
(Do correspondente)

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 13.09.1906
INTERIOR
SERGIPE
O CASO DO DEPUTADO FAUSTO CARDOSO
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ARACAJU, 12 – Causaram indignação as falsas informações transmitidas pelo Dr. Theodoro Nascimento à imprensa do estado da Bahia, sobre os tristes acontecimentos de 28 do
mês próximo passado e a atitude da força federal.
Nas edições de 1 e 2 do corrente mês publicou o Estado de Sergipe com verdade o que se
passou neste Estado, relativamente à reposição do Governo e consequente restabelecimento
da ordem pública.
Carece de fundamento a informação prestada ao Jornal do Brasil pelo filho do Dr. Fausto Cardoso, quanto ao fato de ter o desembargador Guilherme Campos tratado com o inditoso
deputado qualquer nomeação.
O governador do Estado jamais faria isso.
O FUTURO DEPUTADO
ARACAJU, 12 – Será candidato de quase todos os sergipanos, na vaga do finado deputado Dr. Fausto Cardoso, o advogado Gumersindo Bessa, sendo certa a sua eleição.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 15.09.1906
OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS E A MORTE DO DR. FAUSTO CARDOSO
ARACAJU, 14 – O Estado de Sergipe referindo-se às informações do Dr. Theodoreto
do Nascimento à imprensa baiana sobre os acontecimentos últimos, diz que aquele médico se
divorciou da verdade e do Governo do Estado, que em Assembleia relatou os fatos como ocorreram.
O Dr. João Ferreira, testemunhou ao inquérito policial militar, declarou que depois de
ter o general Lopes Rego ordenado às praças que não atirassem contra o Dr. Fausto Cardoso,
ouviu-se a detonação de um tiro, ficando, portanto, provada a casualidade do disparo, por imperícia do soldado.
A ASSEMBLEIA DO ESTADO E O GENERAL LOPES REGO – O INSPETOR DE
HIGIENE
ARACAJU, 14 – Assembleia do Estado fez hoje uma manifestação de reconhecimento
ao general Firmino Lopes Rego, pela maneira porque executou, no dia 28 de agosto, a reposição do Governo:
A mesma Assembleia condenou o procedimento do Dr. Theodoreto Nascimento, inspetor da higiene do Estado, prestando informações sobre a morte do deputado Fausto Cardoso.
Falou o deputado Possidoni Rocha traduzindo o voto da Assembleia.
O General Lopes Rego respondeu haver cumprido o seu dever no restabelecimento da
ordem, conforme decretaram os poderes constituídos da República, sentindo que pessoas parciais estejam desvirtuando a verdade dos fatos.
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DEMISSÃO DO INSPETOR DE HIGIENE
ARACAJU, 14 – Foi demitido hoje o Inspetor de Higiene Dr. Theodoreto do Nascimento, por ter fornecido aos jornais da Bahia informações sobre a morte do Dr. Fausto Cardoso.
O GENERAL LOPES REGO
ARACAJU, 14 – Embarcou para a Bahia o general Firmino Lopes Rego.
A POPULAÇÃO
ARACAJU, 14 – A população, sempre desolada, vai recuperando a calma, pouco a pouco.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 16.09.1906
SERGIPE
PARTIDA
ARACAJU, 15 – Regressou hoje à Bahia o general Firmino Rego, comandante do Distrito.
Foi acompanhado a bordo pelo presidente e vice-presidente do Estado, senador Olympio de Campos, membros da Assembleia Legislativa, juiz seccional, inspetor da Alfândega,
Comandante do 26º, oficiais da guarnição, autoridades federais e estaduais, e alguns comerciantes.
Deu a guarda de honra uma companhia do 26º batalhão de infantaria.

CORREIO DA MANHÃ (RJ) - 17.09.1906
O SANGUE DE SERGIPE

MÁRTIRES E HERÓIS
Chegado ontem de Sergipe vou referir ao meu país e especialmente à colônia sergipana,
com a responsabilidade de meu nome, o covarde assassinato de meu grande amigo e maior
ainda de minha terra, o imortal Dr. Fausto Cardoso.
Antes de tudo devo afirmar que não me retirei de Sergipe para fugir à responsabilidade
dos atos que pratiquei como revolucionário, mas com o ânimo de falar bem alto ao meu país
sobre os desgraçados acontecimentos que cobriram de luto a minha terra, onde o pudesse
fazer com utilidade para ela e inteira liberdade para mim, bem longe das balas homicidas dos
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sicários do monsenhor Olympio de Campos, postos no meu encalço.
E juro que serei leal à minha desventurada terra e à memória do meu inesquecível amigo
Fausto Cardoso, dizendo a verdade sem rebuços, falando ao meu país com a mesma sinceridade com que, a alma ajoelhada, faço uma prece e verto uma lágrima sobre o túmulo sagrado de
minha mãe.
Na manhã de 28 de agosto findo, o general Firmino Rego, comandante do 3º distrito
militar, foi a bordo da torpedeira Gustavo Sampaio, onde se achavam monsenhor Olympio de
Campos, doutores Guilherme Campos e Pelino Nobre, presidente e vice-presidente resignatários, e com eles teve demorada conferência.
Depois dessa conferência dirigiu-se à residência do deputado Fausto Cardoso, a fim de
entender-se com ele a respeito dos acontecimentos.
Nesta conferência, que foi assistida, entre outros, por Gumersindo Bessa e Dr. Lourenço
Tavares, o general comunica a Fausto que vai repor no governo de Sergipe os presidentes resignatários doutores Guilherme Campos e Pelino Nobre.
Às objeções do Dr. Fausto Cardoso, que discute calma e eloquentemente o caso jurídico
de Sergipe, fazendo sentir os perigos a que a resolução do Congresso expunha o Estado, o general, interrompendo-o, responde com a arrogância de um homem inculto e sem coração: “Não
vim para ouvir discursos. Vim para agir e vou agir. ”
E retira-se bruscamente.
Fausto Cardoso, num assomo de brio patriótico, se volta para os amigos e lhes diz:
“Quem quiser morrer comigo que me acompanhe”.
E sai pouco depois, em demanda do palácio.
Acompanharam-no, desarmados e heroicos, alguns moços de família.
O general Firmino Rego, que já se achava na praça do Palácio com seu ajudante de ordens, vendo o grupo penetrar ali, dirige-se à força postada no Telégrafo, composta de 6 praças
e um sargento, e, indagando se as armas estavam embaladas, ordena ao alferes que ataque o
grupo, evacuando o Palácio.
“À bala, general?” perguntou o oficial.
“Sim”, respondeu, com indiferentismo, o general.
Momentos depois a força fazia a primeira descarga no saguão do Palácio, e galgando o
primeiro lance da escada, no patamar, faz segunda descarga sobre o grupo, que estava postado
em cima.
Nesta ocasião é ferido gravemente nos dois braços o farmacêutico João Mota, secretário
do governo revolucionário e um dos denodados e heroicos companheiros de Fausto.
Amigos conduzem o ferido, nos braços, para uma casa próxima ao Palácio, saindo pelos
fundos.
Enquanto isso se passa, com a rapidez de um relâmpago, cá embaixo, no saguão do
Palácio, um soldado federal vira com a baioneta, de lado a lado, contra a parede, o industrial
Nicolau dos Santos.
Este, ferido, com os intestinos à vista, dá alguns passos e um viva a Fausto Cardoso.
Um outro soldado federal acaba de matá-lo a tiros de revólver!
Em cima, no salão do palácio, uma cena horrível.
O alferes Franco, comandante da força, se atira contra Fausto, o agarra violentamente,
forçando-o a descer as escadas, enquanto os soldados federais empurram o deputado a coices
de armas, maltratando-o barbaramente.
Um soldado lhe alveja o braço e dispara, ferindo-lhe uma das mãos.
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No meio da escada, Humberto, filho de Fausto, num movimento de coragem e dedicação
filiais, suspende com o braço o sabre de um soldado prestes a feri-lo de morte.
Um outro soldado descarrega em cheio o coice da carabina sobre a espadua do pobre e
indefeso moço.
E assim aos trambolhões, sós e inermes, contra tantos soldados armados e ferozes, são
postos fora do palácio, Fausto, Humberto e dois ou três amigos.
Já fora, a uns quinze passos distantes do Palácio, o alferes Franco, que vinha agarrado a
Fausto, deixa-o, apartando-se dele.
Nesse momento o mesmo soldado que o alvejou lá em cima, no salão do palácio, ferindo-o na mão, aponta e dispara a carabina homicida contra o deputado federal que profligava
a covardia da força, invocando as suas prerrogativas de representante da nação, ferindo-o de
morte.
Antes de cair, cambaleando, Fausto tira o chapéu e deixa escapar dos lábios um “Viva a
Sergipe!”
Humberto se ajoelha, cobrindo com o seu o corpo do pai, e como tentando erguê-lo. A
fúria dos soldados e a impassibilidade do general permeiam de selvageria essa cena tocante e
indescritível de heroico amor filial.
Levado nos braços de alguns amigos, Fausto expirou 20 minutos depois, na mesma casa
e no mesmo quarto em que sempre dormiu em Aracaju.
Ao ser transportado para casa, em meio do caminho, teve sede e pediu água, que lhe foi
dada. Ao bebê-la, sofregamente, disse: “Bebo a alma de Sergipe.”
O general Firmino Rego, ao apelo de um amigo que implorava, mãos súplices, pela salvação da vida de Fausto, respondeu indiferentemente: “Eu não lhes disse que vinha agir?”
Assassinado Fausto, o general Firmino Rego mandou à torpedeira Gustavo Sampaio convidar os presidentes resignatários que, acompanhados do padre Olympio Campos, penetraram
no Palácio por entre fileiras de soldados federais estendidos desde a ponte do desembarque
até à entrada do Palácio. Em seguida, o general mandou guarnecer por força federal o Palácio,
o Telégrafo e o Quartel de Polícia.
Aí, a força federal encontrou um soldado de polícia que não quis debandar.
Ao avisar a força, o soldado, envolvendo-se na bandeira nacional do quartel, deu um viva
a Fausto Cardoso.
Os soldados federais o mataram à baioneta, fazendo em pedaços bandeira e soldado.
Pobre bandeira de minha Pátria, que já não infundes respeito aos nossos soldados, ainda
mesmo servindo de manto protetor aos vencidos ou de mortalha aos heróis!
O enterro de Fausto, no outro dia, foi uma verdadeira apoteoso, feita da multidão que
acompanhou o cadáver, dos soluços, dos gritos, das exclamações da população inteira.
Dois dias depois deixava eu a minha desventurada terra presa da maior dor e do mais
terrível pânico.
O assassino de Fausto Cardoso por um soldado federal fez Sergipe estremecer de horror, sangrar e soluçar.
Sim, estremece de horror, sangra e soluça a minha pobre terra, batida pelos grandes
infortúnios, varrida pelos ventos das desgraças, convertida em Polônia brasileira, porque é
escrava de um ideal e senhora de um destino glorioso.
Sangra pelas feridas abertas pelas baionetas e balas federais que se cravaram no seu seio
irmão como se fosse no seio inimigo; soluça pela perda irreparável do maior e mais querido dos
seus filhos.
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Mas, por Deus, eu creio, esse sangue generoso e inocente que se espadanou das veias
de seus filhos e caiu sobre o seu solo, tingindo-o de vermelho, é a semente da liberdade que se
plantou e há de germinar; esse imenso soluço, que sai das suas entranhas, é como um juramento de vingança, que todas as almas sergipanas ouvem e repetem ajoelhadas.
É também, porque não o dizer, a maldição de Sergipe inteiro caindo sobre a cabeça do
homem que sancionou o assassínio de Fausto, o padre Olympio Campos.
Quereis a maior, a mais irrecusável prova?
Vede esse pacto de lama e sangue, traduzido no voto de solidariedade da sua Assembleia
com a chacina da manhã de 28 de agosto.
Sim, vede essa moção de solidariedade da Assembleia, que não desonra Sergipe porque
ela não o representa.
Essa gente que foi reposta no governo de Sergipe, embora contra a vontade dos sergipanos e passando por cima do cadáver de Fausto, não pode governar aquele Estado.
Consenti-lo com o apoio das baionetas federais, é entregar Sergipe aos ódios e às vinganças do padre Olympio Campos, esse maldito dos homens, das mulheres e das crianças sergipanas.
Retirem a força federal e esse maldito e execrando sacerdote, pedra de escândalo e toda
a cristandade, abandonado de Deus e dos homens, não governará Sergipe.
Sim, abandonado de Deus, porque celebrando em seus altares, na sua boca satânica a
hóstia consagrada se converterá em sangue e sangue de Fausto e dos mártires e heróis sergipanos, clamando vingança.
“Judicet te Deus et discernat homicidium quod parasti...”
Olegário Dantas
Voluntários da Pátria n° 98.
Em 15.09.1906
				

JORNAL DO BRASIL RJ) - 20.09.1906
À Colônia sergipana
Tenho a honra de convidar os meus conterrâneos para, no domingo próximo, 23 do
corrente, às 2 horas da tarde, no Liceu de Artes e Ofícios, obsequiosamente cedido pelo Sr.
comendador Bitencourt da Silva, ouvir-me a respeito da revolução de Sergipe, em conferência
que ali realizarei.
Olegario Dantas
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GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) - 23.09.1906
Dos nossos colegas d’O Estado de Sergipe, recebemos ontem o seguinte telegrama:
Aracaju, 22.
Anunciando Olegario Dantas uma conferência amanhã sobre os últimos sucessos políticos do Estado, convém ser conhecido a parte que teve Olegário, coletor federal em Maruim
Assinou como delegado da revolução salvo condutos e recibos de contribuições extorquidas
aos comerciantes: Fonseca, de cinco contos, além de oitocentos e oito mil réis de impostos,
de Cruz Irmão, cinco contos; de Ribeiro Irmão, dois contos; de Sabino Ribeiro, dois contos e
onze milheiros de cigarros e dois muares; de Agripino Aguiar, um conto: de Graciliano, quatrocentos e vinte mil réis; de Antônio Guia, duzentos e cinquenta mil réis e dezoito ilhós de
fazenda; do Dr. João Ferreira, carros e animais da fazenda Flor de Maruim, que conduziu para
Divina Pastora, mercadorias e animais subtraídos, aos negociantes referidos e a Maia Andrade
Macieira, Filomeno Lebrão, Ricardo e outros.
Aracaju, 22
Olegário saqueou negociantes em Divina Pastora, subtraiu os dinheiros das exatorias
em Maruim.
Em Divina Pastora foram destruídos a capela e o cemitério municipal e entupida a fonte
pública, por serem construídas pelo intendente Sabino Ribeiro, que fora conduzido preso para
Divina Pastora.
Documentos do saque foram publicados oficialmente.
Foram assassinados em 10 de agosto soldados de polícia – um em Maruim e outro em
Capela. Esse grupo é capitaneado por Manuel Dantas, irmão de Olegario.
Tramou o assassinato do presidente e vice-presidente do Estado, conforme ultimamente declarou o alferes Melo Silva no hotel Brasil aqui, perante pessoas respeitáveis.
As quantias saqueadas nas vésperas da reposição do governo, Olegario levou, fugindo
para Maceió, de onde embarcou para aí. – Estado de Sergipe.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 24.09.1906
O CASO DE SERGIPE
CONFERÊNCIA
MEDIDAS TOMADAS
Às 2 horas da tarde de ontem, no salão nobre do Liceu de Artes e Ofícios, reuniu-se a
colônia sergipana, cerca de trezentos de seus membros, e efetuou-se a conferência anunciada
pelo Sr. Olegário Dantas.
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Foi aclamado presidente o Dr. Antônio Dias de Barros, que convidou para o 1º e 2º secretários os senhores João Pereira Barreto e Dr. Deodato Maia.
Dada a palavra ao conferencista, este narrou os fatos já conhecidos da deposição e reposição dos atuais governadores de Sergipe e da morte do Dr. Fausto Cardoso, terminando
por submeter à aprovação uma proposta, a fim de que fosse nomeada uma comissão de cinco
membros, para se entender com o Sr. presidente de República, deputados e senadores e com a
imprensa, fazendo-lhes sentir a necessidade de punir os causadores da morte do representante
de sua terra e pedir-lhes apoio para a oposição naquele Estado.
Esta proposta foi unanimemente aceita, e o presidente nomeou para aquela comissão os
senhores Armando Cardoso, Olegário Dantas, João Pereira Barreto, Cândido de Melo e Silva e
Silvio Mota.
Pedida e dada a palavra ao senhor Olegário Dantas, este propõe que a Colônia solicite
particularmente aos senhores deputados Barbosa Lima e Pedro Moacir a defesa do caso na
Câmara. O Dr. Pedro Moacir, presente, fez depois um discurso, terminando por assegurar à
Colônia a sua palavra em prol da causa que ele patrocina.
O discurso de S. Exa. produziu grande entusiasmo no auditório, sendo as suas palavras
a cada momento cobertas de palmas.
Falou em seguida o Sr. Manuel Pompilio dos Santos, propondo, o que foi aceito unanimemente, um voto de agradecimento do Dr. Deodato Maia e de solidariedade ao Sr. João Pereira Barreto, por terem sido estes os primeiros a bater-se na imprensa pela causa de Sergipe.
Tiveram depois a palavra os senhores João Pereira Barreto e Dr. Deodato Maia, que agradeceram a manifestação do Sr. Pompilio dos Santos, terminando aquele por indicar a criação
de um Centro Sergipano, o que foi aceito unanimemente. Falaram depois os senhores Mendes de Aguiar, João Vieira de Melo, João Pereira Barreto e o presidente Dr. Dias de Barros, no
sentido de se fazer correspondente e represente do Centro Sergipano ao Sr. Vigário Leonardo
Dantas.
O Dr. M. Claudino de Melo e Silva faz a apologia do Dr. Fausto Cardoso, e o Dr. Silvio
Mota propõe que seja aclamado Presidente Interino do Centro Sergipano o Dr. Dias de Barros,
que aceitou.
A reunião começou e terminou na melhor ordem, propondo o senhor Pereira Barreto, ao
encerrar-se ela, um voto de agradecimento ao Sr. Comendador Bitencourt da Silva.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 27.09.1906
DR. FAUSTO CARDOSO
A comissão de acadêmicos sergipanos fará celebrar amanhã, às 9 e meia, na matriz da
Candelária, uma missa de trigésimo dia, por alma do Dr. Fausto Cardoso.
À noite, promovida pela mesma comissão, realizar-se-á uma sessão solene, sob a presidência do senador Dr. Martinho Garcez, sendo orador oficial o Dr. Silvio Romero.
					___
A propósito da entrevista que um dos redatores do Jornal do Brasil teve com um dos
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filhos do Dr. Fausto Cardoso, recebemos a seguinte carta:
“Comando do 26º batalhão de infantaria, Aracaju, em 23 de setembro de 1906. – Senhor
redator do Jornal do Brasil. – Meus cumprimentos. – Li no vosso conceituado jornal de 11 do
corrente a entrevista que teve o Sr. Armando Cardoso com um repórter dessa folha, e nela encontrei a seguinte referência à minha pessoa.
“Soube também que o Comandante Gomes Carneiro, do 26º dissera, ao ter notícia do
assassinato de meu pai: – Se a ordem de reposição me fosse dada, a mim, as coisas correriam
muito diferentemente: Intimaria, prenderia, mas nunca consentiria em assassinatos. Penso
que a Máuser não é arma de salão, mas de campo. ”
Nunca disse semelhante disparate! O Sr. Armando tenha a bondade de declarar o nome
do seu informante.
Quanto a disparos de armas pelas ruas, apenas houve um na Delegacia Fiscal, três dias
depois da morte do inditoso deputado Fausto Cardoso.
Contesto apenas referências feitas a mim.
Ficarei agradecido se forem publicadas estas minhas declarações.
Sem mais – Vosso admirador, obrigado – Pedro Manuel Gomes Carneiro.”

OS ANAIS (RJ) - 04.10.1906
ELEGIA
(No túmulo de Fausto Cardoso)
Pátria! Mais uma vez, venceu-te a iniquidade!
Seja o imenso pesar dessa nova desdita,
A luz que há de mostrar-te a trilha da verdade.
Vem da estirpe de Caim o braço vil que agita
O látego com que te açoita o corpo lasso,
Uma raça através dos séculos maldita.
Entretanto, jamais há de surgir um braço
Que buscando soerguer-te a fronte sucumbida,
E hastear o áureo pendão do teu povo no espaço.
Um ser justo que entrando honesto e leal na lida,
Não defronte as traições, as insídias corruptas
E não seja afinal levado de vencida.
Há de tombar em meio à confusão das lutas,
Há de a traição feri-lo e a protérvia vencê-lo
E tu, Pátria, voltar à treva em que te enlutas.
Jamais despertará desse atroz pesadelo,
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Com o teu Último Filho, a tua liberdade
Eterno irá jazer no pó que há de envolvê-lo.
O estandarte de Caim enluta a imensidade.
A intolerância cruel tinta em sangue proclama
A eterna negação do amor e da verdade.
Estrela do Brasil, é extinta a tua fama.
Mocidade, chorai a nossa eterna vergonha,
Gemei, penhas, vibrai, ó corações de lama.
Como pudeste, ó Sol, nessa manhã tristinha,
Deixar a imensidade, a terra encher de brilho
E na treva deixar tanta traição medonha?
Ó Pátria! Como viste o teu Último Filho,
Por ti, por teu amor, tombar aniquilado,
E não seguiste envolta em sangue o mesmo trilho!
Com o teu herói, teu sábio, o teu poeta e soldado,
Para sempre extinguiu-se o teu fanal sublime,
Era segui-lo, pois, o teu dever sagrado.
Mas, preferiste a morte à extinção que redime.
Embalde. Do que foste, em menos de cem anos,
Há de apenas restar a memória de um crime.
Troa perto o tropel dos céleres ulanos,
E a nau de Albion, soturna, amortalhada de aço,
Sonda, corta e recorta os pávidos oceanos.
Cedo, bem cedo, o Sol há de romper no espaço
E a um tempo iluminar cem países distintos,
Que se hão de digladiar dentro do teu regaço.
Então, Pátria, sofreando os mais nobres instintos,
Sorrirei à visão da tua derrocada:
O teu povo sem leis, os teus marcos extintos.
O teu nome infeliz nada exprimindo, nada,
E finalmente, ó dor, a tua Fé sublime
Numa vasta Babel de seitas transformada.
Contudo há de narrar-se a história do teu crime!
		Mario de Guaraná
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Enterro de Fausto Cardoso (Óleo sobre tela, de Rosa Faria, 1968
- estraída do livro “Fausto”, de Dr. Francisco Rollemberg
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O SÉCULO (RJ) - 04.10.1906
O CASO DE SERGIPE
Uma comissão de sergipanos, composta dos senhores Olegário Dantas, Silvio Mota,
Cândido de Melo e Silva, Mario Guaraná e J. A. Pereira Barreto, entregou ao presidente da República uma exposição dos fatos ocorridos em Aracaju, por ocasião da reposição do presidente
e vice-presidente do Estado.
As primeiras notícias conhecidas sobre esses tristes acontecimentos deixaram apenas a
impressão de que se tratava dum fato lamentável, tal o desvirtuamento que sofreram as comunicações e despachos expedidos pelo comandante das forças federais e pelo governo reposto.
Conhecidas, porém, as verdadeiras circunstâncias em que foi sacrificado o Dr. Fausto
Cardoso, o fato mudou completamente, e, não fosse este o país dos fatos consumados, já o governo da República teria procurado apurar as responsabilidades no lutuoso acontecimento.
Não se compreende que, num país civilizado, um representante do povo pudesse ser
trucidado por questões de política regional, exatamente por forças federais, mandadas especialmente para prestigiar o regime da lei e da justiça, sem que o governo federal procure sindicar do procedimento que teve o seu emissário.
Se o fato não pôde ser evitado, lamentemos o incidente e demos tudo por terminado,
mas, se houve excesso, se um representante do povo foi sacrificado sem necessidade, é o caso
de verificar a quem cabe a responsabilidade do fato.
A exposição apresentada ao presidente da República é longa e minuciosa, e as conclusões são as que se seguem:
“1° O general Firmino Rego, apesar das recomendações de V. Exa. em sentido contrário,
não teve, como era para desejar, as devidas atenções ao Dr. Fausto Cardoso, chefe de grande
partido em Sergipe, representante da nação e amigo de V. Exa.
2º S. Exa. exorbitou do seu dever mandando evacuar à baioneta e à bala, sem intimação
prévia, o palácio de Aracaju, ocupado por um pequeno grupo de homens desarmados, quando
este palácio estivera momentos antes desguarnecido e deserto.
3º S. Exa., em virtude das ordens que deu ao seu ajudante, é responsável pelos ferimentos feitos ao farmacêutico João de Marsilac Mota e ao Dr. Fausto Cardoso, assim como pela
morte do cidadão Nicolau dos Santos, fatos que se deram dentro do palácio.
4º S. Exa. assumiu a responsabilidade do assassinato do Dr. Fausto Cardoso, fora do
palácio, dando-lhe, como lhe deu, uma causa inverossímil – disparo casual de uma arma, ora
quando a praça a levava ao ombro, e ora quando a praça, à ordem dele, a recolhia da pontaria.
Devemos declarar, Exmo. Sr. presidente, que estamos convencidos de que realmente o general
Firmino Rego, à última hora, quis evitar a morte do Dr. Fausto Cardoso, e bradou, de fato,
ao assassino que não atirasse contra ele. A culpa inequívoca de S. Exa. consiste no fato de
ter mandado evacuar à bala, sem intimação prévia, um palácio ocupado por poucos homens
desarmados, e em não ter visto que, se depois, apesar de sua ordem, um soldado matou um representante da nação, adversário temível das autoridades que ele fora repor, esse soldado era
um criminoso e devia ser cuidadosa, rigorosamente inquirido.
S. Exa. não viu que esse bandido poderia ser um sicário a serviço de rancores desapiedados, de interesses temerosos, de paixões desenfreadas, e assumiu inteira uma responsabilidade
tremenda que pode não lhe caber.
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S. Exa. trancado em palácio com as autoridades respostas, preso num círculo suspeitoso, não pôde ouvir os rumores que se levantaram logo depois do desgraçado assassinato
do malogrado amigo de V. Exa., indiciando mandantes daquela infâmia clamorosa; S. Exa. só
pôde ouvir louvores que o afervoraram opiniaticamente contra o descobrimento da verdade.
Por tudo isto, Exmo. Sr. presidente, pelo que os fatos têm em si de horroroso e deixam
suspeitar de mais horrível ainda, comissionados pela colônia sergipana, nesta capital, e em
nome dos sentimentos do povo brasileiro, e da justiça que é de mister se fazer, expondo a V.
Exa. com a mais escrupulosa verdade os fatos desenrolados em Sergipe, fazendo-nos eco das
angústias e indignações que eles produziram na alma do povo que V. Exa. governa, nós aqui
estamos também para pedir que, mandando esta exposição ao Sr. procurador da República, V.
Exa. influa no sentido de ser por ele ordenado ex-officio um inquérito civil federal em Aracaju,
para apurarem-se as responsabilidades dos culpados da calamidade que o Brasil inteiro deplora.
E com este pedido, nós terminados nossa missão perante V. Exa., protestando ao chefe
do nosso país, em nosso nome e em nome do povo de Sergipe, a mais alta consideração e a mais
respeitosa estima.
Saúde e fraternidade.”

EVOLUCIONISTA (JORNAL DA TARDE/AL) - 09.10.1906
Rio, 29.
O Dr. Leandro Maciel, de Sergipe, telegrafou ao Dr. Rodrigues Alves dizendo que a polícia de Aracaju invadiu casas de amigos do Dr. Fausto Cardoso prendendo pessoas inocentes.
O governador telegrafou que em virtude de denúncias anônimas de que sua vida estava
ameaçada mandou prender algumas pessoas suspeitas inclusive praças de polícia.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 14.10.1906
O CASO DE SERGIPE
NA CÂMARA
No expediente da sessão de ontem, da Câmara, o Sr. Pedro Moacir ocupou-se do caso
de Sergipe, condenando veementemente a maneira deplorável porque se deu a intervenção
federal ali.
O general Firmino Rego, disse S. Exa. devia ter mandado formar os dois batalhões que
tinha sob suas ordens, marchar para palácio e, depois das intimações da lei, tomar conta do
governo do Estado, passando-o depois ao respectivo governador.
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O General, porém, em vez de assim proceder, deixou que os batalhões ficassem aquartelados e, apenas com seis praças da guarda dos telégrafos, invadiu o palácio, mandando fazer
fogo. Ficaram logo feridos o farmacêutico Mota e o Dr. Fausto Cardoso, que foi baleado em um
braço, sendo morto por um golpe de sabre o saverista Nicolau de tal.
Apesar de ferido, o Dr. Fausto Cardoso foi empurrado até as calçadas do palácio.
Ali, uma das praças, calmamente, apontou a arma contra o Dr. Fausto Cardoso, sendo
outro tiro disparado contra o seu filho Humberto, cujo chapéu foi atravessado por uma bala.
Foi assim, foi desta maneira lamentável, ilegal, que foi feita a intervenção em Sergipe.
E o Dr. Fausto Cardoso, ferido, ficou abandonado na calçada, não tratando as autoridades postas de mandar fazer os indispensáveis curativos.
Depois, dada a morte do Dr. Fausto Cardoso, não foi feito também o imprescindível
corpo de delito.
Em poder do desditoso representes de Sergipe não foi encontrado sequer um canivete,
o que prova que a sua grande alma não podia supor que o pagamento da sua generosidade, da
sua magnanimidade, poupando e fazendo poupar os adversários, fosse o seu bárbaro assassinato.
Sim! Sergipe, como a nação brasileira inteira, está plenamente convencido de que Fausto Cardoso foi assassinado.
Não acuso ainda, porém, denuncio apenas, para que seja feito um rigoroso inquérito,
para se saber a quem cabe a culpa da vergonhosa tragédia de Sergipe.
Desejo, porém, que a condenação da tragédia não fique apenas em um movimento moral.
O Dr. Pedro Moacir, ao terminar, foi muito cumprimentado pelos seus colegas, sendo
saudado com uma demorada salva de palmas, dada pelas galerias.
S. Exa. mandou à mesa o seguinte requerimento:
Requeiro que o governo, por intermédio dos ministérios do Interior e da Guerra, informe:
1º. Se a intervenção da força federal, no estado de Sergipe cessou e, no caso afirmativo,
desde quando:
2º. Se a representação feita ultimamente ao Governo, por uma comissão da colônia sergipana, nesta capital, e outros quaisquer documentos já foram remetidos à Procuradoria da
República, para proceder-se, na seção de Sergipe, a ação judiciária, tendente a apurar responsabilidades aos acontecimentos que ocasionaram a morte do deputado Fausto Cardoso
3º. Que seja remetido com urgência à Câmara o inquérito policial militar, mandado fazer
naquele Estado, logo após os mencionados sucessos de agosto.”
A discussão deste requerimento foi adiada, tendo pedido a palavra o senhor Rodrigues
Doria.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 26.10.1906
O Sr. Ministro da Guerra, de ordem do Sr. Presidente da República, enviou ao Senado
o inquérito policial-militar, feito pelo comandante do 3º Distrito sobre os acontecimentos de
Sergipe dos quais resultou a morte do Dr. Fausto Cardoso.
							___
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A mesma Assembleia condenou o procedimento do Dr. Theodoro Nascimento, inspetor
da higiene do Estado, prestando informações sobre a morte do deputado Fausto Cardoso.
Falou o deputado Possidoni Rocha traduzindo o voto da Assembleia.
O General Lopes Rego respondeu haver cumprido o seu dever no restabelecimento da
ordem, conforme decretaram os poderes constituídos da República, sentindo que pessoas parciais estejam desvirtuando a verdade dos fatos.
							__
							
O GENERAL LOPES REGO
ARACAJU, 14 – Embarcou para a Bahia o general Firmino Lopes Rego.
A POPULAÇÃO
ARACAJU, 14 – A população, sempre desolada, vai recuperando a calma, pouco a pouco.

CORREIO DE ARACAJU (SE) - 24.10.1906
FAUSTO CARDOSO
– Há fatos na História que resumem épocas.
A morte trágica do Dr. Fausto Cardoso deu a sua personalidade, já, pelos dotes excepcionais, que a revestiam, merecidamente, digna de aplausos e de festas, as proporções da celebridade, que moldam heróis, sagram mártires, imortalizam nomes.
– A bala que cortou-lhe nos lábios a palavra eloquente, que parou-lhe o palpitar do coração, no meio do abençoado sonho de sentimentos altruístas e patrióticos; ao mesmo tempo,
que, de um golpe de Norte a Sul, enlutou uma Nação, despertando esse concerto de soluços
que, ainda, perduram; de lágrimas que, ainda, correm; de gemidos, que, ainda, pungem; de
saudades que não se extinguem, não se extinguirão, nunca; fundiu, na praça pública onde ele
tombou, para sempre – saudando a Pátria e a liberdade – o largo pedestal, onde mais tarde a
sua figura romanesca e lendária, a sua imagem de revolucionário, à feição de Cristo, animado
pela crença, fortalecido pela fé, iluminado pela doçura, há de erguer-se ressurgindo para a
imortalidade e para a glória, consubstanciando, em si, a personalidade inteira de um povo, e
preenchendo, na História, de baliza a baliza, toda a vasta extensão de uma época.
– Fausto Cardoso levou nas dobras de sua mortalha, para o recesso sagrado e sombrio
de seu túmulo, a alma inteira de Sergipe, aquela mesma alma que ele havia bebido no dolorido
trajeto preenchido pelo transe de sua agonia, e, com ela, as esperanças e alegrias de todos os
moços; as saudades e lágrimas, de todas as virgens; os risos de todas as crianças; as bênçãos
de todas as mães; a admiração afetuosa de todos os velhos; a dedicação, o culto, a idolatria de
todos os patrícios; tudo o que essa alma, através dos tempos, tinha concentrado de mais primoroso em talento, eloquência, patriotismo, sentimento e heroísmo, intenso feixe de rútilos
raios a culminar a coroa resplendente de sua glória.
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É por isso que Sergipe, combalido e triste, como um espectro, ronda e rondará, sempre,
em torno da sepultura, em cujo fundo ele sente que a sua alma adormece ferida pelo mesmo
golpe, que arrebatou-lhe o glorioso e estremecido filho.
Ninguém, como Fausto, soube, mais alto, erguer o nome de Sergipe; ninguém, por esse
pedaço de terra, mais dedicou-se, esforçou-se, lutou e combateu; passou a vida, conquistando,
dia a dia, para seu Sergipe, renome e glórias, e, quando a morte o surpreendeu, foi, ainda, em
defesa de que o sonhador e o crente presumia ser a conquista de uma liberdade, de sua felicidade no presente, de sua grandeza no futuro.
– Entidade singular, quase única, esse homem que, num relance, ia da arrogância desmedida, em provocar lutas, à doçura da clemência em conceder perdões; que passava do silêncio
do gabinete, onde era filósofo, ao tumulto da praça pública, onde era revolucionário; que dominava as tribunas, arrebatando pela eloquência e despertando almas, ao mesmo tempo que
empunhava a lira, fascinando pela harmonia e adormecendo corações; esse misto singular de
luz e de sombras; de invectivas assombrosas e de suavíssimos carinhos; que vibrava raios e que
fundia afetos, que rugia e que cantava; deixou o luminoso sulco, que todos conhecem, na trajetória que a sua mentalidade fecunda, o seu talento excepcional e soberbo traçou em vários e
múltiplos campos dos conhecimentos humanos.
– Sonhou com a hegemonia do Direito e esboçou o Cosmos; desvendou, pôs a nu, na
Taxonomia social, o coração da História e criou a célebre lei que ocupou a atenção da Europa
culta, altiva de sua luz e de seu saber; Lei que lhe teria conferido os foros de gênio, se as seduções da política não o absorvessem, bastante, atraindo-o, à voltear e voltear em torno da chama
incandescente que, por fim, queimou lhe as asas, antes que pusesse remate a sua gloriosa obra;
escalou as colunas do jornalismo e a sua pena, como um estilete, golpeou de morte o coração
dos tiranos; tomou de assalto todas as tribunas, desde as tribunas acadêmicas, onde seu verbo
inspirado arrebatava a mocidade, presa a seus lábios, fascinada e escrava, até as tribunas judiciárias, onde esse mesmo verbo, transformava consciências, disputando aos cárceres a liberdade humana; desde as tribunas dos comícios onde arrastava o povo, ensinando-lhe a quebrar
algemas, forjar clavas nos supremos lances reivindicadores da liberdade e do direito, até as
tribunas parlamentares, onde a todos levava de vencida, provocando o desespero das maiorias,
o tormento dos Governos, onde ele ereto, audaz, desferia golpes e despedia raios, prendendo a
atenção de todo País, empolgando, só para si, todas as aclamações, todos os seus aplausos.
– Dir-se-ia que esse orador invejado e invejável, surpreendera o segredo e se apossara do
privilégio de transformar as tribunas no cimo desse Sinai, onde entre as fascinações de mágica
palavra, formulava as leis da eloquência.
E quando cansado dos esforços empenhados pelo filósofo, das lutas travadas pelo jornalista, dos combates tremendos suscitados pelo político, das vitórias ruidosas alcançadas pelo
orador, era belo de ver como o poeta travava da lira encantadora e sonora, e, a semelhança de
Ossiau, nas muralhas de Morven, dava tréguas ao espírito, e repousava e sonhava, deixando
cantar o coração.
E foi a esse homem, filósofo, historiador, jornalista, orador, poeta, político e revolucionário, raro na sua originalidade, a quem era difícil medir as elípticas descritas pelos voos, tal
era o vigor e arrojo das asas possantes de seu gênio; a quem uma bala de carabina, fulminou no
apogeu de sua fama, de seu renome, quando concentradas em si, todas as esperanças de uma
Pátria, todas as glórias de um povo.
Para Sergipe, para este adorado Sergipe, que no mesmo solo, soluça, hoje, em torno do
seu túmulo, como outrora cantou em torno do seu berço; há neste momento uma aspiração
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única; e é que, como a sombra de Banquo perseguia a Macbeth, nas alucinações do crime, não
venha um dia afligir-lhe a consciência o fantasma do remorso nas alucinações da dor que ainda
o tortura, que o há de torturar sempre.
– Que a História de Sergipe venha em breve nitidamente firmar que, no elenco em que
inscreve o batismo de seus filhos, ao lado da vítima gloriosa, não se vê inscrito o nome dos algozes e então, a aspiração de hoje se transformará na prece de amanhã, erguida aos Céus como
um hino de reconhecimento de paz e de amor; – Bendito seja Deus, que nos dando a dor cruel
e ferina das saudades e dos gemidos, ainda assim poupou-nos a maior de todas as dores – a dor
suprema da vergonha e do opróbrio!
– Dorme tranquilo, malogrado Fausto. Em torno de teu túmulo vela, velará sempre, o
coração de Sergipe; não há muito, ele enviou-te esse mesmo coração, na multidão graciosa de
suas virgens, que te foram cercar o túmulo de flores, depois de o haver enchido à transbordar,
de lágrimas.
Dorme sonhador e crente, herói e mártir; que não te desperte o ruído de nossas lágrimas;
nem mesmo, esse rumor longínquo que se adivinha, e que se aproxima; e que são os prenúncios
das bênçãos e dos carinhos, com que a posteridade te espera para a imortalidade e para a glória.
– São essas as homenagens pálidas, embora, que o Correio de Aracaju, ao surgir no solo da
mesma Pátria, onde te encontra o túmulo, julga de seu dever prestar, curvando-se e descobrindo-se, diante desse mesmo túmulo!

O CRUZEIRO DO SUL (AC) - 28.10.1906
FAUSTO CARDOSO
Tinha a compleição dos fortes lutadores esse que acaba de desaparecer tragicamente na
capital de Sergipe, varado por uma bala tangida pelo furor político.
Combatente desde os tempos da Academia, no Recife, onde fez um curso dos mais brilhantes, na tribuna e no jornal, trouxe para a vida pública todo o ardor de sua mocidade inflamada por um temperamento impetuoso até o delírio.
Inteligência de escol solidamente cultivada, breve galgou a primeira fila dos intelectuais
brasileiros, escrevendo sobre o monismo uma obra de sabido valor, estimada pelos que cultivam a filosofia e lida com apreço pelos eruditos.
Filósofo – a sua concepção tinha o cunho da vibratilidade de seu caráter apaixonado e
original; jornalista – a sua pena tinha cintilações astrais; orador – o seu verbo inflamado caía
sobre a multidão fascinando-a, arrebatando-a.
Como político, porém, Fausto Cardoso era um misto do filósofo, do jornalista e do orador, ardente na peleja, inclemente no ataque, incompreensível às vezes, às vezes incoerente,
ora desprezando as posições, ora buscando-as, sempre agitado, vibrátil, irritado, num destaque notabilíssimo em que era relevo mais saliente antes a grandeza do seu talento do que a
serenidade e a firmeza de suas ideias.
No pleito de 30 de janeiro seus correligionários sergipanos enviaram-no à Câmara dos
deputados com belíssima votação.
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De repente, arrastado pela ardência de seu temperamento, surge em Sergipe, movimenta
seu partido, forja uma rebelião, destitui as autoridades legitimamente constituídas... sessenta
dias depois a morte prostra-o no campo da peleja, em plena força de vida, de uma vida que era
o orgulho de sua geração e uma das esperanças mais lídimas da Pátria.
O Cruzeiro do Sul lamenta sinceramente o prematura desaparecimento de Fausto Cardoso.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 10.11.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO
OS ACONTECIMENTOS DE SERGIPE
ASSASSINATO DE MONSENHOR OLYMPIO DE CAMPOS
OS FILHOS DO DR. FAUSTO CARDOSO
Consequências da revolução de Sergipe – Vingando a morte do Dr. Fausto
Cardoso – Seus dois filhos Armando e Humberto – Delio Guaraná – Ao encontro do senador monsenhor Olympio de Campos – Na praça Quinze de
Novembro – A revólver e a faca – Tiroteio – Monsenhor Olympio cai sucumbido – Prisão dos acusados – Em flagrante – Confissão dos acusados – Na
1ª Delegacia Urbana – O auto – Para a Casa de Detenção – Na farmácia
Carvalho – Os curativos – Morte de Monsenhor Olympio – Rápido exame –
A autopsia – Diversas notas
A anarquia política no estado de Sergipe foi causadora, ainda ontem, de mais um doloroso acontecimento.
O ódio concentrado, o rancor que espera momento para explodir, há muito (...) a família
sergipana.
Dois grupos partidários se digladiavam: um, chefiado pelo deputado Fausto Cardoso,
outro que obedecia às ordens do senador monsenhor Olympio de Campos.
Há meses, o Dr. Fausto Cardoso foi à sua terra natal, e seus amigos, aproveitando-se
dessa visita, promoveram um movimento revolucionário, de que se originou a deposição do
governador, Sr. desembargador Guilherme de Campos, o qual assinou a renúncia do cargo,
sendo imitado neste procedimento por aqueles que o devia substituir constitucionalmente.
Poucos dias depois, o governo Federal enviava forças para Aracaju, a fim de repor o
Governador deposto, que então declarara ter sido coagido pelas circunstâncias a abandonar o
poder.
Essas forças ficaram sob o comando do general Firmino Rego.
As cenas que em seguida se desenrolaram salpicaram de sangue as páginas da história
política do pequeno Estado do Norte. Certa manhã, aquele general dirigiu-se ao Palácio, em
poder dos revoltosos, e os intimou a desocuparem o edifício.
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Resistência não houve a essa intimação, segundo notícias fidedignas, e quando o Dr.
Fausto Cardoso descia as escadarias do mesmo Palácio, garantido por um oficial que o acompanhava, foi morto por um tiro de carabina de um soldado.
Tão comovedora cena abalou profundamente a alma sergipana, porque o Dr. Fausto
Cardoso era não só estimado pelos seus partidários, como por grande número de adversários.
Dessa data em diante mais se acendeu o ódio político entre os filhos daquela formosa terra.
O fato lúgubre de ontem é a consequência dessa alucinação partidária, desse ódio, desse
rancor, que deveriam desaparecer para sempre a bem do Estado e de todo o país.
A NOTÍCIA DO FATO
Não eram ainda três da tarde, hora em que mais movimentada está a parte central da
cidade, hora em que fervilham notícias e boatos, em que os fatos do dia e os da véspera são mais
comentados. Súbito, como um raio, caiu na rua do Ouvidor, caiu em toda a cidade, a sensacional nova. – Mataram o senador monsenhor Olympio Campos.
Ninguém acreditou a princípio: era um boato, naturalmente, como tantos que nascem e
morrer em meia hora, ou então, não passava de alguma agressão sem importância.
Mas a notícia corria insistente, chegavam pormenores e, afinal, passados minutos às
portas das redações dos jornais foram afixados boletins, dando notícia do assassinato do monsenhor Olympio Campos, na praça Quinze de Novembro, acrescentando os mesmos boletins
que eram autores do crime os dois filhos de Dr. Fausto Cardoso, de nomes Armando e Humberto, e um sobrinho daquele deputado, de nome Delio Guaraná.
Era, então, verdadeira a notícia e, logo, grupos formaram-se aqui e ali, a comentar o caso
de mil maneiras, à espera de mais pormenores, enquanto muita gente afluía em massa para a
rua Primeiro de Março, para a farmácia Carvalho, para onde o senador Olympio havia sido
transportado ainda com vida.
Era a nota do ódio, essa notícia sensacional, que vinha, finalmente, tirar da circulação o
crime da rua da Carioca.
HISTORIANDO OS FATOS
Ao partir desta capital para Aracaju, o Dr. Fausto Cardoso fez-se acompanhar do seu
filho Humberto, o segundo e que conta agora apenas 19 anos de idade.
Baseado nos acontecimentos da formosa capital sergipana, no seu leito de morte, prestes a exalar o último suspiro, o Dr. Fausto Cardoso, chamando o filho junto a si, disse-lhe, no
estertor da agonia, que o haviam assassinado, e pediu-lhe que, com o irmão, lhe vingasse a
morte.
Jurando sobre o cadáver do pai, que havia de cumprir-lhe a derradeira vontade, o moço
Humberto resolveu, de si para si, que executaria a promessa e, prestadas as últimas homenagens ao morto, fechada a sua sepultura, regressou a esta capital, em companhia de Armando
e de seus primos, com os quais se encontrou na Bahia, onde haviam ficado, até saber do triste
desfecho de Aracaju, para cuja cidade pretendiam antes ir também.
Ainda, Humberto comunicou ao irmão as últimas palavras do pai no leito de morte:
Armando anuiu à promessa feita e desde logo entre eles ficou resolvido que a vingança seria
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tirada na primeira oportunidade. Pensaram em quem deveria recair essa vingança e escolheram o senador Olympio Campos. Ele era o chefe do partido contra o qual militava o Dr. Fausto
Cardoso; era, pois, o responsável direto pela sua morte.
Monsenhor Olympio não estava, nessa época no Rio. Aguardaram-lhe a chegada e desde
então, dia a dia, preparados sempre para o ataque, procuravam ocasião propícia para a desforra.
MONSENHOR OLYMPIO
Estava irremediavelmente condenado; seus dias eram contados e os dois filhos de Dr.
Fausto Cardoso não faziam disto mistério; eram vistos sempre, com o primo Delio Guaraná e
um outro moço, em lugares onde poderia ser encontrado aquele Senador, como aconteceu ainda anteontem, em que o Sr. José de Azevedo Doria os viu nas proximidades do Senado, à tarde.
Amigos sabedores de tudo, avisaram Monsenhor Olympio, preveniram-no várias vezes,
aconselharam-no a que procurasse o chefe de Polícia, a fim de pedir-lhe garantias, passando a
fazer-se acompanhar a distância, por um agente de segurança.
O senador Olympio, porém, respondia imperturbavelmente que nada receava, não fizera mal a ninguém e por isso nada podia sofrer; em todo caso, se o agredissem, se o matassem,
haviam de ser punidos.
Ainda ontem, pela manhã, um amigo, receoso de que alguma coisa lhe acontecesse, foi
buscá-lo no Royal Hotel, na rua Chapo, onde estava hospedado; não o encontrou, pois já tinha
saído, e o deputado Dr. Rodrigues Doria, amigo de Monsenhor Olympio e hóspede do mesmo
hotel, transmitiu nessa ocasião os seus receios, dizendo que Monsenhor Olympio estava facilitando muito e que acabaria sendo vítima.
ANTES DO CRIME
No dia de Finados, os dois filhos de Dr. Fausto escreveram para Aracaju ao Sr. Stesio
Guaraná, pedindo-lhe para, em seu nome e de sua Excelentíssima progenitora, depositar uma
coroa sobre o túmulo de seu pai.
Não tendo recebido até ontem notícias de que seu pedido havia sido atendido, foram à
Repartição Geral dos Telégrafos passar um telegrama para Sergipe.
Foram os senhores Humberto, Armando e Delio Guaraná (...) de um bonde, que a deixou na rua Primeiro de Março, de regresso do Senado, atravessava a praça Quinze de Novembro, em direção ao Royal Hotel.
O CRIME
O calor era, então, sufocante; o sol a pino dardejava os seus raios sobre o asfalto daquela
praça onde, na ocasião, não se achava quase ninguém; poucos eram os transeuntes e, por isso,
a cena que, rápida, se desenvolveu daí a momentos, poucas testemunhas de vista teve e essas
mesmas não apareceram.
De guarda-sol aberto, Monsenhor Olympio ia atravessando a praça, caminhando no
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passeio do jardim, quando os três rapazes foram ao seu encontro, a pretexto de tomar uma
satisfação pelos fatos de Sergipe.
Dizem uns que a agressão foi imediata e outros que Monsenhor Olympio, sem alterar-se, tirou de sob a batina uma garrucha e que, então, Armando, Humberto e Delia detonaram
sobre ele seus revólveres, ferindo-o.
O certo é que muitos tiros foram disparados; os primeiros não atingiram a vítima que,
correu em direção à rua Primeiro de Março. Continuaram a detonar as armas, sendo então
ferido pelas costas; ainda assim, continuou a andar, deu mais alguns passos e, nessa ocasião,
um dos rapazes, apoderando-se da faca de (...), embebeu-a toda nas costas, do lado direito, de
Monsenhor Olympio, que foi cair na sarjeta, no ângulo formado pelo passeio do jardim, em
frente ao Hotel de França, sobre um ralo, junto a umas barricas que interceptam o trânsito dos
veículos pelo local.
Caíra de lado, sobre a faca que, tendo ficado na ferida, entortou o cabo. O último tiro foi
disparado sobre a vítima, depois dela caída.
O ALARMA
Toda a cena que vimos de narrar passou-se rápida, tão rápida que não houve tempo de
evitá-la, nem de atenuar-lhe as tristes consequências.
A detonação dos tiros fez acudir muita gente ao local, e em um momento, a praça Quinze de Novembro ficou cheia, no ponto onde o crime havia sido perpetrado, onde estava caído
monsenhor Olympio Campos.
Houve indignação popular, gritos de mata! Mata! Houve movimento hostil aos acusados, em perseguição dos quais foram guardas civis e um sargento da Força Policial.
PRISÃO DOS ACUSADOS
Humberto foi preso pelo guarda civil Alfredo dos Santos, nº 513, da 2ª classe, que correu em sua perseguição, segurando-o na porta da Catedral. A princípio, ao ser preso, disse ao
guarda que de nada sabia, mas ao receber voz de prisão, entregou-se sem relutância, dizendo,
apenas:
– Matei em defesa da honra de meu pai.
Armando e Delio Guaraná foram presos pelo guarda civil Gonçalves da Silva (...)
NA FARMÁCIA CARVALHO
O corpo exânime de Monsenhor Olympio foi levado até o laboratório da farmácia e aí
o Dr. Joaquim de Matos, que tem consultório no sobrado desse estabelecimento, pressurosamente lhe aplicou os mais urgentes curativos, verificando, porém, desde logo, que era um caso
perdido, nada mais havendo a fazer.
Rasgando a batina de alto a baixo, pôs a descoberto o corpo do ferido, que estava coberto de sangue. Tinha quatro orifícios por bala nas costas, um no crânio e um ferimento por faca,
de três centímetros, mais ou menos, de extensão, nas costas.
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Com o auxílio do Dr. Rego Barros, médico legista da polícia, que chegou pouco depois,
aplicou injeções no ferido, em quem a vida se ia pouco a pouco extinguindo.
Os farmacêuticos senhores Alfredo, Mario, Ernesto e Guilherme de Carvalho ajudavam
os dois facultativos que empregaram todos os recursos da ciência para, ao menos, prolongar
por alguns momentos a existência do Monsenhor Olympio.
A MORTE
Envidados foram, porém, todos os esforços, e, sete ou oito minutos depois das três horas
da tarde, monsenhor Olympio de Campos entregava a alma ao Criador.
Rodeavam-no, então, além das pessoas citadas, muitos amigos, entre eles os deputados
Joviniano de Carvalho e Mendonça Doria, major João Avila e Dr. Ascendino Avila Garces, sobrinhos, (...). Não houve oportunidade de ser socorrido, em consequência dos graves ferimentos produzidos por arma de fogo.
Um murmúrio prolongado se fez ouvir daquela multidão, que a muito custo se foi dissipando, a isso impelida por patrulhas de cavalaria ali colocadas.
O CADÁVER DEPOSITADO
Pouco depois foi o cadáver transportado para o andar superior da farmácia Carvalho,
sendo depositado sobre uma mesa da sala dos fundos, onde outrora foi o consultório do Dr.
Benicio de Abreu, vestido apenas de uma camisa e calça de brim, coberto com um lençol.
À cabeceira foi colocada um crucifixo e nos quatro cantos da mesa foram acesos círios.
Conservaram-lhe ao pescoço um rosário de contas brancas, com a imagem da Imaculada Conceição, que Monsenhor Olympio trazia, ao ser ferido.
Além das pessoas que acima citamos ficaram por algum tempo velando o cadáver o Sr.
General Mendes de Morais e outros cavalheiros. Dessa hora em diante houve uma verdadeira
romaria à sala armada em câmara ardente.
Sua Eminência o Sr. cardeal Arco Verde, logo que foi sabedor do lamentável sucesso,
mandou pelo reverendo cônego Amador Bueno oferecer a Igreja de São Pedro, para nela ser
depositado o corpo, o que não foi logo aceito, visto ter de ser feito hoje, às 7 horas da manhã, a
autopsia, convindo que se realize no local em que está colocado.
VÁRIAS PROVIDÊNCIAS
Os deputados doutores Joviniano de Carvalho e Meneses Doria expediram um telegrama ao Sr. desembargador Guilherme Campos, governador de Sergipe e irmão do Monsenhor
Olympio, comunicando-lhe a triste nova e consultando-o se queria que o cadáver fosse sepultado aqui ou transportado para Aracaju.
No caso de ser transportado para sua terra natal, proceder-se-á ao embalsamento do
corpo.
– Pelo Dr. Chefe de polícia interino foram arrecadados em poder do morto um relógio
e corrente de ouro, uma abotoadura de mesmo metal e a quantia de 2:615$000, sendo tudo
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entregue ao deputado Dr. Rodrigues Doria, amigo íntimo do falecido, e que aqui representa a
família.
– Por determinação do Dr. Albuquerque Melo, o delegado da 6ª Circunscrição Urbana
foi ao Royal Hotel lacrar o quarto em que residia Monsenhor Olympio, devendo enviar as chaves a quem de direito.
– O revólver que o Sr. Afrânio Teixeira Pinto tomou do Sr. Delio Guaraná foi por aquele
cavalheiro entregue ao Dr. chefe de polícia interino, que o mandou juntar aos autos de flagrante.
NA 1ª DELEGACIA URBANA
Logo que teve notícia do fato, o Dr. Izidro Nascimento, delegado interino da 1ª Circunscrição Urbana, foi ao local do crime, encontrando presos os acusados, com os quais voltou à
delegacia, a fim de proceder imediatamente ao auto de flagrante, que foi lavrado pelo escrivão
capitão Fernando de Castro e seu escrevente Salustiano.
A fim de evitar que a delegacia fosse invadida, foi colocada à porta uma sentinela, com
ordem de não deixar entrar ninguém, à exceção dos representantes da imprensa.
Não podendo entrar, os curiosos, os apreciadores de emoções fortes, conservaram-se
longo tempo e em grande número em frente ao edifício da 1ª, interrogando amistosamente os
que, depois de lá ter estado, por dever de ofício, saíam à procura de outras notas.
AS ARMAS APREENDIDAS
Vimos na delegacia as duas armas apreendidas no local do crime: a faca e a garrucha.
Aquela, com o cabo quase dobrado, tem cerca de um palmo de comprimento e estava
completamente coberta de sangue; o cabo é formado por um pé de veado. A bainha, de couro
branco, foi tirada das mãos de um dos acusados.
A garrucha é ordinária de dois canos, de cabo preto, marca Laport e tem o nº 5.752.
OS TRÊS ACUSADOS
Armando de Aguiar Cardoso, tem 22 anos de idade; é alto, magro, pálido, de pequeno
bigode castanho.
Cursa o 2º ano da Faculdade de Medicina.
Humberto Aguiar Cardoso, tem 19 anos, é mais baixo um pouco do que Armando, mas
como ele, magro, pálido, de pouco bigode, parecendo-se com o pai, o Dr. Fausto Cardoso.
É aluno do 1º ano da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro.
(...)
Armando e Humberto, assumindo inteira responsabilidade do crime, desmentem que
Delio Guaraná nele tenha tomado parte. Se eles agiram, foi em desafronta à morte de seu pai, o
deputado Fausto Cardoso.
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NOMEAÇÃO DE CURADOR
Como dois dos acusados são menores, o Dr. Isidro Nascimento, delegado da 1ª Urbana,
nomeou-lhe curador o Sr. coronel Augusto Goldschmidt que se achava presente.
Aceita a nomeação por esse advogado, que tomou o compromisso na forma da lei, passou a ser lavrado o Auto de flagrante.

AUTO DE FLAGRANTE
Isso na presença de alguns amigos dos acusados, dos representantes da imprensa e poucas outras pessoas, sendo o primeiro a depor Alfredo dos Santos Pacobayba, guarda civil n°
513, morador na rua D. Ana Leonidio, nº 5.
– Declarou que hoje, às 2 e meia da tarde, saindo desta Delegacia para ir para o seu posto, no cais dos Mineiros, ao passar pela rua Primeiro de Março, em frente ao hotel do Globo,
ouviu uns tiros, que partiam da praça Quinze de Novembro, e para ali se dirigindo, viu correndo dessa praça o acusado presente, que agora sabe chamar-se Humberto.
Prendeu-o e nessa ocasião apareceu uma testemunha, que declarou ter assistido Humberto dar um tiro num padre e que este se achava caído; essa mesma testemunha disse-lhe que
Humberto estava acompanhado de outros, que também deram tiros. Diante disso, prendera o
acusado em flagrante delito e levei-o até à praça Quinze de Novembro, onde se achava o padre
ferido e aí Humberto lhe disse:
“Sr. Guarda, quem matou este padre foi eu, para desafronta, por ter sido autor da morte
de meu pai, Dr. Fausto Cardoso.”
(...)
Achava-se presente o acusado de nome Humberto, que correu para o lado da rua Primeiro de Março, onde foi preso por um seu colega; presos os acusados, os de nomes Armando
e Humberto declararam que tinham sido autores dessa agressão ao Padre e que o tinham feito
para desafronta da morte de seu pai, o Dr. Fausto Cardoso, visto como tinha sido aquele Padre
o autor e responsável pela morte de seu pai.
Ele, condutor, foi auxiliado nessa prisão por um sargento da Força Policial, que se achava presente. ”
Foi terceira testemunha Eduardo Gonçalves da Silva Junior, sargento da Força Policial,
foi dito “que se achava na repartição dos Telégrafos, passando um telegrama, quando ouviu
uns tiros que partiam da praça Quinze de Novembro, e, procurando saber do que se tratava,
viu um padre correr e os três acusados presentes, armados de revólveres, persegui-lo, disparando as armas e, fronteiro ao Hotel da França, o padre caiu.
Nesse momento o acusado Armando correu, e, depois de presos, ouviu os mesmos, isto
é, armando e Humberto declararem que tinham morto o padre em desafronta da morte de seu
pai, Dr. Fausto Cardoso, que tinha sido morto por ordem daquele padre.
Presos, os acusados foram conduzidos a esta delegacia com o auxílio da testemunha”.
Depois em quarto lugar o Sr. Afonso Ribeiro de Melo, empregado público, morador na
rua do Catete, nº 136. Disse “que passava hoje, às 2 e meia da tarde, mais ou menos, pela rua
Primeiro de Março, quando ouviu uns tiros que partiam da praça Quinze de Novembro e para
aí se dirigindo, viu o acusado Delio correr em direção à rua Primeiro de Março pelo que a tes87

temunha o perseguiu, prendendo-o. Depois soube que o acusado, em companhia de outros,
havia morto um padre, na praça Quinze de Novembro.
A testemunha não viu o acusado Delio armado nem dar os tiros. Os acusados, depois de
presos, não reagiram à prisão; obedecendo à ordem e acompanharam os guardas até esta delegacia.”
Foi quinta testemunha Alberto Pinto de Cerqueira, guarda civil, o qual declarou “que se
achava na praça Quinze de Novembro, quando ouviu a detonação de tiros de revólver e para o
lugar se dirigindo, viu um padre caído com alguns ferimentos e empunhando uma garrucha, a
qual a testemunha tirou da mão do padre e enfrentou o público, para que respeitasse os presos,
que nessas ocasiões já estavam seguros.
Da distância em que se achava viu apenas que um dos acusados deu um tiro no padre,
porém, não sabe qual dos três”.
Em sexto lugar depôs o Sr. Publio Meloio, empregado no comércio, morador na rua
do Senado, 135, o qual disse “que vinha em um bonde de Lapa-Carceler, pela rua Primeiro de
Março, quando viu na praça 15 de Novembro um padre correr, perseguido pelos três acusados
presentes, os quais, armados de revólveres, disparavam tiros contra o mesmo padre.
Nesse momento o padre caiu em frente ao Hotel de França, lugar em que foram presos
os acusados. Presos, estes não resistiram à prisão. ”
A sétima e última testemunha foi o Sr. José Batista Soares, morador na rua do Lavradio,
nº 39; disse “que passava pela rua Primeiro de Março, às 2 e tanto da tarde, quando ouviu uns
tiros que partiam da praça quinze de novembro e ali então viu o acusado Delio correr e ser preso, perto da Drogaria Granado. Foi então quando soube que três moços, inclusive o que correu,
haviam morto um padre. ”
DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS
Tomados os depoimentos das testemunhas, foram chamados a depor os acusados, sendo o primeiro o Sr. Armando de Aguiar Cardoso, 20 anos, solteiro, acadêmico, morador à rua
Voluntários da Pátria, nº 113.
Passando a ser interrogado, o acusado disse: “que prestará o seu depoimento no juízo
sumariante deste processo, nada podendo neste momento dizer e assim explica, para que não
pense o delegado que haja da sua parte desrespeito”.
Prestou o seu depoimento, em seguida, o Sr. Delio Guaraná de Barros, de 19 anos de idade, solteiro, funcionário público, morador à rua do Catete, nº 25.
Disse “que, tendo hoje, às 2 e meia horas da tarde, em companhia de seus dois primos
Humberto e Armando de Aguiar Cardoso, ido à Repartição Central dos Telégrafos, ao sair
seus primos enfrentaram com o padre Olympio de Campos e dirigiram-se ao mesmo, isto é,
seus primos, na ocasião em que o padre Olympio sacou de uma garrucha e ameaçou seus primos, pelo que estes, sacando dos seus revólveres, descarregaram-nos no padre.
Aí, ele, acusado, interviu, com o fim de impedir, sendo falso que estivesse armado e que
tivesse também atirado contra o padre”.
O último a depor foi o outro acusado, Sr. Humberto de Aguiar Cardoso, de 19 anos de
idade, solteiro, estudante de direito, morador à rua Voluntario da Pátria, nº 118.
Disse “que, às 2 e tanto da tarde, em companhia de seu irmão Armando e de seu primo
Delio Guaraná, foi à repartição central dos Telégrafos, passar um telegrama; depois disso fei88

to, ao sair enfrentaram com monsenhor Olympio de Campos e nesse momento ele acusado e
seu irmão resolveram dirigir-se a Monsenhor Olympio, a fim de tomar-lhe uma satisfação e,
quando se dirigiam ao padre, este sacou de uma garrucha, pelo que ele, acusado, sacou de seu
revólver, bem como seu irmão, e investiram para ele, descarregando as suas armas.
O padre Olympio, amedrontado, correu, e ele acusado ainda tomou de uma faca, que
estava em poder de seu irmão Armando, e cravou-a no padre.
Diante da posição agressiva do padre Olympio, foi que ele acusado e seu irmão se viram
na necessidade atacá-lo. Depois, ele, acusado, não mais soube o que fez.
Quando se dirigiu ao padre Olympio foi para tomar-lhe uma satisfação sobre a morte de
seu pai, visto ser o mesmo acusado de ser o mandatário.”
Concluído o auto de flagrante, que foi assinado pelos acusados e pelas testemunhas,
o delegado mandou passar a competente nota de culpa, classificando o delito de Armando e
Humberto Cardoso e Delio Guaraná no artigo 294, parágrafo 2º do Código Penal, enviando-os
depois disso, para a Casa de Detenção.
CASA DE DETENÇÃO
Para a condução dos presos foram pedidos dois landaus que chegaram em frente à delegacia, onde continuava a estacionar grande massa popular, pouco depois das seis horas da
tarde.
No primeiro landau, como o outro, fechado, tomaram lugar os dois irmãos Cardoso, Delio Guaraná, um tio daqueles e o Dr. Isidro Nascimento. No segundo, o coronel Goldschimdt,
o escrevente Salustiano e outros amigos dos presos. O primeiro veículo levava na boleia, junto
ao cocheiro, uma praça de polícia armada de carabina, sendo escoltado por quatro praças de
cavalaria.
Na Casa de Detenção foram os presos recebidos pelo respectivo administrador, capitão
Meira Lima, que os recolheu, a pedido do curador, a uma das salas dos abastados.
OUTRAS TESTEMUNHAS
Além das que depuseram no auto de flagrante, há outras duas testemunhas de vista,
que vão depor: o Sr. Afranio Teixeira Pinto e um cocheiro de tílburi a procura de quem anda a
polícia e que assistiu a tudo.
Os dois reverendos padres José (...) e José Maria Riolo, aos quais nos referimos acima,
assistiram a tudo, sendo até que um deles quis intervir em socorro de Monsenhor Olympio,
não o fazendo, por medo dos projetis que contra ele eram detonados. Contaram o que viram ao
Dr. chefe de polícia interino, não podendo, porém, fazê-lo nos autos por serem nisso proibidos
pela religião que professam.
NA CÂMARA
Conforme se lê na edição competente, a sessão de ontem, da Câmara, acabou muito
cedo, um pouco antes de 1 hora da tarde, tendo tido um único orador e esse representante de
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Sergipe, o Sr. Joviniano de Carvalho, que fundamentou e mandou à mesa um projeto aumentando os vencimentos dos funcionários da Alfândega de Sergipe.
À hora em que se deu o fato, a Câmara quase estava deserta, ali se achando apenas, além
do diretor e empregados da secretaria, os senhores deputados Adalberto Ferraz, que escrevia
na mesa presidencial. Passos de Miranda e Rogerio de Miranda, que conversavam com o redator do Jornal do Brasil ali destacado.
Foram perfeitamente ouvidos os estampidos e, pouco depois, passaram presos para a
delegacia os dois filhos do Dr. Fausto Cardoso, conduzidos por quatro guardas civis e acompanhados de grande massa popular.
Um contínuo, que saíra, voltou logo trazendo a notícia do fato, que causou ali extraordinária impressão.
						__
NOTAS BIOGRÁFICAS
Monsenhor Olympio de Campos começou a sua vida pública aos 23 anos de idade, em
1877, quando ordenado pelo Seminário da Bahia, tendo sido logo nomeado Vigário de Aracaju.
O início de sua vida foi feito no jornalismo, em artigos e polêmicas mantidas na imprensa local.
Pouco tempo depois, apaixonado pela política, deixou a vigararia e filiou-se ao Partido
Conservador de então, sendo eleito deputado-geral na representação do Estado de Sergipe.
Proclamado o atual regime, pouco tempo se manteve na deputação, sendo eleito senador, mandato que exerceu ininterruptamente, até ser eleito presidente do Estado.
Em 1902 passou a presidência do Estado ao Dr. Josino de Meneses, sendo novamente
eleito senador, cujo mandato desempenhava atualmente.
Como jornalista, monsenhor Olympio de Campos dirigiu o Estado de Sergipe, mantendo constante polêmica em artigos vibrantes, que hoje se encontram reunidos em folhetos.
O primeiro cargo de eleição que desempenhou foi o de vereador municipal de Aracaju,
sendo depois eleito deputado provincial em duas legislaturas, e geral em uma, no regime passado.
No atual regime foi deputado estadual, federal em três legislaturas e presidente do Estado em 1901.
Dois anos depois, em 1903, deixou a presidência do Estado, sendo eleito senador.
Era professor da Escola normal de Aracaju, e escreveu uma obra intitulada Ensino Religioso na Escola Normal de Sergipe.
Dirigiu e colaborou nos jornais: Gazeta de Aracaju e Folha de Sergipe, e era membro do Arquivo Público e Instituto histórico da Bahia.
Entre os serviços prestados ao seu Estado, salienta-se a organização constitucional de
Sergipe, quando foi presidente da Assembleia Constituinte do Estado.
Atualmente Monsenhor Olympio empenhava-se para conseguir a construção de uma
estrada de ferro no seu Estado.
Monsenhor Olympio de Campos nasceu na cidade de Itabaianinha em 1854, era filho do
coronel José Vicente de Souza e tem dois irmãos, Dr. Guilherme Campos, desembargador da
Relação do Estado e seu atual presidente, e o Dr. Antônio Campos, médico em São Paulo.
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O CADÁVER NA IGREJA DE S. PEDRO
À noite, ficou resolvido que às 10 horas da manhã de hoje, terminada a autopsia, que
terá lugar às 7, o cadáver será transportado para a igreja de São Pedro, na rua desse nome, onde
ficará depositado, até ser dado à sepultura ou, embalsamado, caso tenha de ser enterrado em
Sergipe.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 10.11.1906
PARÁ
SOBRE A MORTE DO SENADOR CAMPOS
BELÉM, 10 – Produziu aqui profunda impressão a morte do monsenhor Olympio de
Campos.
A opinião pública, em sua maioria, manifesta-se simpática ante a atitude dos filhos do
falecido Dr. Fausto Cardoso.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 11.11.1906
SERGIPE
A MORTE DE MONSENHOR OLYMPIO
A POLÍTICA ESTADUAL
ARACAJU, 10 – De todos os Estados chegam condolências pela morte do senador monsenhor Olympio de Campos.
O comércio desta capital e várias localidades do interior fecharam as portas, em sinal de
pesar.
Grande número de famílias cobriu-se de luto.
O palácio do Governo continua cheio de amigos, que choram a perda do estimado sergipano.
Antônio Mota, Raymundo Ribeiro e outros acusados, como implicados no movimento
sedicioso de 10 de agosto, estão ausentes desta capital, desde anteontem.
O reverendo Padre Dantas há cinco dias partiu para o sul do Estado, passando por Itaporanga, onde conferenciou com o Sr. Firmino Barreto, coletor federal, e outros adeptos, resultando dessa conferência grande regozijo, com manifestação e foguetes.
Acredita-se geralmente que a morte do senador Olympio se prende ao incitamento daqui aos filhos do Dr. Fausto Cardoso.
O Dr. Thomaz Cruz pôs à disposição do governo do Estado o vapor Esperança, para
transportar o corpo embalsamado de Monsenhor Olympio.
Todas as repartições federais e estaduais hastearam bandeiras em funeral, menos a dos
Correios.
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ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (RJ) - 10.11.1906
O Sr. OLIVEIRA VALADÃO – Sr. Presidente, a fatalidade, o mau destino que nestes últimos tempos tem pairado sobre o meu Estado, como que me constituiu mensageiro de notícias
tristes à Câmara dos Deputados.
Não há três meses, Sr. Presidente, que eu aqui pedi um voto de pesar pelo passamento
do nosso inditoso colega Dr. Fausto Cardoso e já hoje, Sr. Presidente, venho igualmente pedir
que se consigne na ata de nossos trabalhos um voto de profundo pesar em homenagem à memória do ilustre senador Olympio de Campos, que, em mais de uma legislatura teve assento
nesta Casa, quer no regime passado, quer no atual!
Sou insuspeito falando do senador Olympio de Campos, homem tão ostensivamente
assassinado em uma das praças públicas desta Capital.
Muitos dos meus dignos colegas conhecem perfeitamente as nossas lutas acirradas na
política de Sergipe e, se é certo que nestes últimos tempos estas lutas se tinham atenuado,
também é certo que nunca deixou de existir entre nós uma separação de crenças políticas.
Nada, a meu ver, Sr. Presidente justifica este tresloucado assassinato ontem realizado.
O Sr. MALAQUIAS GONÇALVES – Perfeitamente.
O Sr. OLIVEIRA VALADÃO – Nem mesmo, Sr. Presidente, a justa mágoa de filhos que
perderam um pai extremoso podia justificar o processo violento de que ontem lançaram mão
e que, oxalá, não se reproduza.
São acontecimentos funestos e faço sinceros votos para que fiquem eles circunscritos no
meu Estado e para que lá mesmo jamais se reproduzam.
Requeiro à Câmara que se consigne na ata dos nossos trabalhos um voto de profundo
pesar em homenagem à memória do senador Sr. Olympio de Campos (Muito bem; muito bem).

GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) - 11.11.1906
O SENADOR OLYMPIO DE CAMPOS
ASSASSINADO PELOS FILHOS DO DR. FAUSTO CARDOSO

A autopsia – O embalsamamento – As cerimônias religiosas – Na igreja
de São Pedro – No Arsenal de Guerra – Os detidos – Na Detenção – Visitas de pêsames
Na igreja de S. Pedro – O catafalco
Ainda perdura no espírito público a funda impressão que o assassinato do senador
Olympio de Campos, anteontem, às primeiras horas da tarde, causou. Sem sentimento políti93

co de ordem alguma, o público assistiu assombrado a essa tragédia possuído do pesar que toda
a cena sangrenta sempre inspira. No meio dessa mágoa, porém, o público não pôde deixar de
estranhar que num ponto tão concorrido como a praça Quinze de Novembro, diante de uma
repartição pública e próximo de outra e à hora em que a cidade não estava em repouso, se agrida e mate tão facilmente um homem que passa, sem que acuda um soldado, um guarda civil
que estivessem no cumprimento de seus deveres bem poderiam ter evitado aquele desenlace
de um encontro que já havia muito quem esperasse, a começar pela própria vítima.
Os três moços, agora recolhidos à prisão, não eram desconhecidos, não eram também
desconhecidos os seus sentimentos relativamente aos fatos desenrolados em Sergipe; o seu
empenho de vingar a morte do deputado Fausto Cardoso era patente pela campanha que fizeram na imprensa por si ou pelos seus amigos e pela representação que dirigiram ao chefe do
Estado.
Só a polícia não sabia disso ou fechava criminosamente os olhos a essa campanha que
podia resultar em violência, como resultou.
A polícia deixou-os agir livremente, não dando um passo para evitar esse assassinato
cometido em circunstâncias que depõem vergonhosamente contra ela, mostrando irrefragavelmente a sua desídia, a sua imprevisão e a sua incapacidade. É verdade que afinal sempre
acudiu para remover o cadáver e prender os criminosos que aliás não fugiram e não lhe deram
nenhuma dificuldade.
Registre-se ao menos este serviço e dê-se graças a Deus por se prestar a polícia a prestá-lo.

A autópsia
Eram sete horas da manhã de ontem quando os médicos legistas da polícia, doutores
Rego Barros e Brederodes Pessoa de Melo, apresentaram-se na rua Primeiro de Março, na casa
nº 8, onde é estabelecida a farmácia Alfredo de Carvalho e onde estava depositado o cadáver de
monsenhor Olympio de Campos.
Os médicos legistas iam acompanhados do contínuo Rosas, que conduzia o estojo e
caixas de ferro necessários à autopsia.
Nenhuma autoridade, além dos médicos legistas da polícia, presidiu ao ato da autopsia.
Antes da autopsia, os médicos legistas assinalaram os seguintes ferimentos: um por bala
no crânio, na parte superior, com fratura cominativa; um por bala na região ilíaca esquerda; um
por bala na região esternal direita; um por bala na região (...) ilíaca direita; um por bala na região lombar direita; um por bala na porção dorsal da região espinhal; um ferimento inciso por
faca, de dois a três centímetros, na espádua esquerda; um por bala, na nádega direita; um por
bala, na região posterior do antebraço esquerdo; um por bala na região deltoidiana esquerda;
um por bala, na face interior do braço esquerdo, um por bala, na espádua esquerda; um ferimento inciso por faca, de um e meio centímetro, na espádua direita; e, finalmente, um por bala,
na região clavical posterior.
Depois deste exame, o contínuo Rosas, com a serra, abriu o corpo do Monsenhor Olympio desde a base do pescoço até à região umbilical.
O exame interno do cadáver patenteou aos médicos legistas os seguintes ferimentos:
dois no pulmão direito; dois no fígado, que ficou completamente esfacelado, e um no rim direito, que apresentava um sulco profundo, produzido pelo projetil.
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Os médicos legistas da polícia, depois do minucioso exame feito no cadáver de Monsenhor Olympio, verificaram o perfeito e regular funcionamento de todos os seus órgãos, não
estando nenhum deles afetado de qualquer enfermidade.
Os dois médicos foram de opinião que Monsenhor Olympio poderia viver longos anos,
visto a sua saúde e robustez.

Dez balas
Durante os trabalhos da autopsia os médicos legistas da polícia retiraram do hábito
interno do cadáver dez balas das doze com que monsenhor Olympio de Campos foi atingido.
O deputado Dr. Rodrigues Doria ficou de posse daquelas balas.

Causa mortis
Os médicos legistas da polícia realizaram a necropsia de monsenhor Olympio de Campos com todos os cuidados e minúcias, procurando a parcela maior possível de indícios que os
levassem ao conhecimento exato do motivo que causou a morte do desditoso Monsenhor.
Por esse exame minucioso, os médicos legistas chegaram à conclusão de que a morte do
monsenhor Olympio de Campos tinha sido produzida por uma hemorragia intratorácica.

Embalsamamento
(...)
Concluído o embalsamamento foi lavrado o seguinte auto:
“Nós, abaixo assinados, médicos legistas da polícia do Distrito Federal, declaramos que
hoje, às 9 horas e vinte minutos da manhã, na sala posterior do primeiro andar do prédio número oito da rua Primeiro de Março, autopsiamos e em seguida embalsamamos o cadáver do
senador federal, pelo estado de Sergipe, monsenhor Olympio de Souza Campos, sendo testemunhas do ato o Sr. Joviniano de Carvalho, B. da Cunha e Dr. José Rodrigues da Costa Doria.
Seguem-se as assinaturas dos doutores Rego Barros e Brederodes.

Depois de embalsamado
A operação executada parecia ter surtido o seu efeito.
Monsenhor Olympio repousava serenamente sobre a maca onde o tinham colocado, o
rosto um tanto contraído, ligeiramente, colorido pelo carmim que entrara na composição do
líquido injetado, dando-lhe um aspecto de vida.
Sobre essa maca começaram a vesti-lo. Puseram lhe primeiro, meias de fio de Escócia,
pretas, ceroula e camisa, de linho, brancas, calça de casimira e depois as vestes sacerdotais:
alva, amito, símbolo, manípulo, estóis, casula e cabeção.
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O esquife
A esse tempo chegava o caixão especial, encomendado à Casa Crashley, que é quem os
fabrica nesta capital.
É uma urna de ébano, de forma oblonga, forrada de zinco com um revestimento de cetim
branco por dentro.
Aí foi colocado o cadáver.

A encomendação
Às 11 horas, chegaram à farmácia Carvalho, onde ainda estava depositado o corpo de
monsenhor Olympio de Campos, o padre Paulo Stamile, coadjutor da igreja de S. José e o
sacristão Frederico Costa, os dois paramentados, a fim de procederem à encomendação do
corpo.
Este ato de religião foi assistido por todas as pessoas que se achavam presentes no momento e muitas outras que chegaram depois.

A confraria das mães cristãs
Logo que circulou a notícia do assassinato de Monsenhor Olympio, a confraria das
Mães Cristã designou uma comissão composta das excelentíssimas senhoras viúva do marechal Costalat, presidente, Emília de Bitencourt Serpa e Maria Machado para entrar em oração.
Neste piedoso exercício se conservaram essas senhoras durante a agonia e ato à morte
do Monsenhor.
Ontem, cerca de 10 e meia da manhã, foram elas à sala mortuária, ajoelhando-se em prece, em volta do esquife onde se conserva o corpo de Monsenhor.

As grinaldas
Até à entrada do corpo na igreja de S. Pedro, já tinham sido enviadas grinaldas com
os seguintes dísticos: “Ao monsenhor Olympio de Campos, saudades de Doria e Joviniano”;
“Ao monsenhor Olympio de Campos, saudades de Vicente Lazi”; “Ao monsenhor Olympio,
lembrança da família Joviniano”; “Ao monsenhor Olympio Campos, lembrança dos parentes e
amigos Francisco e Ascendino de Avila Garcez”; “Ao monsenhor Olympio, lembrança de seus
amigos e parentes José Antônio e Ascendino de Avila Melo”.

Visitas de pêsames
Ontem de manhã, depois da autopsia, foi grande o número de colegas, amigos e coestaduanos de monsenhor Olympio de Campos que compareceram à farmácia Carvalho, onde
o corpo daquele inditoso senador estava, em câmara ardente, esperando oportunidade de ser
trasladado para a igreja de São Pedro.
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Entre todas essas pessoas conseguimos tomar nota dos nomes dos seguintes senhores:
Dr. Alfredo Dantas, José Joaquim Saldanha, senador Brasilio Luz; tenente Orfeu da Silva Ribeiro, deputado Carvalho Chaves, Carlos Perdigão Junior, João Benvindo Ramos, Raul Morais,
major Almeida e Silva, Dr. Silvestre Messias, Galdino Loreto, José Boiteux, General Valadão,
João Soares Goes, Gracelino de Meneses, Laudelino Freire, Martins Ribeiro, João Antônio de
Faria, Antônio Neto, Euclides Paes, Florentino Menezes, comendador Baldomero Carqueja
Fuentes, Dr. João Maynard, Paulo Azevedo, deputados Alberto Maranhão e Juvenal Lamartine, segundo-tenente João Benvindo Ramos, Dr. Alcebíades Leite, José de Souza Avila, alferes-aluno Ascendino d’Avila Neves, Dr. Deocleciano Doria, major Almeida e Silva, Antônio
Corrêa Paes, padre Antônio Carmelo, primeiro-tenente Luiz de Alencastro Graça (...) Luiz de
Alencastro, João Soares de Góis, Dr. Alcebíades Paes, deputado Caldas Loreto,

Para a igreja de S. Pedro
Terminada a encomendação do corpo, o deputado Dr. Rodrigues Doria, determinou que
o caixão fosse trasladado da farmácia Carvalho para a igreja de São Pedro.
Pegaram então as alças do caixão os seguintes deputados: Senhores Rodrigues Doria,
Joviniano de Carvalho, Dr. José Doria, padre Antônio Cardoso, tenente Ascendino Melo, Ascendino Garcez e o primeiro-tenente José Joaquim da Soledade
O transporte do caixão, na descida da escada, foi dificílimo, devido ao seu extraordinário peso, sendo preciso o concurso de cerca de vinte pessoas para o aguentar até à rua.
Chegado que foi o caixão à porta da rua, e já no patamar, foi colocado sobre duas cadeiras e depois carregado até à esquina da rua do Rosário pelas pessoas presentes.
Organizado então o préstito fúnebre, seguiu este na seguinte ordem:
Duas praças de cavalaria de polícia, vários inspetores e guarda civis; padre Paulo Stamile e sacristão, paramentados; amigos do morto levavam as grinaldas, e por último o caixão
conduzindo o corpo de monsenhor Olympio de Campos, que seguiu cercado por senadores,
deputados, oficiais do Exército, membros da colônia sergipana e muitas pessoas do povo.
O peso do caixão era, porém, enorme, tanto assim que os amigos do finado, da rua do
Rosário em diante, não puderam mais transportar o corpo, e pediram então auxílio às pessoas
do povo que faziam parte do acompanhamento.
De vez em quando, ainda com o concurso popular, o préstito fúnebre era obrigado a
parar para serem revezadas as pessoas, que iam segurando as alças do caixão.
Pela ordem já acima descrita, entrou o préstito pela rua General Câmara, avenida Central e rua de São Pedro, chegando à igreja às 11 horas e 45 minutos da manhã.
Foi enorme a multidão que acompanhou o préstito fúnebre, a ponto de interromper o
trânsito de veículos.
O povo, por todas as ruas por onde passou o féretro, descobria-se reverentemente à sua
passagem.
Quando o corpo do monsenhor Olympio de Campos chegou à igreja de São Pedro, já
este templo estava repleto de pessoas de todas as classes sociais e muitas senhoras.
O corpo foi recebido pela irmandade de S. Pedro, de cruz alçada, composta dos irmãos:
cônego Manuel Marques de Gouveia, provedor; padre Manuel Ribeiro de Avelar, secretário;
cônego José Gonçalves Serejo, tesoureiro; padre Justiniano Antônio Trigo de Negreiros, procurador; padre Jacome Navarro, definidor; padre Batalha, major Adrião Nogueira, definidores;
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cônego Amador Bueno, definidor e representante de Sua Eminência o Sr. cardeal Arcoverde;
padre Amaral, monsenhor Pedrinha, padre Luiz Arnaud e monsenhor Simeão, vice-provedor.
A cruz era conduzida pelo padre Sergio.

O catafalco
O caixão em que ia o corpo de monsenhor Olympio Campos foi colocado sobre uma
grande essa, rodeada de oito enormes tocheiros.
A igreja estava inteiramente ornamentada no seu interior, com crepes, tendo à porta
dois enormes e negros reposteiros.

As cerimonias religiosas
Colocado o corpo sobre a essa, realizou-se então a encomendação do mesmo, cerimonia
que foi feita pelo cônego Amador Bueno por determinação de Sua Eminência o cardeal Arcoverde.
Depois da encomendação foi celebrada a missa do corpo presente, pelo padre Stamilo,
acolitado pelos sacristães Fernando Peixoto e Fernando Borges.
Quando esta cerimônia terminou foi entoado então o “Libera-me”.
A igreja, para o maior brilho de todos estes atos religiosos, esteve com as banquelas do
altar-mor e as dos dois altares laterais acesas.
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Caixão com o corpo do monsenhor Olympio Campos, na igreja
de São Pedro, no Rio de Janeiro (Revista da Semana (RJ) - nov
de 1906
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GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) - 11.11.1906
Visitas aos detidos
Visitaram os detidos, na Detenção, entre muitas outras pessoas, os senhores João Barreto, Magalhães Carneiro, Eduardo Duque Estrada, Corrêa Dutra, José Bernardo Sobrinho,
Mendes de Aguiar, Francisco Campos, Dr. Murtinho Garcez, representado por seu filho Humberto Garcez; João Furtado de Mendonça, Serapião Dias da Silva, Dr. Ernesto Garcez, Leopoldo Guerra, Artur Guaraná, Aristides Guaraná, Dr. Firmino, Benjamim Magalhães, Dr. Lacerda,
Dr. Gusmão Lobo, Mario Paula e Silva, Dr. Moreira Magalhães, Dr. Melo Magalhães, Maria
Cardoso de Castro, Thomaz Coimbra, Dr. Olegario Dantas, com seu filho Humberto; Antônio
de Carvalho e outros.

O advogado dos detidos
Pouco depois de meio-dia chegou à Detenção o Sr. coronel Augusto Goldschmidt, advogado dos detidos, que conferenciou com eles e depois com o administrados da Detenção e o
seu ajudante.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 12.11.1906
SERGIPE
A MORTE DO SENADOR OLYMPIO
ARACAJU, 11 – A imprensa, sem distinção de cor política, elogia o senador monsenhor
Olympio de Campos, condenando o modo bárbaro por que foi eliminado.
Consta haver aqui cartas, procedentes daí, assinadas por inimigo político daquele Senador, dizendo que, até o dia 8 do corrente, a morte do deputado Fausto Cardoso seria vingada
na pessoa do senador Olympio.
Consta haver ademais Armando Cardoso escrito ao Sr. Antônio Mota, inquerindo se
não seria mais fácil a exterminação do senador Olympio aqui do que nessa capital.
Transmitimos esses boatos, no intuito de elucidar a polícia, para a apuração da verdade.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 13.11.1906
SERGIPE

Condolências
Aracaju, 12 – Continuam a chegar de todos os estados condolências pelo assassinato de
monsenhor Olympio de Campos.

Importante
Aracaju, 12 – O Sr. Firmino Barreto, coletor federal em Itaporanga, depois de uma conferência que tivera há dias com o padre Dantas, declarou ao advogado Dr. Ferreira, que esta
Capital estava na iminência de graves acontecimentos.
Um negociante, amigo do Sr. Firmino Barreto e de nome Domingos Soares, disse ao
mesmo Reverendo que a queda dos partidários de Monsenhor Olympio se verificaria em breves dias.

Moções de pesar
Aracaju, 12 – Todos os Conselhos Municipais têm votado moções de pesar pelo bárbaro
assassinato do monsenhor Olympio Campos.

Missas
Aracaju, 12 – Em todas as localidades serão rezadas missas de corpo presente, logo que
o corpo de Monsenhor Olympio seja trasladado para aqui.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 14.11.1906
SERGIPE
PELA MORTE DO SENADOR OLYMPIO DE CAMPOS
ARACAJU, 13 – Os juízes estaduais e federais consignaram nos protocolos de audiências votos de pesar pela morte do senador Olympio Campos.
Também inseriram iguais votos em suas atas e Tribunal da Relação, a Junta Comercial,
o Banco de Sergipe, a Junta de Fazenda e Congregação do Liceu e da Escola Normal.
As aulas primárias foram suspensas por oito dias.
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– Continuam os adversários do governo a fazer circular boatos de que será assassinado
o vice-presidente do Estado, no intuito de se apossarem do governo.
Esses mesmos adversários formulam diversos boatos, até mesmo o de evasão dos filhos
do Dr. Fausto Cardoso.
							__
SERGIPE
PROTESTO DOS SERGIPANOS
ARACAJU, 15 – Produziu ótima impressão o protesto feito no Rio de Janeiro pelos sergipanos, afirmando que o senador Olympio de Campos não tivera responsabilidade na morte
de Dr. Fausto Cardoso, visto o protesto traduzir a verdade.
O Dr. Guilherme de Campos, presidente do Estado, constituiu procurador no Rio o Dr.
Dias (...) para acompanhar o processo dos autores do assassinato.
					

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 15.11.1906
MONSENHOR OLYMPIO DE CAMPOS
EMBARQUE DO CORPO
NO ARSENAL DE GUERRA
CENA COMOVENTE
Foi uma cena das mais comoventes a que ontem se produziu na capela do Arsenal de
Guerra, por ocasião do embarque do corpo embalsamado do senador pelo estado de Sergipe,
monsenhor Olympio de Campos.
No pequeno recinto sagrado a família do extinto e numerosos amigos acompanharam o
cadáver, esperando o momento em que ele fosse transportado para o vapor Esperança, a fim de
conduzi-lo ao seu torrão natal, Aracaju.
Em todas essas pessoas notava-se o mais profundo pesar; as senhoras choravam e soluçavam e por toda a parte se ouviam expressões de dor e frases repassadas de saudade e de
sentimento.
Uma sobrinha do extinto não se afastou um momento do corpo, beijando-lhe nervosamente a fronte.
Às 2 e meia horas da tarde, a capela do Arsenal achava-se literalmente cheia de gente,
lembrando-nos das seguintes pessoas:
Wenceslau de Oliveira Guimaraes, por si e em nome do coronel Manuel Mauricio Cardoso e do Correio de Alagoinhas, Bahia; João Benvindo Barros e família; Alípio Bitencourt
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Calazans e família; João Franco de Carvalho, Dr. José Vicente de Souza Neto e família; Dr. Maximino Maciel e família; José Maria Moreira Guimarães, João d’Avila Melo, Alcibíades Corrêa Paes, Pedro Teles de Menezes, alferes-aluno Ascendido d’Avila Melo, tenente Francisco
d’Avila Garcez, Ivo do Prado Montes Pires de Franca, deputado Joviniano Carvalho e família;
coronel Antonino Aranha e família. Antônio Neto, Rodrigues Doria, Manuel Ramos de Oliveira, José Souza Ávila, Dr. Marcolino Moura, capitão Ezequiel Faria de Souza, Dr. João Avani,
tenente Zacarias de Menezes Doria, Ascendino d’ Avila Garcez, major José Calazans, José de
Castro Ribeiro, presidente da Associação B. Campos Sales, de Niterói; tenente Paulino Soares
de Pina, Antônio Corrêa Paes , Oliveira Valadão, João Antônio de Faria Amado, Malaquias
Gonçalves, deputado Dr. Pereira de Lira, P. V. de Abreu, G. Greenhalgh, Virginio Lopes, João
Maynard, Olympio Mendonça, José de Azevedo Doria, tenente João de Queiros Sayão, J. L.
Coelho e Campos, Dr. Augusto de Carvalho, primeiros-tenentes comissários José Joaquim soledade e Alencastro Graça. capitão de corveta Artur Afonso de Barros Cobra, Antônio da Silva
Mourinho, alferes-aluno A. Firmo Freire, Marcelino José Jorge, Saturnino Lima, Cassilda Lima
Alvares, Afonso Marinho Alvares, Amintas José Jorge, P. Montalvão Simões, desembargador
Barreto e senhora; Loureiro Matos e sua família; Paulo Guimarães, presidente da Câmara dos
Deputados; Manuel P. da Cunha Vasconcelos; Baldomero Carqueja de Fuentes, Galdino Loreto, Leusinger & Cia, Eduardo Isaacson, Laudelino Freire, F. Magalhães, d’O Paiz; Paes Barreto,
Antônio Maria Moreira Guimarães, Silvestre Moreira, major Gracilino Menezes, Vicente de
Paes, Ulisses Delaro, Victor Rossicruz; Florentino Meneses, Demócrito Dantas, por si e por
seu irmão; Dr. Barreto Dantas, Raul Doria, Felicio Mario do Sacramento, Mario da Guia, Maria
Francisca da Silva, Cândida Elvira da Silva, Alvaro Corrêa Paes João Pereira de Castro Peixoto,
contra-almirante Dr. Euclides Rocha, Jacinto Medeiros Filho, Alcibíades Leite, segundo-tenente João Benvindo Ramos, etc.
Em torno do catafalco onde descansava o caixão mortuário viam-se muitas coroas com
expressivas dedicatórias, entre as quais se destacavam as do Conselho Municipal de Itabaiana,
F. Rodrigues Doria, Sobrinho Herculano, A. Montinho Doria, Família Pereira, F. Afonso Alvares, Doria e Jovino, afilhada Cecilia Alvares, F. João de Araújo Lima, Francisco e Ascendino
d’Avila Gomes, Vicente O. Paz, sobrinhos, Tancredo (...), afilhado Edilberto, de seus irmãos, de
José Vicente e família, João Antônio e Ascendido d’Avila Melo, Senado Federal, João Maynard ,
Francisco e Beatriz, família Joviniano de Carvalho, Sebastião Gomes e família, Lenzinger A. C.,
Sarter e família, José Soledade e família, Maria Madalena, Elvira Pereira, Marta Garcia, Elvira
Lopes, Calazans, estado de Sergipe e afilhado L. de Castro.
Momentos antes de descer o corpo da essa, o Dr. Montinho Doria disse que assim como
o Senado e a Câmara haviam tão eloquentemente exprimido o seu pesar pelo assassinato de
Monsenhor Olympio, ele ia manifestar também o sentimento da colônia sergipana, tendo, a
fim de evitar qualquer frase violenta, escrito e que devia dizer.
O Dr. Montinho Doria, muito comovido, leu o seguinte discurso:
“Meus senhores. – Na Câmara e no Senado Federal já os conspícuos representantes oficiais de Sergipe exprimiram o imenso desgosto que lhes causou o assassinato de monsenhor
Olympio de Campos. É preciso, portanto, que nós, os sergipanos, sem representação oficial,
mas do mesmo modo fieis ao amor pelo nosso e Estado, externemos a mágoa imensa que nos
causa ver neste momento partir cadáver para a nossa amada terra quem mal acabara de chegar
a esta cidade com o único fim de trabalhar por Sergipe.
Com justo receio de palavras exaltadas, reduzi a escrito as ideias que queria exprimir e
peço para ouvirem.
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Todos nós estamos ainda sob as emoções de horror e de tristeza, que nos invadiram ao
hediondo dia 9, quando tivemos a nova do assassinato do grande amigo, que se acha neste sarcófago.
Tivemos instantaneamente diante dos olhos a cena bárbara de tiros e punhaladas, desferidos, às 2 e meia da tarde em um dos pontos mais concorridos desta cidade, contra um homem que trazia as vestes de sacerdote da Igreja de Cristo e era ao mesmo tempo um sacerdote
do bem e do amor na vida política a que se dedicara.
Para exprimir a nossa dolorosa emoção neste grave momento em que vemos voltar morto para Sergipe o monsenhor Olympio de Campos, devíamos ter um orador vibrante e afetuoso
como José do Patrocínio e Emílio Castelar; mas, essa partida dos nobres despojos para nossa
terra não podia deixar de ser assinalada publicamente como uma desgraça brasileira, e é por
isso que me aventuro a ser intérprete da nossa (...) falsa causa da vingança dos filhos do Dr.
Fausto Cardoso: que a morte deste nunca foi desejada por monsenhor Olympio de Campos:
que os fatos evidentes tal qual se deram, proclamam bem alto essa verdade – que no futuro se
deva a memória do último morto todo o valor patriótico que ela possui.
Meus senhores, é uma verdade que os mortos governam os vivos.
É na memória e nos trabalhos dos homens notáveis que um país tem cabedal para o seu
constante desenvolvimento; é pelos atos dos antepassados, e pelos exemplos e obras dos que
antecederam que colhemos os elementos para agir em benefício da Pátria.
Theodoro Roosevelt, o grande escritor político, presidente da República Norte Americana, exprimiu estas ideias em um dos capítulos do seu livro Ideal d’América, dizendo assim:
“Toda a grande nação deve aos homens cuja vida constituiu uma parte de sua grandeza, não
simplesmente o efeito material do que realizaram, não simplesmente as leis que inscreveram
nos códigos, ou as vitorias que tiveram sobre os inimigos em armas, mas também a imensa
e, além disto, indefinível influência moral produzido por seus atos e palavras sobre o caráter
nacional. ”
Temos diante de nós o corpo de alguém que foi em vida virtuoso, simples e magnânimo
e cuja memória atuará fortemente nas gerações vindouras; (...) na vida era infiltrada daqueles
maiores princípios morais.
Praticando a virtude só fez o bem, o justo e o honesto.
Mas os seus impulsos inspirados em tais sentimentos, não foram devidos à uma educação familiar ou sacerdotal, eram de instinto.
Ele não foi virtuoso por educação, o foi instintivamente; sua índole não se formou pelos
corretivos sociais, ele nasceu inclinado naturalmente para as virtudes.
Daí a sua segunda qualidade – foi um simples.
Tendo as virtudes inatas, ele não compreendia a malicia humana nas suas (...) manifestações.
Nos seus embates políticos, havia sempre uma grande desigualdade de armas.
Enquanto ele, o chefe, só conhecia os processos inspirados nos sentimentos simples
de lealdade aos amigos e fidelidade aos princípios – enquanto, visando o bem do estado, só o
queria alcançar pelos meios honestos e com justiça, nem sempre teve adversários que escrupulizassem como ele, nos processos de ação política.
Virtuoso e simples, o monsenhor Olympio de Campos possuía como cúpula de suas
qualidades a magnanimidade.
Era o perdão em todas as ocasiões, qualquer que tivesse sida a luta, quaisquer que tivesse sido os revezes sofridos.
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Ainda após os fatos eleitorais, que são recentes, na sua penúltima viagem a Sergipe, ele
não levava no coração outro desejo que o de fazer a paz e o congraçamento com aqueles mesmos que o tinham ferido.
Ainda agora, logo depois da revolução que intentou demolir a ordem constituída no
Estado, ele se fez imediatamente depois o arauto da anistia, muito antes de ser preposta aqui,
no Congresso Federal.
O amor na política, nesse terreno de lutas perenes, era a causa de extraordinária magnanimidade.
Ainda são de Roosevelt as seguintes expressivas palavras, pronunciadas em um discurso sobre o seu compatriota Grant, publicado no conhecido livro – Vida intensa:
“Nós não temos necessidade de homens de uma brilhante inconstância ou de um poder
erradico, homens desequilibrados. Os homens de que carecemos, são os homens de forte, sério
e sólido caráter – os homens que possuem as virtudes domésticas e que juntam a estas virtudes, a rude coragem, rude honestidade e alta resolução.
O monsenhor Olympio de Campos foi assassinado em meio de uma vida de labor honesto e produtivo. A sua memória será de edificação política para os filhos de Sergipe.
São estas, meus senhores, as palavras que julguei não dever calar neste momento de dolorosa solenidade para todos nós.
Estou convencido de que a posteridade sergipana proclamará sempre com o maior entusiasmo o valor cívico e político do inolvidável chefe; que defenderá com o mais acendrado
amor a memória do nobre morto e seguirá com a mais devotada sinceridade os exemplos de
suas inesquecíveis qualidades.
São estes os votos que ao dizer o último adeus àquele a quem pessoalmente dediquei
muito afeto e respeito, peço que façais comigo, reclamando para ele, do Todo Poderoso no Céu,
a justiça do destino que lhe faltou no mundo.”
Ao terminar ouviram-se novas exclamações de angústia, aumentando o pranto entre os
íntimos do ilustre morto.
Falou em seguida, entre soluços e com voz entrecortada pela emoção, o Dr. Pina, um
ancião sergipano, cujas palavras elogiosas e sentidas muito comoveram todos os presentes.
O corpo de Monsenhor Olympio foi conduzido ao escaler do Arsenal, que o levou a bordo do Esperança, alternadamente por quase todas as pessoas presentes.
Outras três lanchas seguiam o escaler em que ia o corpo de Monsenhor Olympio, conduzindo os amigos do extinto e as numerosas coroas antes referidas.
Próximo à ilha das Cobras foi o escaler rebocado pela primeira lancha, até chegar ao
vapor Esperança.
A bordo desse navio foi depositado o corpo em uma saleta, que havia sido transformada
em câmara ardente.
No Esperança esperavam o cadáver o major Dr. Calazans e o capitão-tenente Pedro de
Melo Pereira.
Acompanham até Aracaju o corpo de monsenhor Olympio Campos seus sobrinhos José
Vicente de Souza Neto, Adalberto de Souza Campos e Dr. João Maynard.
– As pessoas presentes à trasladação dos restos mortais de monsenhor Olympio de
Campos, assinaram o seguinte protesto:
“Os filhos de Sergipe, abaixo assinados, presentes na capela do Arsenal de Guerra, no
momento de partirem os queridos restos mortais de monsenhor Olympio de Campos, para a
cidade de Aracaju, protestam contra a falsa versão de ter o inolvidável chefe político concor105

rido, direta ou indiretamente, para a morte do Dr. Fausto Cardoso, ocorrida durante o movimento revolucionário havido ultimamente naquele Estado.
E declaram à Nação, não só que seu caráter nobre e coração benfazejo repudiará a presunção de ter ele armado o braço de alguns contra o seu semelhante, como também a reclusão
corporal a que ficou submetido demais companheiros públicos, desde o início do levante até a
hora da (...)

CORREIO DE ARACAJU (SE) - 15.11.1906
O Correio de Aracaju, ainda sentido pelo triste fato que acaba de mais uma vez acabrunhar o povo sergipano, dá, cumprindo um dever inadiável de imprensa, circunstanciada notícia sobre o modo por que foi morto na Capital Federal no dia 9 do corrente, o ilustre senador
por Sergipe monsenhor Olympio Campos.
Nós, que nos prélios jornalísticos representamos o Partido Republicano Sergipense,
chefiado pelo General Oliveira Valadão, ainda uma vez entristecemos ao memorar tão sinistro
acontecimento, que enlutou a representação nacional, e ao Estado que perdeu um filho distinguido e um político decidido.
AUTOPSIA
Os médicos legistas da polícia do Rio, doutores Pessoa de Melo e Rego Barros, procederam à autopsia no cadáver do senador Olympio Campos, demonstrando os seguintes ferimentos de balas:
Um ferimento no crânio produziu fratura cominativa; um na região ilíaca esquerda; um
na região (...); um na nádega direita; um na região posterior do antebraço esquerdo; um na região deltadiana esquerda; um na face interna do braço esquerdo; um na espádua esquerda; um
na região clavicular posterior; dois ferimentos por faca; um de três centímetros de largura na
espádua esquerda e outro na direita.
Foram ainda notificados dois ferimentos no pulmão, dois no fígado, um atrás do rim que
ficou inteiramente esfacelado.
Os médicos ainda retiraram dez balas das doze que mataram a vítima, ficando de posse
destas balas o deputado Rodrigues Dória.
Verificaram ainda os facultativos que o senador Olympio tinha todos os órgãos de seu
organismo em perfeito estado e podia viver longos anos.

DEMONSTRAÇÃO DE PESAR
O general Oliveira Valadão, deputado federal por este Estado fez na Câmara o elogio do
senador Olympio e terminou propondo à Câmara um voto de pesar e que a mesa telegrafasse
ao presidente de Sergipe sentimentando-o, a proposta de representante de Sergipe foi aceita
unanimemente. Em seguida o general Valadão requereu encerramento da sessão:
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– O senador Coelho e Campos ocupou-se da lúgubre tragédia no Senado, teceu muitos
elogios ao malogrado monsenhor e propôs um voto de pesar e levantamento da sessão.
O CADÁVER
Durante toda a noite do dia 9, o cadáver do senador Olympio foi velado pelos deputados
Oliveira Valadão, Rodrigues Doria, Joviniano de Carvalho, diversos sergipanos e muitos outros cidadãos de todas as classes.
– Resolveu-se embalsamar o cadáver, conforme pedido do desembargador Guilherme
Campos, presidente do Estado.
– O general Oliveira Valadão e o senador Coelho e Campos acompanharam o cadáver
de monsenhor Olympio Campos até o Arsenal de Guerra do Rio, onde ficou depositado até a
partida do Esperança, que o transportará para esta capital.
– Diversos jornais estamparam o retrato do Monsenhor Olympio e censuram a polícia
porque não soube evitar o assassinato e dizem que a única arma que S. Exa. trazia era um chapéu de sol.
– O General Valadão passou este despacho:
“Desembargador Guilherme Campos. – Sinceras condolências. – Valadão.”
– Do interior do Estado, o Dr. Guilherme Campos tem recebido inúmeros telegramas de
pêsames pelo assassinato de seu digno irmão.
– De diversos pontos do Brasil, o Sr. presidente do Estado tem tido idênticos telegramas, sentimentando-o.
						__
Deve chegar por esses dias, às águas do nosso ancoradouro o paquete Esperança, onde
vem embalsamado o cadáver do senador monsenhor Olympio Campos.
Foi nobre ideia do desembargador Guilherme Campos, de onde surdiu a ordem imediata, logo para o Rio transmitida a fim de que fosse para aqui transportado, depois dos respectivos tratamentos médicos, o cadáver de seu irmão e chefe político.
Sabemos que depois de limitada exposição em câmara ardente, será o cadáver enterrado na Matriz desta capital, o que achamos louvável como o derradeiro atestado de estima
e religião que o corpo sacerdotal brasileiro pode oferecer a um dos mais escrupulosos e retos
cumpridores dos difíceis deveres clericais.
O Correio de Aracaju, calculando a intensa dor que vai estiolando o espírito e ferindo o
peito do desembargador Guilherme Campos pelo desmedido choque, incorpora-se aos seus
fundos sentimentos.
						__
Telegramas do correspondente do Jornal de Notícias nesta capital:
“Extraordinária impressão causou aqui a notícia do assassinato de monsenhor Olympio
Campos. O governador do Estado, Dr. Guilherme Campos irmão da vítima, mandou embalsamar o cadáver a fim de ser trasladado para esta capital. O comércio e as repartições fecharam.”
O Correio de Aracaju órgão oposicionista dirá amanhã que: “não incita, nem aplaude a
eliminação de homens políticos pelo assassinato.”
						__
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O editorial do nosso colega O Estado de Sergipe de anteontem causou-nos reparo o tópico
em que diz:
“os adversários com a ferocidade de canibais, manifestaram-se satisfeitos com o desaparecimento do grande sergipano, etc.”
Varremos a nossa testada.
Ao Partido Republicano Sergipense do qual somos órgão na imprensa, não pode tocar o
trecho acima, como bem vê o público que nos lê.
Haja vista o nosso procedimento e o do nosso presado chefe general Oliveira Valadão,
em face desse desgraçado acontecimento que enlutou a nossa terra outrora tão pacata, trazendo a desolação e a dor, pela perda do ilustre representante de Sergipe no Senado da República.
						__
O Jornal de Notícias da Bahia, de 10 do corrente, narra assim em telegrama do seu serviço,
o assassinato de monsenhor Olympio Campos.
O fato ocorreu assim:
“Quando regressava ontem à tarde da sessão do Senado para o Hotel Royal em que estava hospedado, Monsenhor Olympio encontrou-se no antigo largo do Paço, hoje praça 15 de
Novembro com Armando e Humberto Cardoso, filhos do falecido Dr. Fausto Cardoso, morto
em Sergipe por ocasião dos últimos acontecimentos políticos ali havidos.
Os dois estavam acompanhados de seu primo Delio Guaraná.
Ao avistarem Monsenhor, agrediram-no. Aquele senador tentou desviar-se e para defender-se puxou uma pistola de que não teve tempo de usar, porquanto os agressores o alvejaram logo com balas certeiras, ferindo-o gravemente na cabeça, nos ombros e nas costas.
O ofendido pode ainda assim apressar os passos em direção ao Hotel para desviar-se dos
agressores que o perseguiram.
Pouco adiante, porém, caiu, sendo carregado já agonizante para a farmácia Gramado.
Tudo isso se passou em rápidos momentos, de forma a não ter sido possível evitar o
desenlace. Na farmácia foram prestados prontos socorros, infrutíferos, porém, porque Monsenhor Olympio exalou dentro de poucos minutos o último suspiro.
S. Exa. morreu sem pronunciar uma só palavra.
Afluiu ao ponto do assassinato grande multidão, autoridades, etc.
A notícia impressionou vivamente a opinião pública, tanto pela proeminência do morto,
como pela lembrança dos últimos sucessos de Sergipe.
Humberto, Armando e Delio Guaraná foram presos logo.
Os dois primeiros confessaram o crime declarando, porém ambos, que Délia Guaraná
fora apenas testemunha.
Os presos foram levados para a detenção à noitinha.
Delio Guaraná declarou ser inocente, acrescentando, todavia, solidariedade com os irmãos Cardoso.”
Sobre os antecedentes do crime, diz o correspondente do mesmo jornal:
“Na ocasião de morrer em Aracaju, vítima de bala, o Dr. Fausto Cardoso, disse arquejando este a seu filho Humberto: “Meu filho, assassinaram-me, vocês vinguem-me.”
“Regressando a esta Capital, Humberto contou a seu irmão Armando a última disposição que ouvira dos lábios de seu pai. Juraram então ambos vingá-lo, tornando-se entre eles a
ideia fixa de vingança. Logo que souberam que Monsenhor Olympio partira para aqui a fim de
tomar parte nos trabalhos do Senado, mais alarmados ficaram ainda os filhos do Dr. Fausto,
108

correndo logo em certo grupo que Monsenhor seria assassinado na ocasião de desembarcar.”
						__
Treme-nos as mãos ao transcrever essa lúgubre notícia, impelido pelo dever de jornalista. Às vezes a profissão nos proporciona momentos tão cruéis como este, em que jamais
pensáramos em tomar parte, para condenar como condenamos tão horripilante tragédia.
						__
A Gazeta do Povo da Bahia, sob o título – “Basta de sangue”, descreve esse lutuoso fato.
						__
O Diário de Notícias da Bahia, de 10, diz que o Dr. Pedro Moacir vai tomar a defesa dos
irmãos Cardoso.
						__
“A infeliz mãe dos dois rapazes, D. Pastorinha Cardoso tem sido muito visitada.”
						__
Pobre Mãe! Esposa mártir! Inda ontem desolada na angústia de uma irreparável perda,
transida no mais sagrado de sua alma pela desgraça que atingiu a parte mais querida de seus
cuidados; hoje, trespassada de outra não menos terrível dor à vista das aflitivas vexações de
seus idolatrados filhos.
Pobre Mãe!...
						__
ATENEU SERGIPENSE
A congregação do Ateneu Sergipense reuniu-se no dia 10 do corrente para lançar na ata
do livro respectivo um sincero voto de pesar pelo assassinato de monsenhor Olympio Campos.
						__

CORREIO DE ARACAJU (SE) - 18.11.1906
MONSENHOR OLYMPIO CAMPOS
A respeito dos últimos acontecimentos que temos notificado sobre a morte do malogrado senador sergipano, respigamos:
“O imediato do Gustavo Sampaio, que esteve ancorado neste porto por ocasião dos sucessos de 28 de agosto, primeiro tenente Alencastro Graça, declarou pela Gazeta de Notícias do Rio
que monsenhor Olympio não teve culpa na morte do tribuno Fausto Cardoso.
							__
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Afirmaram telegramas do Rio, haver o ilustrado senador sergipano Coelho e Campos,
assinado, na ocasião do embarque do cadáver de monsenhor Olympio Campos, um protesto
contra a falsidade de ter sido este seu extinto colega, cúmplice no assassinato do grande filósofo e parlamentar Dr. Fausto Cardoso.
É de louvar o procedimento do prestimoso senador. Conhecedores que somos de tão
equilibrado espírito, tão conspícuo caráter e tão preclaro homem político, registramos com
prazer mais uma nobilitante ação do honrado representante de Sergipe.

PORMENORES
O diretor e professores do Ateneu Sergipense vão oferecer uma grinalda mortuária para
ser colocada no túmulo de monsenhor Olympio Campos.
– O secretário e mais empregados desse estabelecimento, oferecerão também outra grinalda para idêntico fim.
– Do interior do Estado tem chegado muitos amigos e correligionários para assistirem à
chegada do cadáver, que ficará em câmara ardente, durante dois dias.
– O desembargador Guilherme Campos recebe continuamente cartas, cartões e telegramas como demonstração de pesar pela desastrosa morte de seu querido irmão.
– O corpo de polícia está de luto.
– As guardas das repartições estaduais conservam-se com as armas enfuneradas.
– Os empregados das repartições estaduais estão de luto por oito dias.
– Amanhã 19 do corrente deve ancorar neste porto o vapor Esperança, conduzindo o corpo do senador Olympio Campos, que vem acompanhado pelos seus dignos sobrinhos doutores
José Vicente de Souza Neto, Edilberto Campos, e Dr. João Maynard.
– O cadáver do senador Olympio será desembarcado de bordo do Esperança, para a lancha D. Sara que o trará até a ponte do Governador e daí seguirá conduzido pelo mundo oficial
para igreja Matriz desta cidade.
– O 26º batalhão de infantaria teve ordem de prestar honras fúnebres nas exéquias que
se fizerem ao cadáver do senador Olympio Campos, segundo comunicação recebida do comando do distrito pelo ilustre Dr. Nobre de Lacerda, digno juiz seccional.
– As alunas da Escola Normal vão incorporadas aos atos religiosos em homenagem ao
senador Olympio Campos.
– A popular filarmônica Santa Cecília irá incorporada acompanhar o corpo de Monsenhor Olympio, tocando por essa ocasião dolentes marchas fúnebres, e assistirá a todas as
demonstrações de pesar que se fizerem ao malogrado representante de Sergipe.
						__
Lê-se no Diário da Bahia:
O presidente da República, Dr. Rodrigues Alves, ao ter conhecimento do triste fato,
mostrou grande tristeza lamentando que mais essa desgraça se desse em seu governo.
						__
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EVOLUCIONISTA (DIÁRIO DE ALAGOAS) - 20.11.1906
DISCURSO
Do Senador Coelho e Campos
Transcrevemos o resumo do discurso do ilustre senador sergipano o Sr. Coelho e Campos, em que lamentar o assassinato do seu colega Monsenhor Olympio.
Pedimos a atenção dos leitores principalmente para os períodos que sublinhamos.
Sr. Presidente: intenso, profundo é o pesar que me comprime neste momento. Não sei
como me exprimir ao referir ao Senado o trágico sucesso a quem ontem sucumbiu o meu inditoso companheiro de representação, senador Olympio de Souza Campos.
Terra infeliz, a minha terra, nestes últimos tempos! Não sei que malfado a persegue,
avilta e deprime!
Há pouco, não há três meses, caiu varado pela bala de uma praça do Exército um ilustre
representante do meu Estado, homem de talento e de coração; agora cai assassinado numa praça desta capital, outro seu ilustre representante, homem de valor social e político, monsenhor
Olympio de Campos.
Seu amigo, que fui, durante cerca de vinte anos, eu muito o conheci e prezei.
Questões políticas nos afastaram de certo tempo a esta parte, mas nunca recusei a justiça devida ao seu merecimento.
Fossem quais fossem as minhas mágoas, nunca articulei pela imprensa ou pela tribuna,
já não digo uma calúnia, de que sou inteiramente incapaz, não emiti um conceito sequer que
lhe envolvesse injúria. Isto quer dizer, Sr. Presidente, que o preito que rendo neste momento
ao meu ilustre companheiro de representação não é um ato de ocasião, não é um dever de ofício
nesta hora.
O padre Olympio de Souza Campos era natural de Sergipe, onde contava parentes ilustres, um dos quais o presidente do Estado.
Presbítero secular, logo após o recebimento das ordens eclesiásticas, foi nomeado vigário da capital. Sacerdote de costumes reconhecidamente puros, ele se houve como devia no
exercício do seu cargo, e por seus serviços, obteve dos superiores hierárquicos as honras de
cônego e o tratamento de monsenhor.
Homem político, era perspicaz, atilado e de atividade não vulgar na faina partidária e,
pelo seu próprio esforço, chegou a ocupar as mais altas posições no Estado.
No tempo do império militou nas fileiras do partido conservador. Foi deputado em várias legislaturas provinciais e por duas vezes eleito deputado à Assembleia Geral.
Na República a que aderiu convictamente, eu o sei, representou o Estado no Congresso
Federal em duas ou três legislaturas. Foi depois presidente do Estado e ultimamente senador
da República.
Homem particular e administrador, deu provas exuberantes da sua honestidade. O Estado lhe deve serviços valiosos. Homem social, como o Senado sabe, era de maneiras brandas
e atraentes. Jornalista, era um polemista esforçado. Homem de partido, era autoritário, por
vezes veementemente apaixonado. Muitas vezes levantou contra si represálias as mais duras e
cruéis, mas que não prejudicaram a sua honra pessoal e o seu caráter.
Nos últimos tristes acontecimentos do meu Estado – é meu juízo e não tive ainda por111

que modificá-lo – não está comprometida a sua responsabilidade pessoal.
Devo dizer, para honra de minha terra, que ela nunca teve chefes políticos assassinos.
Houve um cidadão respeitável que carregou a imputação de um crime gravíssimo durante meio século
e morreu sofrendo e protestando. Mas, eis que, depois do seu falecimento, alguém da Bahia, nesta capital, que
tudo sabia, declarou, em artigo de morte, na presença de diversas pessoas, que o comendador Sebastião Gaspar
de Almeida Boto era inocente do sangue do grande homem que foi Dr. Manoel Joaquim Fernandes Barros.
Na minha terra, repito, nunca houve chefe assassinos!
A história saberá aguardar a memória do senador Olympio de Campos, sergipano de valor, chefe político, influência legítima, que deixa um vácuo difícil, dificílimo de preencher-se.
O Senado, onde ele serviu durante quatro anos, reconhece, sem dúvida, as suas qualidades distintas e inestimáveis.
Interpretando os sentimentos de angústia do meu Estado, a lamentar nesta hora a perda
de um de seus filhos mais distintos, de acordo com a praxe que tem sido adotada nesta casa, e
supondo interpretar o sentimento geral dos senhores membros (Apoiados), requeiro a V. Exa.,
presidente, que se digne de consultá-la sobre se concorda que se insira na ata dos trabalhos
de hoje um voto de profundo pesar por tão lutuoso acontecimento e que, em demonstração
desse pesar, se levante a sessão, nomeando V. Exa. uma comissão para acompanhar os restos
do nosso malogrado companheiro ao seu último jazigo,” (Muito bem. Muito bem. Apoiados).

CORREIO DE ARACAJU (SE) - 22.11.1906
Anteontem às 10 horas da manhã, após a cerimônia religiosa rezada por 18 sacerdotes,
desembarcou na ponte da Alfândega, onde o Esperança atracou, o cadáver de monsenhor Olympio Campos, senador federal, que veio do Rio embalsamado, por ordem do seu digno irmão
desembargador Guilherme Campos, presidente do Estado.
Na ponte da Alfândega estava presente o Sr. Dr. Guilherme Campos e todo o mundo
oficial e os representantes do Jornal de Notícias, Gazeta do Povo da Bahia e Correio de Aracaju.
Foi comovedora e sentimentalíssima a cena que se passou a bordo do Esperança entre o
desembargador Guilherme Campos e seu filho Dr. Edilberto Campos, ao se abraçarem sentimentando-se reciprocamente.
S. Exa. convulsivamente abraçando a seu filho, soluçava, ambos derramando copiosíssimo pranto.
						__
O corpo do extinto sacerdote e senador por Sergipe foi levado ao coche por uma comissão de amigos dedicados e dali transportado para a igreja Matriz que se achava ricamente
aparamentada para recebê-lo.
Foi assim organizado o préstito:
Entre duas alas de pessoas de todas as classes sociais seguiu o féretro, que, sobre o carro
fúnebre, artisticamente ornado, deixava a todos uma impressão de sentimento doloroso.
Adiante, carregado por quatro senhoras, ia uma charola formada por um belo ajuntamento de grinaldas de biscuit, de onde pendiam laços de fita preta com honrosas inscrições
doiradas.
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Em segundo lugar, também carregada por quatro senhoras, ia outra charola de semelhante formato, cujas capelas, se nos não equivocamos, eram oferecidas pelos mais íntimos
amigos políticos do inditoso chefe.
Após, seguia ainda um outro andor todo trajando de fino crepe, sobre cujos frocos salientava-se um retrato a lápis, talvez de um côvado de tamanho, do monsenhor Olympio Campos.
Atrás, puxado por muitas pessoas gradas do nosso meio, rodava lentamente, religiosamente, o carro fúnebre que conduzia o cadáver do distinto sacerdote.
						__
O trajeto foi o seguinte: Rua da Aurora até a esquina da rua de São Cristóvão, por onde
seguiu até certa altura, virando na rua de Japaratuba onde fez uma estação em frente a igreja
de S. Salvador como estava anunciado. Depois da necessária demora continuou o andamento
pela mesma rua, parando, vinte minutos mais ou menos, em frente ao palácio presidencial,
recebendo por essa ocasião, da respectiva guarda de polícia, as honras fúnebres.
A penúltima estação foi defronte, a própria casa onde morava o finado Monsenhor.
Aí foi dolorosa a cena: conhecidos, vizinhos e amigos do morto choravam, lamentavam
a perda, e muitos até foram acometidos de ataques sincopes e delírios momentâneos.
A estação última foi na porta da Matriz, onde estava postado para as devidas continências o batalhão 26. Aí foi longa a demora, havendo entoações de cânticos funéreos pelos vários sacerdotes que acompanharam o cadáver; tocaram marchas tristes e comovedoras as duas
bandas musicais: do batalhão 26 e da Escola Salesiana, falando em seguida o Sr. Dr. Oliveira
Teles.
Concluídas as manifestações de pesar, foi conduzido o cadáver para o recinto da supramencionada igreja, onde puseram-no em câmara ardente sobre um rico e bem feito catafalco.
Aí ficou em exposição, as vistas descobertas de todos os visitantes.
						___
A filarmônica Santa Cecília tocou diversas marchas fúnebres, acompanhando o préstito
que conduzia o cadáver de Monsenhor Olympio.
						__
A banda de música da Tebaida e a do 26º de infantaria tocaram dolentes marchas na
mesma ocasião.
						__
Foram 118 as grinaldas que contamos, sendo que 30 vieram do Rio, como recordação e
lembrança de várias corporações e amigos.
						__
À tarde o cadáver foi muito visitado, havendo cânticos solenes e várias honrarias fúnebres.
Durante a noite inteira houve religiosa vigília na igreja Matriz feita por avultado número de conhecidos, amigos e correligionários de respeitável morto.
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ONTEM
Desde seis horas da manhã foram celebradas missas em sufrágio da alma do ilustre sacerdote extinto.
Às 8 horas e mais alguns minutos, precisamente, começaram as cerimônias do enterramento entremeadas de músicas dolentes e comovedoras, trechos cantados, sendo estas muito
concorridas. Foi entoado com o necessário sentimento, com a carecida interpretação o “Momento”.
O Batalhão 26 prestou as continências da praxe.
Horas depois efetuou-se o ato derradeiro dos cerimoniais das exéquias: o enterramento.
O caixão foi tirado de cima do cenotáfio com todo o carinho por uma comissão para tal fim
nomeada de membros da política situacionista, e foi acompanhado reverentemente por uma
onda compacta de admiradores até a beira da sepultura que está situada aos pés do altar de N.
S. da Pureza, na Matriz. Aí, antes de o caixão descer ao último pouso, fez um eloquente e emocionante discurso o reverendíssimo vigário do Coité, cônego Dr. João de Matos, um dos mais
ilustrados sacerdotes brasileiros e um dos mais amplos e pesquisadores talentos sergipanos.
Sua Reverendíssima foi ouvida com absoluta atenção que tem direito seu incontestável
valor.
Depois, rangeram os selos do sepulcro entre adeuses e lágrimas.
					__
O nosso prezado chefe general Oliveira Valadão fez-se representar em todos os atos das
exéquias, pelo diretor desta folha.
					__
O Sr. Rodrigues Doria em nome dos sergipanos presentes ao embarque do cadáver de
Monsenhor Olympio, orou relembrando os serviços do finado senador.
					__
CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Sr. Oliveira Valadão: – Sr. Presidente, a fatalidade, o mau destino que nestes últimos
tempos tem pairado sobre o meu Estado, como que me constituo mensageiro de notícias tristes à Câmara. Não há três meses que eu aqui pedi um voto de pesar pelo passamento do nosso
inditoso colega Dr. Fausto Cardoso, já hoje, venho igualmente pedir que se consigne na ata
de nossos trabalhos um voto de profundo pesar em homenagem à memória do ilustre senador
Olympio Campos, que em mais de uma legislatura, teve assento nesta casa, quer no regime
passado quer no atual.
Sou insuspeito falando do senador Olympio Campos, ontem tão ostensivamente assassinado numa das praças desta Capital. Muitos dos meus dignos colegas conhecem perfeitamente as nossas lutas acirradas na política de Sergipe; e, se é certo que nestes últimos tempos
tais lutas se têm atenuado, também é certo que nunca deixou de existir entre nós uma separação de crenças políticas. Nada, a meu ver, justifica esse tresloucado assassinato ontem realizado (Apoiados). Nem mesmo a justa mágoa de filhos que perderam um pai extremoso podia
justificar o processo violento de que ontem lançaram mão e que oxalá não se reproduza.
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São acontecimento funestos e eu faço sinceros votos para que fiquem eles circunscritos
ao meu Estado e para que lá mesmo, jamais se reproduzam. Requeiro à Câmara que se consigne na ata dos nossos trabalhos um voto de profundo pesar em homenagem à memória do
senador Olympio Campos. (Muito bem, muito bem).
						___
ARACAJU, 21 – Durante a noite velaram o cadáver do monsenhor Olympio de Campos
milhares de pessoas.
Foram hoje celebradas 18 missas e o ofício solene, cantado por todo o clero.
Falou o cônego João Matos, fazendo o panegírico do ilustre morto, sendo entoada solene oração fúnebre, por ocasião do corpo baixar a sepultura na Matriz.
Pegaram nas alças do caixão os senhores vice-presidente do Estado, juiz seccional, chefe
de polícia, o secretário do governo e deputados Carvalho Nobre e Manuel Porfirio.
Foram depositadas sobre o cadafalso trezentas e trinta e oito grinaldas.
O 26º Batalhão prestou as honras fúnebres, dando três descargas.
Após a cerimônia do enterramento, cerca de quatro mil pessoas assinaram o livro de
protesto, assegurando a inocência do monsenhor Olympio de Campos na morte do Dr. Fausto
Cardoso.
Durante a exposição do corpo e até à hora de baixar ao túmulo era indescritível a desolação de todos os presentes, tendo-se dado cenas compungentes.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 23.11.1906
DECLARAÇÃO IMPORTANTE
O JORNAL DE SERGIPE
ARACAJU, 22 – O Sr. Antônio Mota, redator do Jornal de Sergipe, órgão da oposição, em
carta hoje publica no Correio de Aracaju, declarou estar convencido da inocência do senador
Olympio Campos, na morte do deputado Fausto Cardoso.

PHAROL (MG) - 23.11.1906
O MEU PENSAR
Os filhos do inditoso Dr. Fausto Cardoso receberam na prisão, onde se acham, uma carta anônima em que se lhes faz ameaça de morte, ameaça extensiva à sua infeliz mãe.
O cura da catedral do Pará foi também ameaçado de morte, por um parente do Dr. Fausto, porque verberou o procedimento dos assassinos do desventurado monsenhor Olympio de
Campos.
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Vejam os senhores que me leem quais as consequências que vão tendo a politicagem
vermelha, autorizando e justificando a solução arbitrária e violentíssima que se deu ao caso de
Mato Grosso, onde caía morto, covardemente assassinado o governador daquele infeliz recanto, em que hoje triunfa a mais desbragada oligarquia.
Ninguém mais do que nós, oportunamente, lamentou a intervenção inesperado do ardoroso deputado Fausto Cardoso na política de Sergipe.
Mas ninguém tampouco verberou como o autor destas linhas a solução tristíssima que
veio dar ao caso a intervenção federal por deliberação legislativa.
As consequências de tão indébita deliberação não podiam ser mais funestas. O braço
vingador da família do Dr. Fausto levantou-se, súbita e cruelmente, contra a pessoa de um sacerdote. E todavia se esse sacerdote foi exagerado, entusiasta nas suas paixões políticas, está,
em todo caso, isento de culpabilidade na morte do grande tribuno, poeta e filósofo que a pátria
perdeu com o desaparecimento de Fausto Cardoso.
E quando a todos se afigurava que a tragédia hedionda havia terminado, que de fato os
únicos a sofrer mais, seriam os próprios e desorientados rapazes, cuja consciência já os não
deixará em sossego, surdem novas ameaças e paira no ar a dúvida terrível não só quanto às
pessoas dos assassinos como a do cura da catedral do Pará, cuja sorte corre tanto perigo como
a daqueles.
Mas isto, então, será um nunca acabar de sangue, um pandemônio de lutas e vinganças!
E o pior é que esse sangue, transformado em rio vermelho, brota do seio daquele bloco, inventado para sustentar uma candidatura, já de si triunfante e que para vencer dispensava os bons
ofícios da politicagem energúmena.
É triste que em pleno regime de liberdade se queira cercear o pensamento de tal maneira
que um sacerdote por haver lamentado acontecimentos, como o do largo do Paço, foi ameaçado de morte!
Esta situação, entretanto, é a criada pelo fato de se deixarem impunes os assassinos do
governador mato-grossense, cujo sangue está ainda a pedir vingança e crescendo em ondas, a
cada vítima que cai, em consequência da atitude do partido que tacitamente autorizou a política das deposições, dando lugar à intervenção de Fausto Cardoso nos negócios de Sergipe,
fonte de todas essas cenas de vandalismo que estamos presenciando.
Isto faz recordar a tragédia em verso A doida d’Albano, que um poeta macabro escreveu
para emocionar as massas.
Da tragédia sergipana, talvez a única personagem sobrevivente e em lágrimas seja a inconsolável, a inocente, a dolorosa mãe dos jovens criminosos, a maior vítima, a única sublime
de todo nesta calamidade. Fosse ela a doida de Albano, e espavorida e nômade, repetiria sem
dúvida, voltada para o céu, no último ato, dessa tragédia que não se sabe quando acabará:
Quem me mata por piedade,
Quem me vem também matar?
Sempre a maldita política, sempre a tigrina alimentadora de paixões, chama viva dos
ódios, dinamite devastadora, cujo estopim está nas mãos do Diabo em figura de Partido!
Maldita seja tu, política do inferno! L.
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Ocasião do desembarque do corpo embalsamado do monsenhor Olympio de Campos, proveniente do Rio de Janeiro, onde
morreu assassinado, no dia 9 de novembro de 1906. No momento da fotografia, falava o talentoso literato Manoel dos Passos de
Oliveira Teles (O Malho - RJ).
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 23.11.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO
SUMÁRIO DE CULPA – NA 1ª PRETORIA – OS ACUSADOS – TESTEMUNHAS
– INCIDENTES.
Iniciou-se ontem na 3ª Pretoria, sob a presidência do Sr. Dr. João Coelho do Rego Barros, sendo promotor público o Sr. Dr. Machado Guimarães e servindo de escrivão e escrevente
José Firmino de Abreu, o sumário de culpa, instaurado contra Armando de Aguiar Cardoso,
Humberto de Aguiar Cardoso e Delio Guaraná de Barros, acusados do homicídio do reverendo
monsenhor Olympio de Campos.
Às 10 e meia horas, chegaram os acusados à Pretoria, vindo de bonde, acompanhados
pelos agentes Cicero, Caporeli, Joaquim, Carlos e Florindo.
A sala da Pretoria é bastante acanhada, com três janelas de frente e dividido em duas
seções, uma do escrivão na parte menor e outra, a do juízo.
Nessa sala, às 11 horas, ocupando o juiz a respectiva cadeira, presentes o promotor, escrivão, representantes da imprensa, acusados e advogado, foram pelo oficial de justiça Antônio
onde apregoados os nomes dos acusados e testemunhas.
QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS
Vindo os acusados foram qualificados, sendo o primeiro o de nome

Armando de Aguiar Cardoso.
O juiz – Qual o seu nome?
Acusado – Armando de Aguiar Cardoso
– De quem é filho?
– Do Dr. Fausto de Aguiar Cardoso.
– Que idade tem?
– 20 anos.
– Qual o seu estado?
– Solteiro.
– Qual a sua profissão ou meio de vida?
– Acadêmico de medicina.
– Sua nacionalidade?
– Brasileiro.
– Qual o lugar de seu nascimento?
– Vila de Divina Pastora, estado de Sergipe.
– Sabe ler e escrever?
– Sei.
– Onde mora?
– Na rua dos Voluntários da Pátria, nº 118.
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Segui-se o acusado

Humberto de Aguiar Cardoso.

O juiz – Qual o seu nome?
Acusado – Humberto de Aguiar Cardoso
– De quem é filho?
– Do Dr. Fausto Aguiar Cardoso
– Que idade tem?
– 19 anos.
– Seu estado?
– Solteiro
– Sua profissão?
– Estudante de direito.
– Sua nacionalidade?
– Brasileira.
– O lugar de seu nascimento?
– A vila de Riachuelo, estado de Sergipe.
– Sabe ler e escrever?
– Sim.
– Onde mora?
– Rua Voluntários da Pátria, 118.
Depois o acusado

Delio Guaraná de Barros.

Juiz – Qual o seu nome?
Acusado – Delio Guaraná de Barros
– De quem é filho?
– De José de Barros e Almeida.
– Que idade tem?
– 19 anos.
– Seu estado?
– Solteiro.
– Sua profissão?
– Funcionário público.
– Sua nacionalidade?
– Brasileiro.
– Sabe ler e escrever?
– Sim.
– Onde mora?
– A rua do Catete, nº 23.
– O lugar de seu nascimento
– Aracaju, estado de Sergipe.
Tendo o Sr. juiz verificado dos autos de qualificação serem os réus menores, nomeou
curador dos mesmos o Sr. coronel Augusto Goldschimdt.
Depuseram depois as seguintes
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Testemunhas:
Primeira Testemunha
Eugênio Gonçalves de Miranda, brasileiro, solteiro, guarda civil, de 23 anos de
idade, morador à rua do Cachorro, nº 68, sabe ler e escrever.
O juiz lê a denúncia apresentada pelo Dr. adjunto dos promotores e perguntou à testemunha o que sabe dos fatos articulados na denúncia?
A testemunha disse:
Que se achava como rondante na praça Quinze de Novembro e viu os acusados presentes acompanharem monsenhor Olímpio de Souza Campos, e logo que se aproximaram do mesmo, travaram discussão, na qual o monsenhor Olympio de Campos puxou de uma garrucha de
dois canos, tentando atirar sobre os acusados presentes;
Que, após a agressão feita por monsenhor Olympio de Campos, os acusados sacaram de
suas armas e atiraram sobre o mesmo;
Não sabe se existia premeditação da parte dos acusados contra monsenhor Olympio de
Campos;
Que apreendeu das mãos do acusado Armando de Aguiar Cardoso uma bainha de faca;
Não sabe se os acusados Humberto de Aguiar Cardoso e Delio Guaraná de Barros estariam
armados;
Que sabe que monsenhor Olympio de Campos foi atingido por diversas balas de revólver;
Que não sabe se estas produziram a morte de monsenhor Olympio de Campos.
Sabe que os acusados presentes foram os autores da morte de monsenhor Olympio de
Campos, isto afirma, por ter ouvido dos mesmos.
Dada a palavra ao Dr. promotor público e por este perguntado à testemunha, esta disse:
Que devido à confusão que se estabeleceu na ocasião em que foi agredido... (nessa ocasião o coronel Goldschimidt defensor, chamou a atenção do promotor, sobre essa declaração
do depoimento, estabelecendo-se diálogo entre o promotor e defensor).
O Dr. promotor explica, e continuando dita ao escrivão:
... na ocasião em que os acusados detonaram seus revólveres ela, testemunha, não pôde
apreender as armas de que se serviram os acusados;
Que também não viu o acusado Armando usar de faca contra o assassinado;
Sobre o motivo que levou os denunciados à pratica do crime, só sabe o que referiram
na delegacia os mesmos acusados, os quais declararam que o móvel do seu procedimento foi
desafrontar a morte de seu pai.
Dada a palavra ao defensor dos acusados e perguntada a testemunha esta disse:
Que o denunciado Delio Guaraná não tomou parte no conflito, porquanto, não estava
com arma de qualquer natureza;
Que os únicos denunciados que atiraram sobre Monsenhor Olympio, foram os denunciados Humberto Cardoso e Armando Cardoso;
Quem prendeu estes? Perguntou o defensor.
– Que foi ele, depoente, quem efetuou a prisão do denunciado Armando, em cujo poder
apenas encontrou a bainha de uma faca; e que o denunciado Humberto foi preso pelo guarda
civil de nome Alfredo dos Santos Pacobayba; não sabendo quem efetuou a prisão de Delio
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Guaraná nem por que motivo, pois, como já disse, não tomou ele parte no conflito, estranhando, portanto, a sua prisão.

Segunda Testemunha
Eduardo Gonçalves da Silva, 1º sargento chefe, de 30 anos, casado, morador à rua
Pau-Ferro n 47, sabendo ler e escrever.
Pelo Dr. juiz, lida a denúncia e perguntado o que sabia a testemunha, esta disse:
Que se achava na repartição geral dos Telégrafos, onde fora passar um telegrama e daí
ouviu a detonação de vários tiros;
Que, em ação contínua, saiu para ver o que se passava, e então deparou com um padre e
populares que corriam em diversas direções;
Que um dos acusados, de nome Armando de Aguiar Cardoso, sendo perseguido por populares e passando perto dele depoente, em ato contínuo também o perseguiu, prendendo-o
conjuntamente com o guarda civil de nome Miranda.
Que, dos acusados presente, só reconhece o de nome Armando, o qual, se achava no lugar a que já se referiu;
Que somente viu os acusados Humberto Cardoso e Delio Guaraná, depois que efetuou
a prisão do referido Armando.
Não sabe se existia entre monsenhor Olympio Campos e os acusados animosidade; só
pela leitura dos jornais soube que esse fato se prendia a negócios em Sergipe.
Não viu monsenhor Olympio de Campos armado de garrucha, mas viu em poder de um
guarda civil uma garrucha que o mesmo lhe dissera ter tirado da veste do referido monsenhor
Olympio de Campos (...)
Dada a palavra ao Dr. promotor público e perguntada a testemunha, esta disse:
Que não viu o começo do fato;
Na delegacia ouviu um dos acusados dizer que o fato relatado foi em desafronta à morte
de seu pai.
Dada a apalavra ao curador dos acusados e interrogada a testemunha, esta disse:
Quanto ao denunciado Delio Guaraná a testemunha nada tem a depor em relação ao que
narra a denúncia;
Que em poder dos denunciados não foi encontrada qualquer arma;
Que pode afirmar que ele depoente e o guarda civil já referido em seu depoimento, é que
prenderam o denunciado Armando; e bem assim afirma que o denunciado Humberto foi preso por um guarda civil cujo nome ignora; não sabendo quem efetuou a prisão do denunciado
Delio Guaraná;
Quando viu o guarda civil com a garrucha embalada, dizendo tê-la tirado, naquele momento, da mão do Monsenhor Olympio, àquele guarda achava-se junto deste.
O Dr. juiz suspende a audiência por 10 minutos; e, quando a continuou foi introduzida
na sala a 3ª testemunha extraordinária.
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Segunda Testemunha Extraordinária
Publio Moloio, brasileiro, natural do estado do Espírito Santo, empregado no comércio, solteiro, de 30 anos de idade, morador na rua do senado 235, sabe ler e escrever.
Aos costumes pelo defensor dos acusados foi aposta à testemunha a seguinte contradita:
“A testemunha é íntima amiga da firma Avila e Cia., da qual faz parte o sobrinho de
monsenhor Olympio Campos, prestou-se a depor falsamente no auto de flagrante delito e espontaneamente compareceu hoje perante este juízo sem ter sido intimado pelo oficial de justiça encarregado da diligência que, tendo procurado a mesma testemunha no local em que disse,
perante a polícia residia, não reside de fato, porquanto a casa de nome indicado de há muito foi
demolida.
Que a testemunha compareceu hoje perante este juízo, a mando do sobrinho do falecido
e de acordo com um empregado da mesma firma, de nome Afranio Teixeira Pinto, também
testemunha falsa.
Nestas condições qualquer depoimento que porventura preste a mesma testemunha
não pode produzir efeito legal e jurídico pela ausência de isenção de ânimo com que devem
depor testemunhas em quaisquer casas judiciais.”
Ouvida a testemunha e verificado pelo juiz que de fato a matéria de contradita oposta
à testemunha sobre o fato do seu comparecimento espontâneo, sem ter sido intimado, como
certificou o oficial de justiça deste juízo, o juiz, depois de perguntar ao mesmo oficial de justiça, que declarou verbalmente não tê-lo intimado, deliberou dispensar a testemunha de depor
no referido processo.
Como contestação, a testemunha disse que contesta em todos os pontos as asserções
apresentadas pelo curador e advogado dos acusados, confessando, entretanto, não ter sido
intimada pelo oficial de justiça, que neste ato lhe foi apresentado, o qual foi incumbido da diligência, e sim por uma outra pessoa, que o avisou, às 10 horas da noite, que o sumário de culpa
se efetuava hoje.
Pelo juiz foi dito que mantém o seu despacho, dispensando a testemunha de depor, à
vista da certidão negativa do oficial de justiça, encarregado da diligência e confirmada pela
testemunha.
Terminado este incidente foi apregoada a Terceira Testemunha

Afranio Teixeira Pinto, brasileiro, empregado no comércio, solteiro, de 21 anos,

morador à rua dos Andradas, 29, sabe ler e escrever.
Aos costumes, pelo curador dos denunciados foi dito que a testemunha é suspeita e não
veio a este juízo depor com isenção de ânimo no presente processo, e sim satisfazer as ordens
recebidas de seu patrão, sobrinho do falecido monsenhor Olympio de Campos, e outrossim,
por ser inimigo pessoal dos denunciados, que com seus parentes tiveram na Câmara dos Deputados a 13 de agosto do corrente ano, motivos ponderosos que eivam de suspeição a mesma
testemunha, que já perante a polícia prestou falso depoimento como se patenteia do conteúdo
daquele mesmo depoimento.
Nestas condições, qualquer depoimento que contra os denunciados preste a testemunha neste ato, não pode produzir efeito legal e jurídico.
Pela testemunha foi dito que contesta sob todos os pontos de vista as razões de contra122

dita oferecidas pelo curador dos denunciados.
O juiz, resolvendo tomar o depoimento, lê a denúncia do Dr. promotor público, e perguntado o que sabia, a testemunha disse:
Que no dia 9 do corrente, ele depoente, saía de sua casa, a fim de receber uma ordem de
pagamento, em caminho, nas imediações do Hotel de França, viu os acusados presentes em um
grupo estacionado na esquina da rua Primeiro de Março com o largo do Paço;
Que sabendo por parentes do monsenhor Olympio de Campos que os acusados presentes premeditavam uma agressão ao mesmo monsenhor Olympio de Campos, e que neste
momento deparando com a presença ali do monsenhor Olympio de Campos, ele, testemunha,
dirigiu-se ao mesmo e o preveniu de que ele podia ser vítima de uma agressão por parte dos
acusados, que ali se achavam presentes;
Que o referido monsenhor Olympio de Campos lhe dissera não recear agressão de espécie alguma por não ter ele concorrido, direta ou indiretamente, para a morte do deputado
Fausto Cardoso;
Que reconhece os acusados presentes como sendo os agressores de monsenhor Olympio
de Campos;
Que o acusado Humberto Cardoso foi o primeiro que agrediu o referido monsenhor
Olympio de Campos;
Que o mesmo acusado achava-se armado de uma arma de fogo e uma faca.
Que, além dos acusados presentes há um outro que na ocasião da agressão fugiu, mas
que ele testemunha não conhece;
Que ele testemunha tomou das mãos do acusado Armando um revólver;
Que reconhece o revólver que nesse ato lhe é apresentado, o mesmo que por ele testemunha foi tomado das mãos do acusado Armando;
Que não reconhece na garrucha de dois canos que neste ato lhe é apresentada como a
arma que estivesse em ação no conflito;
Que o último ferimento produzido em Monsenhor Campos foi feito por faca e pelo denunciado Delio Guaraná;
Que o primeiro ferimento produzido na pessoa de monsenhor Olympio de Campos,
ele testemunha não pode afirmar que tenha sido praticado por faca; mas momentos depois,
verificou que o ferimento a que alude, não foi feito por faca e sim por projetil de arma de fogo;
sabe, por intermédio dos parentes de monsenhor Olympio de Campos, que entre os acusados
e o referido monsenhor Olympio de Campos havia animosidade, proveniente do fato ocorrido
em Sergipe, por ocasião da reposição do atual governador e no qual foi assassinado o deputado
Fausto Cardoso.
Que ouviu de diversos parentes que monsenhor Olympio de Campos não andava armado;
Sabe, por ouvir dizer, que Humberto e Armando tinham confessado o delito e que responsabilizavam monsenhor Olympio de Campos, por ter ele parte direta na morte de seu pai
Dr. Fausto Cardoso;
Que pelas informações que sempre teve de pessoas aparentemente ligadas ao senhor
Olympio de Campos (...) não o julga capaz de ter premeditado qualquer atentado.
Dada a palavra ao Dr. promotor público e perguntada a testemunha, esta disse:
Que tendo assistido, conforme já depus, ao começo e desenrolar dos fatos denunciados, pode afirmar que monsenhor Olympio de Campos não tirou de suas vestes arma alguma
com que enfrentasse os denunciados, assim, pois, afirma que o referido Monsenhor, não trazia
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arma alguma consigo;
Que tendo perseguido o denunciado Delio de Barros Guaraná, assistiu, em companhia
de outros, a sua prisão na escada do sobrado da drogaria Silva Araújo, tendo o mesmo denunciado nesta ocasião, jogado pelas escadas uma arma de fogo, que foi apanhada por populares;
Dada a palavra ao curador dos acusados e perguntado disse:
Que um dos seus patrões é parente de monsenhor Olympio de Campos; que, no entretanto, deste seu patrão nunca teve qualquer informação sobre os fatos a que aludiu em seu
depoimento e ao dizer que os parentes de monsenhor Olympio lhes haviam relatado (nesse
ponto o promotor reclama do defensor sobre (...).
Essas informações a que já aludiu foram ministradas pelos preditos parentes, depois do
assassinato do monsenhor Olympio de Campos;
Que, como já disse, saiu da rua dos Andradas, nº 29, para ir receber uma ordem de valor
de 180$, sacada por Nunes e Filho, que veio dirigida à casa de seus patrões contra um negociante, cujo nome não se recorda ele testemunha, mas estabelecido ao largo do Paço, nº 12B;
Que ele depoente foi receber tal ordem, e de fato ela foi paga;
Que a casa desse negociante, onde foi receber tal ordem, fica situada no andar térreo de
um hotel que fica em a repartição dos Telégrafos, no largo do Paço, esquina da rua Primeiro de
Março;
Que quando se dirigiu àquela casa comercial para o já exposto, encontrou os denunciados em grupo, parados junto do hotel, na esquina da rua Primeiro de Março;
Que a ele depoente foi receber tal ordem sacada e voltar do estabelecimento em que a
recenei monsenhor Olympio de Campos não tinha aparecido, nem ele depoente sabia onde ele
estava;
Que, ao sair ele, depoente, do mencionado estabelecimento, ficou para observar se Monsenhor aparecia, não tendo, entretanto, visto os denunciados no mesmo ponto por se terem
retirado para ponto desconhecido dele depoente;
Que, estando de observação para o lado dos Telégrafos, viu o Monsenhor pelo jardim do
largo do Paço vir de lado daquela repartição pública, não vendo os denunciados presentes, isto
e, não reparando se os denunciados acompanhavam-no;
Que ele, depoente, foi ao encontro de Monsenhor referir-lhe o que já disse em seu depoimento, prestou-se insistentemente a acompanhá-lo para, no caso de ser atacado, defendê-lo;
Que, de súbito, apareceram os denunciados que também vinham, segundo presumo ele
testemunha, do lado dos Telégrafos, e ao aproximarem-se de Monsenhor, ele testemunha retirou-se, isto é, afastou-se do mesmo, no momento em que os denunciados o atacara.
Que não é nem foi amigo, isto e, nunca foi amigo do monsenhor Olympio de Campos,
mas, propôs-se a defendê-lo em qualquer emergência, não só pelo simples fato de querer ser-lhe agradável, como também por lhe merecer sempre crédito e inteiro conceito dos parentes
do Monsenhor;
Que, entretanto, a defensiva que ele depoente tivesse de tomar em favor do Monsenhor,
não se estenderia de certo até o ponto de sacrificar o depoente a própria vida, caso este corresse perigo;
Que viu, como disse, Delio praticar com uma faca um ferimento nas costas do Monsenhor, faca essa que ele testemunha não pode descrever;
Que não viu nas mãos de qualquer guarda civil uma garrucha, bem como não ouviu de
quem quer que fosse a declaração de que este guarda civil tivesse tirado das mãos do monsenhor Olympio garrucha;
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Que afirmando, como afirma, não ter o monsenhor Olympio de Campos sacado de qualquer garrucha, afirma que, embora neste ponto fique em unidade, é a única pessoa que diz a
verdade;
Que ignora o nome do inspetor seccional de polícia, que prendeu o denunciado Delio
Guaraná, não sabendo também se o mesmo viu Delio atirar a arma fora;
Que conquanto tivesse dito ter visto o denunciado Delio Guaraná jogar fora uma arma
de fogo, que (..) não foi em ato continuo à delegacia de polícia para esclarecer à autoridade
do que ocorrera, portanto, tendo entregue ao Dr. chefe de polícia um revólver dizendo-lhe ter
tirado das mãos do denunciado Armando, no ato de sua prisão aguardava do Sr. Dr. chefe de
polícia o convite para que ele depoente fosse prestar o seu depoimento;
Que, entretanto, foi prestado dois dias depois à intimação do delegado em cuja delegacia prestou igual depoimento, isto e, semelhante ao que presta perante este juízo.
Pelo curador dos denunciados foi dito: “que contestava o depoimento da testemunha
por ser inteiramente falso por ser ditado pelos motivos constantes da matéria da contradita,
como também pelo que transparece do próprio depoimento, como tudo ficará provado em
tempo oportuno para ulteriores efeitos de direito.”
Pela testemunha foi dito “que confirma em todas as partes o seu depoimento por ser a
expressão da verdade”.
Às 4 horas e 50 minutos terminou este depoimento.
Lido e assinado, o juiz, por ser a hora adiantada, encerrou a audiência, às 5 horas e 10
minutos da tarde; marcando a continuação para hoje a 1 hora da tarde.
						___
– Do Estado-Maior do Exército foi dirigido ao Dr. juiz pretor o seguinte ofício:
“Em respostas ao vosso ofício de ontem datado, solicitando cópia do inquérito policial
militar mandando proceder em Sergipe por ocasião dos acontecimentos que motivaram a morte do deputado federal Dr. Fausto Cardoso, cabe-me declarar-vos que deixo de atender à referida solicitação por ter sido o dito inquérito remetido ao Ministério da Guerra – João Pedro.
Câmara, Marechal.”
(Datado de 21 de novembro 1906)
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 24.11.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO
O Sumário de Culpa – Na 1ª Pretoria – Os acusados – Testemunhas
Continuou ontem na 1ª Pretoria, sob a presidência do Sr. Dr. João Coelho
do Rego Barros e servindo de promotor público o Sr. Dr. Machado Guimarães e de escrivão o escrevente José Firmino de Abreu, o sumário de
culpa instaurado contra Armando de Aguiar Cardoso, Humberto de Aguiar
Cardoso e Delio Guaraná de Barros, acusados do homicídio do reverendo
monsenhor Olympio Campos.
Depuseram as seguintes testemunhas:
Quarta Testemunha

José Batista Soares, português, casado, negociante, de 28 anos de idade, morador à

rua do Lavradio, nº 39, sabendo ler e escrever.
Inquirida sobre a denúncia disse:
“Que ia da rua Sete de Setembro para a rua Primeiro de Março e bem perto desta ele
depoente ouviu a detonação de vários tiros;
Que seguiu imediatamente para o local de onde partiram os tiros e aí teve ocasião de ver
os denunciados presentes que fugiam depois de darem tiros contra o monsenhor Olympio de
Campos;
Que ele depoente saiu em perseguição do acusado Delio Guaraná, o qual penetrou na
farmácia Silva Araújo, situada na rua Primeiro de Março;
Que o mesmo acusado subira as escadas do referido prédio acompanhado por ele depoente e mais populares; tendo sido efetuada a prisão do mesmo acusado na sala da frente e por
um guarda civil, de que ele depoente não sabe o nome;
Sabe somente pelos jornais que o monsenhor Olympio de Campos foi ferido;
Que ele depoente achando-se na 1ª Delegacia Urbana ouviu o acusado Humberto dizer
que tinha morto o monsenhor Olympio de Campos, por ser este responsável pela morte de seu
pai, o Dr. Fausto Cardoso;
Que ele depoente afirma que o acusado Delio Guaraná não estava armado;
Que reconhece nas duas armas que lhe são apresentadas, sendo uma garrucha e uma
faca, as mesmas que ele depoente viu na 1ª Delegacia Urbana;
Que ouviu um guarda-civil, na referida delegacia, dizer que a garrucha, que lhe é apresentada neste ato, foi tomada por um outro guarda civil das mãos do monsenhor Olympio de
Campos;
Que o fato a que alude a denúncia deu-se no dia 9 do corrente, às 2 horas e 43 minutos
da tarde, pouco mais ou menos;
Que ignora que existissem animosidade entre os acusados presentes e monsenhor
Olympio de Campos.”
Dada a palavra ao Dr. promotor público e perguntada a testemunha, esta disse:
“Que a garrucha que lhe foi mostrada na delegacia não estava detonada; e também que
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não viu quem deu as facadas em Monsenhor Olympio, porque conforme já depus, só viu os
acusados quando debandavam.”
Dada a palavra ao curador dos acusados e, perguntada a testemunha, esta disse:
“Que a garrucha que viu na delegacia é a mesma que neste ato lhe é apresentada;
Que não ouviu de outra pessoa, senão do guarda civil cujo nome não sabe, o que declarou em relação à mesma garrucha;
Que na ocasião em que ouviu as detonações dos tiros de revólver a que já aludiu no seu
depoimento, chamada por isso a sua atenção para o local de onde partiam essas detonações,
viu que os acusados presentes bem como outros populares, vinham em debandada daquele
ponto e alguns em perseguição dos acusados;
Que não viu qualquer dos acusados presentes usar de armas contra o Monsenhor;
Que afirma que tendo ido em perseguição do denunciado Delio Guaraná até o momento em que o prendeu no local já indicado não tinha o mesmo de denunciada consigo arma de
qualquer espécie, de modo que afirma, outrossim, que ele não atirou fora qualquer arma”.
Quinta Testemunha

Alfredo dos Santos Pacobayba, brasileiro, de 29 anos de idade, viúvo, morador

à rua D. Ana Leonida, nº 5.
Inquirida sobre a denúncia disse:
“Que indo da Delegacia para seu posto de ronda, no Cais dos Mineiros, ao aproximar-se
do hotel do Globo, ouviu estampido de diversos tiros;
Que, voltando para a praça Quinze de Novembro, de cujo local partiam os tiros, viu o
denunciado Humberto que corria em direção à igreja da Catedral;
Que, atravessou-se em frente do referido acusado e o prendeu defronte da igreja;
Que, em poder do acusado Humberto não encontrou arma alguma;
Que, ele depoente viu monsenhor Olympio de Campos caído em frente ao Hotel de
França;
Que, ouviu dizer que monsenhor Olympio de Campos fora morto por Humberto e Armando;
Que, a faca que lhe é apresentada, ele depoente não sabe a quem pertence;
Que, uma garrucha de dois canos que neste ato também lhe é apresentada, afirma que a
mesma estava empunhada por Monsenhor, de cujas mãos foi a mesma apreendida pelo guarda
civil Alberto Pinto de Cerqueira;
Que, não sabe se o número de ferimentos recebidos por Monsenhor;
Que, não sabe se o acusado Delio Guaraná achava-se armado;
Que, ele depoente ouvira de Humberto e Armando que a morte de Monsenhor foi o resultado da morte de seu pai, o Dr. Fausto Cardoso.”
Perguntada pelo Promotor disse:
“Que, viu Monsenhor empunhando a garrucha no local já descrito, onde o mesmo caíra;
Que, ele depoente ali fora com o acusado Humberto, cuja prisão ele depoente havia efetuado;
Que, não viu quem deu as facadas em monsenhor Olympio Campos, mas ouviu o próprio acusado Armando, na Delegacia, declarar que fora o autor de uma ou duas facadas, cujo
número não pode precisar;
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Que a garrucha não fora utilizada por Monsenhor porque as duas balas estavam intactas.”
Às perguntas do defensor dos acusados respondeu:
“Que sabe que o denunciado Delio Guaraná, 3º denunciado no presente processo, parte alguma direta ou indireta tomou na prática dos ferimentos contra a pessoa de monsenhor
Olympio de Campos, o que afirma por ter ouvido dos denunciados Humberto e Armando a
declaração formal e positiva de que aquele denunciado em nada comparticipou;
Que, quando declarou em resposta à pergunta do Sr. Dr. promotor público que não sabia se o Monsenhor se utilizara da garrucha ou não e que ele testemunha presume, pelo fato
de encontrar a garrucha com as balas não detonadas, que o mesmo Monsenhor não houvesse
detonado a mesma garrucha pelo estado em que ele depoente a encontrou;
Que não sabe nem ouviu de quem quer que fosse a declaração de terem estado os denunciados aguardando a passagem de Monsenhor Olympio, no local em que este foi vítima dos
ferimentos.
Que, finalmente, além do que já depôs, pelo modo porque já o fez, nada mais sabe do que
consta da denúncia.”
OUTRAS NOTAS
Às 3 horas e 40 minutos foi encerrada a audiência.
– O sumário continuará na segunda-feira 26, a 1 hora da tarde.
O Dr. Juiz mandou os autos com vistas ao Dr. Promotor público para indicar novas testemunhas.
– Na Pretoria estiveram de serviço 12 guardas civis.

PHAROL (MG) - 24.11.1906
TELEGRAMA de Aracaju diz que sobre o catafalco do padre Olympio de Campos foram depositadas cerca de trezentas e quarenta coroas, sendo algumas riquíssimas e de muito
gosto.
Depois de baixar o corpo à sepultura, milhares de pessoas assinaram um livro em que se
protesta pela inocência do padre Olympio na morte do Dr. Fausto Cardoso.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 25.11.1906
SOBRE A MORTE DE MONSENHOR OLYMPIO
ARACAJU, 24 – Diz-se aqui não terem os filhos de Dr. Fausto Cardoso pedido para dá
certidões de idade antes do assassinato de monsenhor Olympio de Campos.
E a propósito desta triste ocorrência, sabe-se ter o Dr. João Ferreira, advogado aqui,
e partidário do Sr. senador Coelho e Campos, declarado na polícia ser monsenhor Olympio
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Campos tão culpado da morte do Dr. Fausto Cardoso quanto ele senador o era.
Quanto ao processo dos indigitados autores do assassinato, diz-se aqui tratarem no Rio
de Janeiro de subtrai-los a condenação.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 27.11.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO

O Sumário de culpa – Na 1ª Pretoria – Os acusados – Testemunhas – Incidentes
Continuou ontem, à 1 hora da tarde, na 1ª Pretoria, sob a presidência do Sr. Dr. João Coelho do Rego Barros, servindo de promotor público o Sr. Dr. Machado Guimarães e de escrivão
o escrevente José Firmino de Abreu, o sumário de culpa instaurado contra Armando de Aguiar
Cardoso, Humberto de Aguiar Cardoso e Delio Guaraná de Barros, acusados do homicídio do
reverendo monsenhor Olympio de Campos.
Foram ouvidas as seguintes testemunhas:
Sexta Testemunha – José de Azevedo Doria, brasileiro, empregado no comércio, casado, de 36 anos de idade, morador à rua Barão de Itamby, nº 24, sabendo ler e escrever.
Lida pelo Dr. juiz a denúncia apresentada pelo Dr. promotor, a testemunha disse:
“Que soube por diversas pessoas que o assassinato do monsenhor Olympio Campos
estava premeditado, e isto se daria logo que monsenhor Olympio Campos chegasse a esta capital;
Que disseram também a ele depoente que seriam os filhos do Dr. Fausto Cardoso os autores do mesmo assassinato, em virtude da falsa versão de ter Monsenhor Olympio de Campos
concorrido para a morte do Dr. Fausto Cardoso;
Que, na quarta-feira da semana em que foi assassinado monsenhor Olympio de Campos,
ele depoente encontrou nas imediações do Senado Federal os acusados presentes e mais algumas pessoas;
Que, no mesmo dia em que ele depoente viu o que acima fica dito, se dirigiu ao Hotel
Royal, situado na rua Fresca, junto à casa de saúde do Dr. Catta-Preta; e aí preveniu monsenhor Olympio de Campos do que acabara de expor, dizendo monsenhor Olympio de Campos
a ele depoente que nada tendo com a morte do Dr. Fausto Cardoso, não acreditava que seus
filhos tomassem tal vingança;
Que, tendo ele depoente voltado ao referido hotel, na quinta-feira seguinte, e encontrando-se com o monsenhor Olympio de Campos, 9 no cômodo por ele ocupado, no mesmo
hotel, quando saía para o Senado, ele depoente acompanhou Monsenhor, e, chegando ao portão do jardim do Campo de Sant’Ana que dá frente para a rua do Hospício, viu um moço baixo
e moreno, que fazia parte, dias antes, do grupo dos acusados presentes;
Que o Sr. Purget, empregado da Repartição dos Telégrafos e morador na rua Dr. Ferreira
Fontes, nº 1 ou 3, assistiu toda a cena do assassinato de monsenhor Olympio de Campos;
Que, segundo referem o mesmo Sr. Purget e o Sr. João Bemol, que também são testemunhas de vista, foram quatro ou cinco os assaltantes que tomaram parte no assassinato de
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monsenhor Olympio de Campos;
Que ele depoente viu, na pessoa de monsenhor Olympio de Campos, 11 ou 12 ferimentos,
feitos por balas, e dois por faca, sendo que todos os ferimentos que ele depoente viu, foram
praticados nas costas de monsenhor Olympio de Campos.
Ele depoente ouviu das pessoas presentes que monsenhor Olympio de Campos fora vítima, em consequência dos ferimentos recebidos.
Duas pessoas que se achavam com ele depoente, perto do corpo do monsenhor Olympio
de Campos, diziam que o mesmo Monsenhor fora assassinado pelos três acusados presentes e
mais um ou dois que estavam em companhia dos acusados;
Que o fato da morte de monsenhor Olympio de Campos se dera no dia 9 do corrente,
não podendo ele depoente precisar a hora.”
Dada a palavra ao Dr. Promotor público, e por este perguntada, a testemunha disse:
(Às primeiras perguntas feitas pelo promotor à testemunha, o Defensor pediu ao juiz, que fosse obstada a pergunta referente a garrucha).
O Promotor replica; e terminado o incidente, a testemunha disse:
“Que tinha plena certeza de que monsenhor Olympio de Campos não estava munido
de arma alguma, porquanto o coronel Alípio de Calazans lhe disse que assistiu monsenhor
Olympio de Campos vestir-se para ir ao Senado, acompanhando-o em caminho, não sabendo
se chegou ao Senado;
Que ouviu de diversas pessoas referirem que os senhores Purget e Bemol assistiram ao
assassinato de monsenhor Olympio de Campos.”
Da a palavra ao coronel Augusto Goldschimidt, defensor dos acusados e perguntada a
testemunha, esta disse:
“Que acha, como disse, que era falsa a versão que corria de ter Monsenhor Olympio
concorrido para a morte do Dr. Fausto Cardoso, porque, sendo amigo de Monsenhor e conhecendo o seu coração magnânimo, afirma que Monsenhor era incapaz de ter concorrido para
aquele assassinado do Dr. Fausto Cardoso;
Que, conquanto não possa precisar a época em que chegou a esta capital monsenhor
Olympio de Campos, antes do dia 9 do corrente mês, pode, entretanto, afirmar que Monsenhor chegou a bordo do vapor Danube;
Que jamais conversou com os denunciados presentes sobre a versão que corria de pretenderem eles atentar contra a vida de Monsenhor;
Que não pode afirmar ou negar que a versão que corria, relativamente ao fato de pretenderem os denunciados atentar contra a vida de Monsenhor, fosse real; parecendo-lhe, no
entanto, pelo que ouvira dizer e pela atitude dos denunciados, que tal versão fosse procedente.
Quando disse que acredita ser a aludida versão procedente não só pelo que ouvira dizer,
como pela atitude dos denunciados, foi por ter ouvido, tão somente; não foi porque tivesse ouvido destes quaisquer declarações nesse sentido, mas, por ter ouvido de diversas pessoas, isto
é, de uma parte da colônia sergipana, que dizia que Monsenhor Olympio seria assassinado,
logo que nesta capital desembarcasse”.
Perguntado se teve ocasião de observar nos denunciados presentes, em qualquer época,
qualquer ato ou gesto contra a pessoa de Monsenhor Olympio de Campos, de modo a deixarem revelar a intenção de matá-lo, respondeu que, reportando-se ao que já disse, julga estar
respondida a pergunta, e nada mais esclarece.
Insistindo a defesa, para que a testemunha dissesse em que consistia a atitude dos denunciados, esta respondeu que nunca viu os denunciados junto do monsenhor Olympio de
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Campos, e assim entende ter respondido à pergunta.
Perguntado pelo defensor, se pode descrever o Hotel Royal, onde, segundo disse, foi por
duas vezes ao encontro do monsenhor Olympio de Campos, respondeu que, não sendo engenheiro, não pode descrever o prédio nem a sua construção.
Perguntado a que horas do dia 9 do corrente mês verificou os ferimentos do Monsenhor
Olympio, respondeu que entre 6 e 7 horas da tarde.
Perguntado se as pessoas, a que aludiu em seu depoimento, se referiram aos nomes dos
indivíduos que constituíram o grupo que diziam ter atentado contra a vida de Monsenhor
Olympio, disse:
“Que ouviu de todos os presentes na ocasião declinarem os nomes de Armando e Humberto Cardoso, Delio Guaraná e outros, cujos nomes não disseram.”
Perguntado se, na quarta-feira a que aludiu em seu depoimento, dizendo ter visto os
denunciados presentes nas imediações do Senado, notou da parte destes qualquer ato que
revelasse intenção criminosa, respondeu que, passando de carro, não teve tempo de observar a
atitude dos mesmos.
Perguntado se pode afirmar que Monsenhor Olympio não estivesse armado de garrucha, no momento em que, passando pela praça Quinze de Novembro, foi atingido por projeteis
que, lhe produziram os ferimentos já referidos, afirma não estar Monsenhor Olympio armado,
porque o Dr. Raul H. Batista, que a tudo assistira do bonde, lhe garante não ter Monsenhor
Olympio feito uso de arma alguma.
Pelo curador dos denunciados foi dito que contestava como falso o depoimento da testemunha, por motivos que oportunamente demonstrará e que constam dos autos.
Pela testemunha foi dito que mantinha in totum o seu depoimento, por ser este a expressão da verdade.
Terminou este depoimento às 3 horas e 25 minutos, tendo lido e assinado.
Durante o depoimento desta testemunha, por diversas vezes foram feitas observações,
quer pela promotoria, pela defesa, sobre pontos narrados.
Sétima Testemunha – Padre Paolo Stamilé, italiano, de 43 anos de idade, residente no morro de Santo Antônio, sabendo ler e escrever.
Aos costumes, pelo curador dos denunciados foi oferecida contra a testemunha a seguinte contradita:
“A testemunha é suspeita pela amizade íntima que mantém com o monsenhor Olympio
Campos, a quem deve a sua nomeação de coadjutor da freguesia de S. José. Não tendo (...)
procurar ser desagradável aos denunciados presentes; assim é que vem a este juiz, tão somente
prestar serviços aos amigos políticos de monsenhor Olympio de Campos, para indicar nomes
de indivíduos adredemente preparados por aqueles precitados amigos políticos, para deporem
falsamente contra os mesmos denunciados.
Que é fato público e notório que a testemunha tem dito que o seu depoimento não
versará sobre a assistência dos fatos do dia 9, mas constara da indicação de nomes que lhe foram dados, no intuito de conseguir-se que possam depor como testemunhas os indivíduos aos
quais se ligam esses nomes. Que, por tudo isto, o depoimento da testemunha não pode merecer
fé jurídica.”
Pela testemunha foi dito que não é verdadeira a matéria da contradita, salva a parte em
que disse o curador ser ele testemunha amigo íntimo de monsenhor Olympio de Campos.
Pelo juiz foi dito que deixava de tomar o compromisso da testemunha, em vista das suas
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declarações; entretanto, tomará o depoimento da mesma testemunha como informante.
Lida pelo Dr. juiz a denúncia do promotor, a testemunha disse:
“Que não assistiu ao fato criminoso a que alude a denúncia;
Que, achando-se na Matriz de S. José, uma pessoa lhe dissera que monsenhor Olympio
de Campos tinha sido assassinado pelos filhos do Sr. Fausto Cardoso;
Que esta mesma pessoa não assistiu ao assassinato do referido Monsenhor, pois que
ouvira de outro;
Que ele depoente soube também do assassinato de Monsenhor, por tê-lo ouvido de dois
padres, os quais se achavam colocados do lado da catedral e foram testemunhas do assassinato
do referido Monsenhor;
Que ouviu de diversas pessoas serem os filhos do Dr. Fausto Cardoso os autores do assassinato do monsenhor Olympio de Campos.”
Nessa ocasião, a testemunha tirou do bolso um papel, como para ler.
O defensor, julgando que esse papel contivesse os nomes das pessoas a que se referira a
testemunha, pediu que fossem enunciados esses nomes.
O juiz, porém, fez prosseguir o depoimento.
Continuando, a testemunha disse:
“Que ele depoente não pode precisar o número de ferimentos recebidos pelo referido
Monsenhor;
Que ele depoente entende que a morte do Monsenhor proveio dos ferimentos recebidos.”
Dada a palavra ao curador, foi dito que, não podendo reinquirir a testemunha pela sua
qualidade de informante, contestava-o, entretanto, pelos motivos constantes da matéria da
oposição pela contradita.
Terminado e assinado o depoimento, o Dr. juiz suspendeu a audiência às 4 e 10 minutos.
Às 4 e meia horas, reaberta a audiência, foi ouvida a Oitava Testemunha – Alberto

Pinto Cerqueira, brasileiro, guarda civil, solteiro, de 23 anos de idade, morador à rua Ma-

riz e Barros, nº 35, sabendo ler e escrever.
Lida pelo juiz a denúncia, foi pela testemunha dito:
“Que, como rondante da praça Quinze de Novembro, se achava próximo ao chafariz e
dali ouviu a detonação de vários tiros e, dirigindo-se para o local de onde os mesmos partiam,
teve ocasião de ver monsenhor Olympio de Campos caído perto de uma sarjeta da calçada;
que ele depoente, aproximando-se do monsenhor Olympio de Campos, notou que este empunhava uma garrucha;
Que reconhece na garrucha que neste ato lhe é apresentada a mesma que se achava em
poder do mesmo Monsenhor;
Que ele depoente tirou das mãos do referido Monsenhor a garrucha a que acima se referiu;
Que depois dele depoente ter retirado das mãos do Monsenhor a referida garrucha, um
companheiro guarda civil aproximou-se do local onde se achava o Monsenhor, conduzindo
preso o denunciado Humberto;
Que ele depoente, em companhia de seu companheiro, se dirigiu à delegacia e a aí ele
depoente, ouviu de Humberto Cardoso ter sido ele o assassino de monsenhor Olympio de
Campos, e que assim tinha procedido em consequência da morte do Dr. Fausto Cardoso;
Que ele depoente ouviu dizer por muitas pessoas que os assassinos do Dr. Olympio de
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Campos eram os filhos de Fausto Cardoso;
Que não sabe se existia premeditação da parte dos acusados;
Que somente na Delegacia teve conhecimento da prisão dos dois outros acusados;
Que monsenhor Olympio de Campos não fez uso da garrucha, porquanto ele depoente
verificou que a mesma estava com as balas intactas;
Que ele depoente ouviu diversas pessoas gritarem ‘mata!’;
Que, diante desta atitude hostil da parte dos populares, ele depoente teve necessidade
de enfrentá-los de garrucha em punho, a fim de evitar que os mesmos agredissem o preso e o
seu colega;
Que o fato a que se refere a denúncia foi praticado de 2 para 3 horas da tarde;
Que ele depoente verificou existirem no corpo do monsenhor Olympio de Campos diversos ferimentos, notando que, entre eles, havia um que sangrava;
Que não sabe se, além da garrucha que lhe foi apresentada neste ato, outras armas estiveram em ação no conflito;
Que o corpo de monsenhor Olympio de Campos se achava do lado do Hotel de França.”
Dada a palavra ao Dr. Promotor público, e perguntada a testemunha, disse:
”Que, estando de ronda nas proximidades do local, onde se deu o crime relatado na denúncia, logo que ouviu os tiros, para ali se dirigiu, não vendo mais a execução de crime, a não
ser um indivíduo que dava um tiro, segundo lhe pareceu, acercando-se em seguida do Monsenhor, onde presenciou o que já depôs.”
Dada a apalavra ao defensor dos acusados e perguntada a testemunha, disse:
“Que não pode afirmar que monsenhor Olympio de Campos não houvesse procurado
fazer uso da garrucha, presumindo apenas que não o houvesse feito, por não ter tido tempo,
acreditando que não a tivesse sacada, para tê-la apenas empunhada; e, finalmente, como já
disse, as balas não estavam detonadas;
Que em seguida, no momento de haver tirado aquela arma da mão do Monsenhor, apresentou-a na Delegacia ao inspetor de dia;
Que, quando referiu ao Sr. doutor juiz, que preside a este sumário, ter visto no corpo
do Monsenhor Olympio diversos ferimentos, quis apenas dizer que viu através de suas vestes
vestígios de perfurações, por uma das quais saía sangue, e não porque tivesse visto o corpo do
Monsenhor desnudado;
Que dentre as pessoas que comentavam o fato, se recorda de duas, a quem conhece,
sendo uma de nome José Claro e outra de nome Bezerra, conforme os trata, empregados na
Repartição dos Telégrafos, segundo parece a ele testemunha.”
Lido o depoimento, foi assinado.
Às 5 horas e 37 minutos, terminado este depoimento, foi encerrada a audiência às 3 horas e 40 minutos da tarde.
O sumário continua amanhã.
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JORNAL DO BRASIL (RJ) - 29.11.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO

O Sumário de culpa – Na 1ª Pretoria – Os acusados – Testemunhas – Incidentes
Continuou ontem, à 1 hora da tarde, na 1ª Pretoria, sob a presidência do Sr. Dr. João Coelho do Rego Barros, servindo de promotor público o Sr. Dr. Machado Guimarães e de escrivão
o escrevente José Firmino de Abreu, o sumário de culpa instaurado contra Armando de Aguiar
Cardoso, Humberto de Aguiar Cardoso e Delio Guaraná de Barros, acusados de homicídio do
reverendo monsenhor Olympio Campos.
Foram ouvidas as seguintes testemunhas referidas:
Oitava Testemunha (referida) – Antônio Joaquim Puget, brasileiro, funcionário público, casado, de 50 anos de idade, morador na rua Ferreira Pontes, nº 1, sabendo ler e
escrever.
Lida pelo Dr. juiz a denúncia apresentada pela promotoria, a testemunha disse:
“Que, achando-se na Repartição dos Telégrafos, onde ele depoente é empregado, cerca
de 2 e meia da tarde, mais ou menos, ouviu o estampido de 4 ou 5 tiros que partiam da praça
Quinze de Novembro;
Que, chegando à janela viu um grupo de populares que corriam em direção ao Hotel de
França;
Que, quando o referido grupo passava por baixo dos arvoredos dessa praça pude ver um
corpo que tombara.
Que não pôde conhecer se o vulto que viu cair era ou não um sacerdote pela distância
em que se achava a massa popular que ali se aglomerava;
Que instantes depois de ter se desenrolado a cena a que acima se referia, ele depoente
ouviu dizer por diversos trabalhadores e empregados dos telégrafos que o monsenhor Olympio de Campos tinha sido assassinado pelos filhos do Dr. Fausto Cardoso;
Que ouviu dizer também que, além dos filhos do Dr. Fausto Cardoso, outras pessoas
estiveram envolvidas no conflito;
Que, depois do conflito, ouviu dizer que o crime praticado contra o monsenhor Olympio Campos estava premeditado;
Que ele depoente não conhecia pessoalmente o monsenhor Olympio Campos;
Não se recorda do dia em que se passou a cena a que já se referiu;
Ouviu dizer que o monsenhor Olympio Campos falecera em consequência dos ferimentos feitos por balas e faca.”
Dada a palavra ao Dr. promotor público e perguntada a testemunha, esta disse:
“Que em seguida aos 4 ou 5 tiros que, conforme já disse, ouvia mais um ou dois tiros;
Que, devido a distância em que me achava na ocasião dos fatos denunciados não pude
ver o vulto que (...)”
Dada a palavra ao curador dos acusados, perguntou à testemunha se podia afirmar ter
sido qualquer dos denunciados presentes o autor dos ferimentos que determinaram a morte
de monsenhor Olympio Campos – respondeu:
“Que conhecendo apenas o denunciado Delio Guará, a quem viu no meio da massa po134

pular a que se referiu em seu depoimento, mas não o viu servir-se de arma alguma contra quem
quer que fosse, como também não viu se os outros dois denunciados se serviram de qualquer
arma.
Perguntado se reconhece nas pessoas dos denunciados cujos nomes não declinou, os
filhos de Dr. Fausto Cardoso, a quem se referiu em seu depoimento, respondeu que nunca os
tendo conhecido, não pode reconhece-los como sendo as pessoas indicadas pelas outras de
quem ouviu ele depoente referências sobre o fato, pois que, quando fizeram-lhe tais referências não indicaram os preditos denunciados.
Perguntado se pode afirmar o que disse em seu depoimento sobre se o vulto que viu cair
era o do monsenhor Olympio Campos, respondeu que não, não só por não conhecê-lo como
por não poder distinguir precisamente o vulto pela distância em que, como já disse, se achava
ele depoente.
Perguntado se as pessoas que se referiram ao fato, dizendo que além dos filhos do Dr.
Fausto Cardoso, outros populares haviam tomado parte no conflito, respondeu que não.
Perguntado de quem ouviu a declaração de ter sido premeditado o fato criminoso, respondeu
que se recorda do nome de José de Azevedo Doria, testemunha que já depôs neste processo
e de outras pessoas cujos nomes não pode declinar, mas ouviu tal referência, como já disse,
depois dos fatos ocorridos.
Durante o depoimento dessa testemunha, foram trocadas palavras entre o promotor e o
defensor, sobre referências da mesma testemunha.
Nona Testemunha (referida) – Tenente

Coronel Alípio Bitencourt Ca-

lazans, brasileiro, natural do estado de Sergipe, professor do Colégio Militar, casado, de 55

anos, morador à rua Barão de Mesquita, nº 65, sabendo ler e escrever.
Aos costumes pelo curador dos denunciados foi dito que, existindo entre a testemunha
e José de Azevedo Doria, testemunha e José de Azevedo Doria, testemunha que já depôs neste processe e em cujo depoimento patenteou o interesse apaixonado contra os denunciados
presentes, depondo do modo porque depôs, e existindo, como ficou dito, entre a testemunha
presente relações de parentesco com o dito Doria, por isso que é casado com sua tia, e foi apenas referido por Doria como meio de salvar-se, do que falsamente depôs, fazendo preceder,
portanto, a testemunha a seu depoimento, de acordo no modo de depor, com o referido seu
sobrinho Doria, é sem dúvida suspeita a mesma testemunha; cujo depoimento não poderá merecer valor jurídico.
Pela testemunha foi dito que não é casado com a tia de Azevedo Doria, e sim com uma
sua prima.
Que não houve acordo nem podia haver entre ele depoente e Azevedo Doria, pois que
tem bastante hombridade e dignidade para dizer sempre e conscienciosamente a verdade, sem
combinação de espécie alguma.
Inquerida pelo Dr. juiz, disse;
“Que, chegando ao seu conhecimento que tinha sido assassinado o monsenhor Olympio
Campos, ele depoente dirigiu-se para a rua Primeiro de Março e aí encontrou em uma farmácia
o cadáver de monsenhor Olympio Campos;
Que ouviu de diversas pessoas que se achavam juntas ao cadáver de monsenhor Olympio Campos, ser a morte do mesmo atribuída aos filhos de Dr. Fausto Cardoso e outros;
Que ele depoente sabe que o monsenhor Olympio Campos fora vítima dos ferimentos
recebidos por faca e bala;
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Que ele depoente era camarada de monsenhor Olympio Campos e do Dr. Fausto Cardoso;
Que ele depoente ouviu de diversas pessoas serem os filhos de Dr. Fausto Cardoso os
autores do assassinato de monsenhor Olympio Campos.”
Dada a palavra ao Dr. promotor e por este perguntado a testemunha, esta disse:
“Que no dia 9, às 11 e meia, chegara ele depoente ao Hotel Royal, no aposento de monsenhor Olympio Campos, onde o encontrara só. Depois de uma conversação ligeira, que durara
até o meio-dia, levantou-se o Monsenhor, que lhe pedira licença para vestir-se, a fim de ir para
o Senado.
Que ele depoente viu o Monsenhor tirar a batina para escová-la, tomando em seguida
outras vestes, sem que o depoente tivesse visto ou lobrigado uma arma qualquer e muito menos uma garrucha, que deve ter palmo e meio, mais ou menos de tamanho”.
Disse mais o depoente: “que saíra do aposento de Monsenhor Olympio juntamente com
ele, acompanhando-o até próximo as barcas, onde o dito Monsenhor tomara um bonde, dirigindo-se para o Senado, sozinho.
Que soube, infelizmente, muitos dias antes por várias pessoas, que os filhos do Dr. Fausto Cardoso tinham premeditado a vingança da morte de seu pai, pela qual responsabilizavam,
injustamente, monsenhor Olympio Campos, acrescentando a testemunha que nenhuma prova
evidente tenha provado a culpabilidade do Monsenhor até hoje, por consequência, acha que
houve precipitação em praticar o crime referido.”
Dada a palavra ao defensor dos acusados, perguntou ele à testemunha se assistiu em um
bonde, a qualquer cena, de modo a ter feito referência aos acontecimentos contra o Monsenhor Olympio, ou a quem quer fosse.
A testemunha respondeu que, já tendo deposto ao presente processo, e porque não assistiu ao conflito, não podia referi-lo como se o tivesse presenciado.
Perguntada se, como disse, tendo sabido com Monsenhor no dia do conflito ao meio-dia
do Hotel Royal e tendo-o acompanhado até à ponte das barcas, onde o Monsenhor, tomando
um bonde, seguiu para o Senado sozinho, não mais o vendo a testemunha senão no momento em que já o encontrou cadáver na farmácia a que aludiu – pode afirmar que o Monsenhor
Olympio não tivesse sacado de uma garrucha ao ato do dito conflito. Respondeu: que pode
afirmar que o monsenhor Olympio Campos não sacou de uma garrucha no ato de conflito, e
essa declaração faz conscientemente.
Perguntada como pode afirmar que não exista uma prova capaz de convencer da responsabilidade direta do monsenhor Olympio Campos pela morte do Dr. Fausto Cardoso, respondeu que é difícil a resposta, mas pelos fatos desenrolados no estado de Sergipe não se colige ato algum que venha trazer a convicção da testemunha a intervenção criminosa por parte
de monsenhor Olympio Campos (...)
Pelo depoente foi dito que confirmava in totum o seu depoimento, por ser ele a expressão
da verdade.
Durante o depoimento dessa testemunha o Dr. juiz fez ver aos circunstantes que não
admitia sinal de aprovação alguma por parte dos mesmos, pois do contrário faria evacuar a
sala.
Terminou às 3 e 40 minutos o depoimento.
Em seguida o promotor diz que, tendo sido ouvidas as testemunhas e as referidas, requer que se proceda ao interrogatório dos acusados.
O juiz deferiu mandando que o escrivão fizesse os autos conclusos ao promotor.
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Procedeu-se então ao interrogatório dos réus.
Foi qualificado primeiro o de nome Armando de Aguiar Cardoso.
O juiz – Qual o seu nome?
Acusado – Armando de Aguiar Cardoso.
– De onde é natural?
– Vila de Divina Pastora, estado de Sergipe.
– Onde mora?
– Na rua dos Voluntários da Pátria, nº 118.
– Desde quando?
– Desde junho de 1905.
– Qual a sua profissão ou meio de vida?
– Acadêmico de medicina.
– Onde estava ao tempo em que se diz ter acontecido o crime pelo qual é acusado?
– Na rua Primeiro de Março.
– Há quanto tempo conhece as testemunhas que juraram neste processo?
– Conheço duas: José de Azevedo Doria e tenente-coronel Alípio Calazans, esta há cinco anos e a primeira há seis meses.
– Tem motivo particular a que atribua a denúncia?
– Não.
– Tem fatos a alegar ou prova que justifiquem a sua inocência?
– Tenho e peço o prazo da lei para apresentar a minha defesa; entretanto declaro perante este juízo que o denunciado Delio Guaraná é completamente inocente, pois não tomou
parte no fato a que alude a denúncia.
Seguiu-se o acusado Humberto de Aguiar Cardoso.
O juiz – Qual o seu nome?
Acusado – Humberto de Aguiar Cardoso.
– De onde é natural?
– Vila de Riachuelo, estado de Sergipe.
– Onde mora?
– Na rua Voluntários da Pátria, nº 118.
– Há quanto tempo aí reside?
– Perto de um ano e seis meses mais ou menos.
– Sua profissão?
– Estudante de Direito.
– Onde estava quando se deu o crime?
– Na praça Quinze de Novembro.
– Conhece as testemunhas que juram neste processo e há quanto tempo?
– Apenas uma de vista, o tenente-coronel Alípio Calazans.
– Tem motivos particulares a que atribuir a demanda?
– Não.
– Tem fatos a alegar ou provas que o justifiquem ou mostrem a sua inocência?
– Tenho e peço o prazo da lei, declarando que o acusado Delio Guaraná nenhuma coparticipação tomou no fato a que se refere a denúncia.
Foi depois interrogado o acusado Delio Guaraná de Barros.
Juiz – Qual o seu nome?
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Acusado – Delio Guaraná de Barros.
– De onde é natural?
– Aracaju, estado de Sergipe.
– Onde mora?
– Na rua do Catete, nº 25.
– Há quanto tempo aí reside?
– Há dois meses.
– Onde estava quando se deu o crime?
– Na rua Primeiro de Março.
– Há quanto tempo conhece as testemunhas que juraram neste processo?
– Conhece apenas duas de vista: Doria e Paget e há pouco tempo.
– Tem fatos a alegar ou provas que justifiquem ou mostrem a sua inocência?
– Tenho e peço o prazo da lei para provar a minha completa inocência.
Às 4 horas e 35 minutos da tarde terminou a audiência, que foi encerrada.
– O sumário de culpa, que começou no dia 19 do corrente, durou, portanto, 10 dias.

O SÉCULO (RJ) - 29.11.1906
REVOLUÇÃO EM SERGIPE
Em seu artigo de ontem sobre o caso de Sergipe, diz o Sr. Olegário Dantas:
“Debalde aqui a colônia sergipana, a cuja frente tive a fortuna de me achar, realizou
reuniões, mandou imprimir e difundir uma exposição, que foi apresentada ao presidente da
República...”
Est modus in rebus. Fui o relator da exposição a que alude S. S.
– Não a escrevi a mando de ninguém, senão encarregado pelos demais membros da comissão que a firmou, nela tão pouco a mandei publicar em folheto, primeiro, e no Jornal do
Commercio, depois, a mando de ninguém.
Estas duas publicações custaram, a primeira, 250$ – a segunda, 371$. – Total 621$ – e
nenhum membro da colônia sergipana concorreu com um real sequer para elas; nem para estas
nem para as demais publicações firmadas de meu nome, sobre o assassinato de meu malogradíssimo amigo Dr. Fausto Cardoso, nem para as transcrições que interessavam ao caso.
Aqueles que em parte gentilmente auxiliavam na campanha que travei no Jornal, e que
mandaram transcrever meus artigos no Século, foram amigos meus e nada tem com a colônia
sergipana. O Sr. Olegário Dantas não ignora isso.
Estou certo que a colônia me teria auxiliado; eu, porém, nada lhe pedi.
Cumpre-me ainda dizer que não bebi nem nos artigos nem nas informações verbais de
S. S. a verdade dos fatos que relatei, e que se referem à renúncia e à reposição dos atuais governadores de Sergipe.
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E isso, porque, quando S. S. aqui chegou, eu já conhecia pelos artigos da Gazeta do Povo,
da Bahia, que por meu pedido o Correio da Manhã obsequiosamente transcreveu, e pelo depoimento do Dr. Theodoreto Nascimento, francamente feito a mim e a inúmeras pessoas das
mais gradas desta cidade.
S. S. em seus artigos e em discurso nada disse que já não fosse sabido e não estivesse
por mim comentado, a não serem afirmações escabrosas que eu sempre julguei prudente não
encampar.
Demais, S. S. não podia falar do segundo ato da tragédia de Aracaju porque, chefe dos
revolucionários, estava no interior, e dali mesmo, assassinado o grande sergipano, debandadas
suas forças, partira para esta capital, sem passar por Aracaju.
Sempre pensei que ao chefe das forças revolucionárias de 10 de agosto o que cumpria
era morrer lutando, para vingar a morte do outro chefe generoso, covardemente assassinado,
e para desafrontar Sergipe da humilhação que o Congresso lhe infligira, rasgando-lhe a Constituição, esmagando-lhe a autonomia; e tanto assim pensava, que, auxiliado desta vez por um
digno sergipano, cheguei a me preparar a fim de correr para o lado de patrícios que eu julgava
empenhados numa campanha sagrada, e que, entretanto, já tinha debandado!
A ilusão durou pouco. Fiz então o que na emergência ainda me cumpria: opus-me tenazmente ao silêncio que se tentou por todos os modos estabelecer em volta do assassinato
de meu infelicíssimo amigo; defini as responsabilidades, até onde elas estavam provadas, e por
intermédio de amigos que tenho na imprensa de diversos Estados, difundi no Brasil inteiro os
meus artigos, vendo-os assim transcritos em São Paulo, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul. Mais
eu não podia fazer, e isto que serviu para firmar a opinião nacional no desgraçado assassinato
do meu infeliz amigo, com as inimizades que me rendeu, foi tido por certos sergipanos como
um procedimento ditado pelo interesse!...
Interesse eu tive, e debalde; o de não ver a oposição de Sergipe perder, como perdeu, a
boa vontade do governo que passou, e o de subir para dar a Sergipe a desafronta da humilhação
que ele sofreu e ficou inulta, por terem debandado aqueles que a deviam fazer...
E, diga-se, já agora toda a verdade, se a impunidade em que ficaram os assassinos do
inditoso Dr. Fausto Cardoso determinou o procedimento de Armando e Humberto que lhe
herdaram a bravura e a dignidade, a debandada das forças revolucionárias não os impossibilitou menos de vingá-lo por uma forma mais brilhante, lutando e morrendo nas fileiras delas,
para cuja frente os dois heroicos moços teriam certamente corrido, lutando e morrendo, sem
precisamente assassinar ninguém.
No mais: Amicus Plato, sed magis amica veritas.
			
J. Pereira Barreto
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PHAROL (MG) - 06.12.1906
A TRAGÉDIA DE SERGIPE
						
						I
Teve, afinal, o seu epílogo no largo do Paço, a tragédia de Sergipe. Em seu leito de morte, o Dr. Fausto Cardoso pediu a seu filho que sempre a acompanhava, que era a sua perfeita
imagem, e que, naquele momento ajoelhado, banhava a sua mão, já um tanto fria, com suas
lágrimas ardentes, que o vingasse.
“Humberto, foram as suas derradeiras palavras, vinga a morte de teu pai.” E morreu.
Um calafrio percorreu todo o corpo do infeliz moço, tinha de ser assassino. Havia de
cumprir aquela ordem...
						II
Mato Grosso dera o exemplo. Fausto Cardoso não quis segui-lo; tinha empenhada a luta
de ser sacrificado.
O que atualmente passa nos Estados é de, ter-se a necessidade de tomar um banho por
dentro, como queria o Ega, no divino Eça.
O senador federal já sabe, um deles, que há de ser o futuro presidente do Estado respectivo para dar a este último a sua cadeira no senado.
O que varia é a sena. Aqui reluta-se, quer-se descansar, ou amigos que não são tolos, insistem. O ex-presidente declara que, em hipótese alguma aceitará; é uma tirania – há de seguir
o exemplo de Bocaiuva.
Mas a comissão executiva intervém então – ela um espécie de Divã turco – suprema
magistratura, cujas decisões são imutáveis.
Não há mais relutância: o ex-presidente está eleito senador. Isto nos Estados beatos que
guardam a compostura do secretário dos Médicis.
Nos Estados desabusados – Sergipe, Amazonas, Alagoas, Ceará, etc., a coisa passa-se
mais simplesmente.
“Mano, diz monsenhor Olympio de Campos, eu vou para o Senado Federal, você fica
aqui na presidência. Arrocho, ouviu, arrocho, nada de graças...
						III
Foi contra este estado de coisas que nobremente se insurgiu o Dr. Fausto Cardoso.
O estado de Sergipe não tem progredido. É um governo teocrático. Não há uma só estrada de ferro; a instrução no maior abandono. O que lhe tem valido é a iniciativa particular do
incansável propagandista da Sociedade Sergipana de Agricultura, Homero de Oliveira, e seu
preclaro companheiro Dr. Theodoreto Nascimento.
É um quadro sombrio o do estado de Sergipe, desenhado por Curvelo de Mendonça.
Foi para modificar este intolerável estado que o Dr. Fausto Cardoso apeou do poder o
sátrapa sergipano.
Uma bala prostrou-o sem vida.
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Quando expirava, nesse instante em que a luz ia pouco a pouco apagando-se de seu frisante cérebro, contemplando aquele céu de anil que lhe recordava os dias da infância, vendo
que ia deixar a vida, com um brilhante futuro ante si, com a bagagem que deixava como cientista, literato, orador, jornalista, uma dor infinda empolgou-o...
Não resistiu, e com a mente conturbada exigiu do filho a fatal promessa...
O pobre moço, à noite, compreendeu que tinha de ser um assassino!
Nestes tempos de prosaísmo em que os filhos, entrados nos bens dos pais, ainda em
vida, os tratam com desdém, é um consolo ver-se filhos como Humberto e Armando, despedaçarem o futuro, e preferirem o cárcere, o nome maculado, o júri, a deixarem de cumprir a
sagrada promessa...
Não seremos nós que aplaudiremos o ato de Humberto: nada justifica o derramamento
de sangue. Mas a multiplicidade dos ferimentos revela que eles agiam sob o império de uma
determinação fatal, o móvel não existia; eles cumpriam uma ordem de além-túmulo.
Dezembro de 1906.
Dr. E. de A.

GAZETA DE JOINVILLE (SC) - 08.12.1906
O CASO DE SERGIPE

Os filhos do Dr. Fausto Cardoso
ENTREVISTA
Um dos repórteres da Gazeta de Notícias teve na Casa de Detenção o seguinte interview
com os filhos do malogrado Dr. Fausto Cardoso:
“Na Casa de Detenção, depois que se retiraram as pessoas que acompanharam os irmãos
Armando e Humberto de Aguiar Cardoso e o seu amigo Delio Guaraná, com eles envolvido no
auto de flagrante, um nosso repórter foi falar com os três moços.
Estavam inteiramente calmos. A não ser os cuidados com sua mãe e irmã, os irmãos Armando e Humberto não demonstravam outra preocupação mais constante.
Também não estavam prazenteiros, não tinham ares de gladiadores mas não estavam
abatidos.
Depois de dar-lhes os cumprimentos o nosso repórter falou sobre o lamentável acontecimento.
Armando, o mais velho dos filhos do Dr. Cardoso, foi quem se prestou a nos dar as informações que eram confirmadas pelo seu irmão Humberto e pelo seu amigo Delio Guaraná.
– Não foi um caso premeditado nem o seu desenlace havia sido pensado assim, disse-nos Armando.
– Mas não foi de todo uma surpresa, disse o nosso repórter.
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– Papai era para nós não só um excelente pai, mas também um amigo íntimo. Ele sabia
que nós éramos extremosos para ele e por isso tinha em nós a mais absoluta confiança. No próprio momento em que ele tinha os sentidos absorvidos pela política de Sergipe não se esquecia
ele de acentuar essa confiança. Em carta que escreveu a um seu amigo nesta capital, papai
dizia que os escandalosos abusos do monsenhor Olympio de Campos estavam provocando
um desforço de sua parte e se assim continuasse ver-se-ia na contingência de chicotear aquele
senador, em plena rua do Ouvidor! Se ele me matar covardemente, dizia papai, meus filhos me
vingarão.
– Mas os acontecimentos de Sergipe...
– Os lutuosos acontecimentos de Sergipe, em agosto deste ano, em que meu pai foi vitimado, causaram a maior indignação possível, sabendo-se, como nós sabíamos, que meu pai
havia sido atraiçoado pelo monsenhor Olympio de Campos, ao passo que o Monsenhor devia-lhe a vida que meu pai salvou com a sua intervenção. Quando ferido pelas balas assassinas, ao
morrer, vinte e cinco minutos depois, meu pai teve esta frase que nunca mais esquecemos:
– Sim senhor... morro assassinado pelo monsenhor Olympio de Campos, mas meus filhos me vingarão. Nós tínhamos de vingar o assassinato de papai, mais tarde ou mais cedo, mas
releva a notar que acontecimento de ontem não foi premeditado.
– Como se deu o encontro?
– Tínhamos ido à repartição dos telégrafos passar dois despachos, um para Aracaju e
outro para Belém. Para Belém era para o deputado Artur Lemos. Como era muito amigo de
papai, havíamos determinado fazer-lhe presente da bengala que papai tinha nas mãos quando
foi assassinado.
Era uma lembrança. A bengala, enviada, extraviou-se. O deputado Artur Lemos mandou-nos dizer que não a tinha recebido.
Procuramo-la e a encontramos. Nesse sentido era o despacho que já havíamos colocado
no guichê. Dizia assim: “Encontramos a bengala – Humberto”.
Antes já havíamos mandado outro telegrama ao nosso amigo Estenio Guaraná. Esse telegrama pedia notícias da incumbência que lhe havíamos dado. Dizia assim “Colocou coroa
túmulo papai? Quanto custou? – Humberto”.
É que precisávamos saber o custo para pagarmos à casa Magazin, a qual havíamos pedido fornecesse o dinheiro para a coroa que devia servir para o dia de finados.
Estávamos à porta da repartição dos telégrafos quando vimos o monsenhor Olympio.
Saímos e deu-se então o encontro.
– E o senador defendeu-se?
– Nós pretendíamos esbofeteá-lo, mas ele estava armado e então nós dois puxamos dos
nossos revólveres e atiramos. Sem saber se as balas haviam atingido Monsenhor Olympio, vimo-lo dar as costas para fugir. Então, saquei da faca e atirei-lhe um golpe. Larguei a faca que
pouco havia penetrado. O Monsenhor deu ainda alguns passos, mas caiu. Parece que na queda
a faca enterrou-se mais e entortou a lâmina.
– Quem deu a facada fui eu, disse Humberto.
– Isso meu irmão declarou, e eu não quis contestar, mas quem deu a facada fui eu, disse
Armando.
– Bem. Não vale a pena contestar. Fomos nós.
– E o Delio Guaraná?
– Nada tem com o fato. É nosso amigo e como estava conosco, prenderam-no também.
– E levaram o auto de flagrante contra ele?
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– Sim, senhor.
E os três moços nos mostraram a nota de culpa que o Dr. Isidoro do Nascimento Junior
lhes havia entregue, dando-os como incursos no artigo 294, §2º, do Código Penal.
– Constou-me que os populares quiseram linchá-los. É verdade?
– Quando os guardas civis nos levaram até onde estava caído Monsenhor Olympio e nós
dois nos confessamos autores dos seus ferimentos, ouve até um indivíduo que pretendeu nos
degolar, à navalha, mas depois, quando declaramos que havíamos ferido o causador do assassinado de nosso pai, a massa acalmou.

GAZETA DE JOINVILLE (SC) - 15.12.1906
Os filhos do extinto Dr. Fausto Cardoso receberam, na cadeia, onde se acham por motivo do assassinato do monsenhor Olympio Campos, uma carta assinada por José Pequeno,
ameaçando-os de assassinato e prometendo vingar aquele crime na pessoa da mãe deles, uma
vez que veja ser impossível matá-los.

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 15.12.1906
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO
O PARECER DO DR. PROMOTOR PÚBLICO
O Sr. Dr. Alfredo Machado Guimarães, promotor público adjunto, apresentou o seguinte parecer, no processo contra Armando de Aguiar Cardoso, Humberto de Aguiar Cardoso e
Delio Guaraná de Barros, acusados do homicídio do reverendo monsenhor Olympio Campos:
“O processo está em termos de ser remetido ao juízo da 1ª Vara Criminal para os fins de
direito.
No sumário de culpa, iniciado em virtude da denúncia de fls., foram inquiridas as testemunhas arroladas, menos a de nome Pedro Molinio, que em virtude da dispensa do Dr. juiz
sumariante, foi substituído, requerimento de fls., pela de nome José de Azevedo Doria, despacho de fls.
Além dessas seis numerárias, foram também inquiridas três referidas e mais uma informante.
A prova colhida na formação da culpa corrobora a apurada pela polícia judiciária, em
que se baseou a denúncia e de conformidade ao que é público e notório.
A autoria do crime
Está averiguado que ela recai sobre os três denunciados, sendo irmãos o primeiro e o
segundo.
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Os dois irmãos não negaram suas responsabilidades, que as testemunhas afirmam peremptoriamente, tendo algumas presenciado os fatos.
A coparticipação criminosa do terceiro denunciado Delio Guaraná de Barros é também
uma realidade.
Indícios veementes atestam sua presença no grupo que aguardava a passagem de Monsenhor Olympio e a sua fuga precipitada para o sobrado da drogaria Silva Araújo, onde pretendia refugiar-se e onde foi preso.
Existem, porém, depoimentos que de modo iniludível precisam sua intervenção criminosa.
A testemunha Afranio Teixeira Pinto, fls. 72 v. a 83, assim se expressa nos seguintes
trechos:
“Que o último ferimento produzido no monsenhor Olympio Campos foi feito por faca e
pelo denunciado Delio Guaraná”.
Mais adiante:
“Assim a prisão de Delio, na escada do sobrado da Drogaria Silva Araújo, tendo o mesmo
denunciado nessa ocasião jogado pela escada uma arma de fogo, que foi apanhada por populares.”
À afirmação categórica dessa testemunha de vista, acresce o depoimento da testemunha
José Baptista Soares, fls. 96, que declarou o que se segue, quando interrogado pelo Dr. juiz sumariamente:
“e (referem-se ao local do crime) teve ocasião de ver os denunciados presentes que fugiam, depois de darem tiros contra o monsenhor Olympio Campos; que ele depoente saiu em
perseguição de Delio Guaraná, o qual penetrou na farmácia Silva Araújo, etc.”
É fato confirmado pelas testemunhas que o grupo agressor se compunha de três ou quatro pessoas, havendo a maior intimidade e amizade entre os dois irmãos e o terceiro denunciado, que ainda são parentes.
Monsenhor foi atingido por onze projeteis, como se verifica do auto de autopsia de fls.;
o revólver apreendido pela testemunha de fls.; pertencente ao denunciado, tinha quatro capsulas detonadas.”
É, pois, certo, que mais 2 revólveres estiveram em ação, porque foram disparados, no
mínimo, mais 7 tiros e a carga máxima é de seis balas para cada um.
Os fatos, pois, corroboram os depoimentos, demonstrando assim sua veracidade e evidenciando a parte direta que o 3º denunciado Delio tomou parte na execução e realização do
crime, descrito a fls. 2.
A premeditação do crime
Os fatos que o antecederam, o modo por que foi levado a efeito e as declarações das
testemunhas Azevedo Doria, sumária, e Alípio Calazans e Pouget, referidas, revelam-na de
maneira clara e terminante.
Após a morte do Dr. Fausto Cardoso, ocorrida em Sergipe, há meses, foi pelos denunciados concebida a ideia fixa de uma vingança, que se concretizando, escolheu para sua vítima o
Monsenhor Olympio. Senador Federal e chefe político local de grande prestígio, em oposição
ao deputado Dr. Cardoso.
É verdade que o inquérito militar, efetuado em Sergipe, nenhuma coparticipação no
crime atribuiu a Monsenhor Olympio, segundo foi divulgado na imprensa desta capital.
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Por motivos até agora desconhecidos, os denunciados envolviam o nome de Monsenhor
Olympio, como responsável pela morte do ente querido, resolvendo exterminá-lo.
É a versão que a esse respeito corria entre a colônia sergipana, e para confirmá-la a testemunha Azevedo Doria menciona a atitude assumida ultimamente pelos denunciados.
É assim que essa testemunha viu os denunciados em dias consecutivos em grupo, nas
proximidades do Senado; passagem forçada da sua vítima.
As outras testemunhas citadas também ouviram de diversas pessoas a mesma versão.
Além dessas, a testemunha Afranio Teixeira Pinto, também informa a esse respeito, e narra
que momentos antes do crime, e no mesmo local, viu os denunciados, em grupo. Ciente do que
se dizia a esse respeito, suspeitou do grupo; e, nas proximidades ficou aguardando a passagem
de Monsenhor para avisá-lo, e de fato fez, não o tendo, porém, o Monsenhor ligado importância ao caso, porque, como dizia, nada temia por ser inteiramente inocente.
Pouco depois era Monsenhor agredido a tiros e facadas, sendo uma destas vibrada com
tal violência, que encurvou a faca, exame de fls. 88.
Não se concebe que, os denunciados se armassem de revólveres e faca para pedirem explicações a Monsenhor sobre a morte do Dr. Cardoso.
O plano do assassinato é o que há de mais evidente.
Confirmada, portanto, está a denúncia.
A garrucha
A lógica dos fatos (...) dando isso lugar a agressão que sofreu dos mesmos.
É o que se vai ver:
No inquérito depuseram 5 testemunhas e 2 condutores; total 7 pessoas.
Pois bem, só a 3ª testemunha Alberto Pinto de Cerqueira declarou que “após ouvir tiros,
dirigiu-se para o local e viu o padre caído, empunhando uma garrucha, a qual ele tirou da mão
do padre e enfrentou o público para que respeitassem os presos, que nessa ocasião já estavam
seguros.”
Se os presos já estavam seguros e os condutores e outras testemunhas tinham estado
junto do assassinado, então moribundo, como se explica que nenhuma referência tivessem
feito à garrucha em seus depoimentos?!!
Revela notar-se que tal testemunha, fls. 7 e 8, não viu outra coisa além da garrucha, que
o Monsenhor empunhava; é esse o seu depoimento, bem singular aliás.
Testis unus, testis nullus – é o conhecido brocardo jurídico.
Demais, não se compreende que Monsenhor tirasse de suas vestes uma garrucha para
fugir, empunhando-a.
Homem robusto, como assegura o exame de fls., certamente a detonaria imediatamente
contra os seus agressores...
No entanto, nenhuma bala foi detonada.
Está averiguado que Monsenhor correu para evitar a continuação da agressão dos seus
assassinos e que foi ferido pelas costas.
É claro que o representante do Ministério Público, procurando escrupulosamente cumprir o seu dever, não podia descrever como verificado um fato em que não podia acreditar.
Na denúncia, o Ministério Público deve descrever as circunstâncias de que se revestiram o fato incriminado, que presume verdadeiras.
E da convicção em que estava, ainda nela permanece, depois do sumário.
145

As testemunhas Afranio P. Pinto e Azevedo Doria convencem que Monsenhor costumava andar desarmado e não acreditava na premeditada vingança.
A testemunha tenente-coronel Alípio Calazans, referida, professor do Colégio Militar,
declarou que assistiu Monsenhor Olympio vestir-se naquele dia e o acompanhou até o bonde,
que o levou ao Senado, podendo assim, em consciência, afirmar que Monsenhor não tinha garrucha ou outra arma consigo.
Esses depoimentos, pois, esclarecem bem a respeito.
No sumário, a testemunha Pinto Cerqueira, a que já aludimos, confirmou o que disse
no inquérito, só agora, porém, foi acompanhada pela testemunha Eduardo Gonçalves da Silva,
que, no inquérito, nada dissera sobre isso.
Os fatos desenrolados, entretanto, e já expostos, não convencem que Monsenhor estivesse armado, e, pelo menos, que se tivesse utilizado de tal arma.
Assim feito o relatório do sumário, requeiro se junte aos autos certidão do termo do
escrivão nomeado para funcionar no processo, e se requisite, do Senado Federal, cópia do inquérito militar, já requerido, remetendo-se incontinenti os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1906 – Alfredo Machado Guimarães.”

JORNAL DO BRASIL (RJ) - 15.02.1907
FIM DE UM DRAMA POLÍTICO
OS ACONTECIMENTOS DE SERGIPE
O JULGAMENTO
NO JÚRI
O CONSELHO DE JURADOS
OS DEBATES

O fato delituoso
Na tarde de 9 de novembro do ano próximo passado, foi a população do Rio de Janeiro
profundamente emocionada pelo acontecimento de que foi teatro o antigo largo do Paço, ao pé
mesmo de onde se eleva a estátua do General Osório.
Pelas três horas da tarde espalhou-se pela cidade ter sido assassinado monsenhor Olympio Campos, senador pelo estado de Sergipe, pelos filhos e um sobrinho do deputado Fausto
Cardoso, uma das vítimas da reposição do governo deposto pela revolução naquela região brasileira.
O extinto representante sergipano partira para o estado natal, na esperança de mudar
a situação, que, na ardência de suas aspirações, parecia-lhe em desacordo com os seus ideais
democráticos.
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Fez-se uma revolução...
Pouco depois, a política exigia a reposição do governador deposto Guilherme de Campos, desembargador, irmão do senador monsenhor Olympio Campos, a quem a oposição atribuía a orientação da política sergipana.
Forças foram mandadas para Sergipe... E não tardou que, após uma reprise, das forças
federais determinada pelo Congresso Federal, o Governo deposto de Sergipe era recolocado,
tendo sido morto o deputado Fausto Cardoso, quando, ao que dizem as crônicas oficiais, aquele deputado, no palácio do Governo, tentava resistir...
Baleado o Dr. Fausto Cardoso pediu ao filho, que, no estertor da agonia aparecera, lhe
vingasse a morte...
O filho, Humberto, ao receber a benção do pai que morria, sobre o seu cadáver jurou
tirar inteira vingança...
E naquela tarde, no largo do Paço, quando monsenhor Olympio Campos vinha do Senado, e pretendia ir para o Royal Hotel onde parava durante a legislatura, os irmãos Humberto e
Armando Cardoso e Delio Guaraná cometeram o delito pelo qual foram processados.
Foi rápido o que se passou: Monsenhor Olympio caiu morto...
Presos aqueles moços, foram ontem submetidos a julgamento.

O Júri
Em julgamento devia entrar ontem o processo de Zacarias Santos; mas por não ter a
administração da Casa de Detenção mandado o acusado, o juiz presidente do Tribunal, Sr. Dr.
Saraiva Junior, requisitou os indigitados autores do assassinato do monsenhor Olympio Campos.
No tribunal havia, a princípio, pouca concorrência; mas logo que se espalhou entrarem
os filhos do Dr. Fausto Cardoso em julgamento, encheu-se a acanhada, horrivelmente baixa e
quente sala, que na rua da Relação tem o pomposo nome de Tribunal do Júri.
Apregoados os acusados pelo oficial de justiça tenente Nabuco Cirne, responderam assumindo a sua curadoria por serem menores, o Sr. Dr. Teodoro de Magalhães.
Das testemunhas responderam seus de acusação e cinco de defesa.
Foi quando, pedindo a palavra pela ordem, o terceiranista de Direito Maurício de Lacerda declarou que, comissionado pelos seus colegas, requeria fosse-lhe concedido acompanhar a
defesa dos acusados, o que foi deferido pelo juiz.
Procedeu-se, em seguida, à formação do conselho de sentença que ficou assim formado:
Luciano Alves da Silva Neto, Matias Pereira da Silva Guimarães, Delfino Antônio da
Costa, Alfredo Rodrigues Moreno, João Manuel da Cunha, Carlos Martins Ferreira, Pedro de
Alcântara Miranda, Eurico Napoleão Dantas, Ignácio Antônio Gonçalves de Souza, João da
Silva Pinheiro, Francisco Simões dos Reis e Augusto de Melo Cordeiro Gitay.

O interrogatório
Formado que foi o conselho, procedeu o juiz ao interrogatório dos acusados pela seguinte maneira:
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Humberto de Aguiar Cardoso
Respondeu chamar-se Humberto de Aguiar Cardoso, natural do estado de Sergipe, de
dezenove anos de idade, solteiro, morador da rua Voluntários da Pátria, nº 118.
Perguntado qual o tempo de sua residência no lugar designado, respondeu que ali residia há 2 anos, mais ou menos.
Quais os seus meios de vida ou profissão?
Estudante de Direito.
Se sabia ler e escrever?
Que sim.
Se sabia o motivo pelo qual era acusado e se precisava de algum esclarecimento a respeito?
Que sabia; não precisando de esclarecimento.
Onde se achava ao tempo em que se diz ter acontecido o crime?
Achava-se na praça Quinze de Novembro, esquina da rua Primeiro de Março.
Se conhecia as testemunhas que juraram no processo e se tinha alguma coisa a opor
contra elas?
Só conhece uma, e só tem de opor contradita à de nome Afranio Teixeira Pinto, seu inimigo.
Se tinha algum motivo particular a que atribuísse a acusação?
Que não.
Se tinha fatos a alegar em provas que o justificassem ou motivassem sua inocência?
Que sim, e seu advogado diria.
Tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa?
Não.

Armando de Aguiar Cardoso
Respondeu chamar-se Armando de Aguiar Cardoso, natural do estado de Sergipe, de 20
anos de idade, solteiro, morador à rua Voluntários da Pátria, nº 118.
Perguntado qual o tempo de sua residência no lugar designado, disse que havia dois
anos mais ou menos aí residia.
Quais os meios de vida e profissão?
– Acadêmico de medicina.
– Sabe ler e escrever?
– Sim.
– Sabe o motivo pelo qual é acusado e precisa de algum esclarecimento?
–Que o sabe pela cópia do libelo.
– Onde se achava ao tempo em que se diz ter acontecido o crime?
– Achava-se na rua Primeiro de Março, nesta cidade.
– Conhece as testemunhas que juraram no processo e tem alguma coisa a opor contra
elas?
– Conhece a José de Azevedo Doria e Alípio de Calazans Bitencourt, que eram amigos
do falecido?
– Tem algum motivo particular a que atribuir a acusação?
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– Não.
– Tem fatos a alegar ou provas que justifiquem e mostrem a sua inocência?
– Sim; e seu advogado os aduzirá na sua defesa.
– Tem mais alguma coisa a declarar ou a esclarecer?
– Não.

Delio Guaraná de Barros
Natural do estado de Sergipe, de 19 anos de idade, solteiro, morador à rua Corrêa Dutra,
nº 42.
Perguntado qual o tempo de sua residência no lugar designado, disse aí residir há dois
meses.
– Quais os meios de vida e profissão?
– Funcionário público.
– Sabe ler e escrever?
– Sim.
– Sabe o motivo pelo qual é acusado e se precisa de algum esclarecimento.
– Sabe, não precisando de esclarecimentos.
– Onde se achava ao tempo em que se diz ter acontecido o crime?
– Achava-se na rua Primeiro de Março.
– Conhece as testemunhas que juraram no processo e tem alguma coisa a opor contra
elas?
– Apenas conhece duas, de vista, nada tendo a opor-lhes.
Tem algum motivo particular a que atribuir a acusação?
– Não.
– Tem fatos a alegar ou provas que justifiquem ou mostrem sua inocência?
– Sim, e meu advogado o dirá.
– Tem mais alguma coisa a declarar ou esclarecer?
– Não.
Terminado o interrogatório, pelo Escrivão, Sr. José Caetano Machado, foi lido o volumoso processo.
Terminada a leitura, suspendeu-se a sessão por 15 minutos, a qual foi reaberta esgotado
esse prazo.
E em seguida dada a palavra ao promotor público para

A acusação
(...) e dos artigos do Código Penal, entrou na matéria da acusação declarando sentir-se
profundamente comovido, cheio de pesar porque no banco dos réus via um ex-companheiro
dos bancos acadêmicos, e porque na tribuna de defesa o defronta um dos mais brilhantes talentos da Academia e esperança das lides forenses.
Entrando na apreciação do processo, diz que o crime está exuberantemente provado,
não só pela confissão dos culpados, como pela prova testemunhal, lendo os depoimentos das
principais testemunhas.
Afirma que a defesa, baseada na provação de sentidos e de inteligência não encontra
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apoio nas provas dos autos, como não encontraria qualquer outra defesa, visto como os réus
procederam premeditadamente e com cilada, tendo deliberado o crime com muitos dias de
antecedência, indo esperar a vítima próximo à sua residência, provocando-a e de surpresa ferindo-a pelas costas.
Faz ver ao Júri que a ordem de vingança dada pelo Dr. Fausto Cardoso a seus filhos, não
justifica o crime.
Então o orador entra em considerações jurídicas de ordem a justificar os seus argumentos; e ao concluir, toma por base de sua peroração que a desafronta pessoal não é causa
dirimente de crimes. Que a paixão ainda mais nobre não explica a perturbação do sentido e de
inteligência na maneira porque a lei admite.
Assim, pede a condenação dos acusados nas penas articuladas no libelo.
Após a acusação foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas ao libelo: Alberto
Pinto Cerqueira, 1º sargento Eduardo Gonçalves da Silva Junior, Publio Moloio, Alfredo Pacobayba e Eugênio Miranda, o primeiro e os dois últimos guardas civis.
O presidente do Tribunal deu estão a palavra ao curador dos acusados Sr. Dr. Theodoro
de Magalhães para a defesa.

A defesa
Começou o orador fazendo ver que os seus constituintes procederam sob o impulso de
uma intensa e justa dor qual o desgosto pela morte de seu pai, vítima de uma perseguição política sanguinária, que, em vez de encontrar repressão legal nas autoridades constituídas, ao
contrário teve em seu apoio a benevolência e a proteção dos altos poderes.
A isto, acresce o apelo do Dr. Fausto Cardoso a seus filhos, mais de uma vez, em circunstâncias várias, e ainda na hora da morte, como o provarão as testemunhas da defesa.
Firmando-se na opinião de vários autores, sustenta que o sentimento dos filhos do Dr.
Fausto Cardoso pelo assassinato de seu pai, era capaz de produzir-lhes a alucinação e completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime.
Depuseram em seguida as seguintes testemunhas de defesa: João Alfredo de Marsilac
Mota, João Rollemberg Junior, Olegário Dantas e Artur Bezerra.
As testemunhas João Rollemberg e Olegário Dantas, narrando os fatos que se deram em
Sergipe, ao tempo da revolução, procuram justificar o procedimento dos filhos do Dr. Fausto
Cardoso, narrando o que em Aracaju se passara.

Réplica
Concluído o depoimento das testemunhas, replicou o promotor público que, discorrendo longamente sobre os fatos anteriores ao delito e pondo-os em confronto com as teorias
das mais altas sumidades criminalistas, fez ver ao Júri que a doutrina assentada pela defesa é
antissocial e demolidora da civilização, pelo que, de novo, pedia a condenação dos acusados.
Logo após, fala o advogado da defesa, Sr. Maurício de Lacerda.
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Treplicando
A tarefa é superior às suas forças, diz; mas o brio instigado, a indignação que freme no
seio da escola são alentos bastantes para essa defesa. Historia pormenorizadamente os sucessos de Sergipe, a morte de Dr. Fausto Cardoso.
Diz que não se proclamou nesse recinto o direito da vingança e sustenta a reivindicação
do direito mal exercido.
Trata da evolução do direito penal e como se delega a justiça particular ao poder social.
Não houve a premeditação nesse delito. Enuncia as razões de Puglia sobre a premeditação nos indivíduos afetados de uma anormalidade funcional psicofisiológica. Cita a definição
de Carmignani e a do Dr. Lima Drumont acerca do assunto.
Estuda o impulso irresistível do afeto.
Discute a argumentação da promotoria, procurando destruí-la.
Fala em “Alíneas”, e aduz a diferença entre intenção formada e firmada discorrendo
sobre a premeditação lúcida como agravante e a premeditação enferma como circunstância
essencial moral do delito.
Faz consideração a respeito de impulso irresistível mórbido e anormal, e classificando o
caso presente neste último.
Não houve, portanto, premeditação, conclui o orador.
Indagando dos móveis e motivos da ação criminosa conclui que ela não foi antissocial
nem temível e que, portanto, devem os acusados ser absolvidos.
E pede que desça à consciência dos jurados a equidade, citando a opinião de Prins; e o
Estudo do Dr. Justino de Andrade.
Entrando em peroração, diz não poder levar a defesa pela insignificância de suas forças,
ao fim proposto, e assim ave implume, precocemente do ninho partida, não pode pairar como
as águias altaneiras.

Fim do julgamento
Poucos minutos depois de encerrados os debates, procedeu-se à leitura dos quesitos em
número de onze para cada um dos acusados, entrando o conselho de jurados para a sala secreta.
Eram 6 e 50 minutos da tarde.

Aspecto do Júri
A esse tempo era extraordinária a concorrência de amigos dos acusados e curiosos que
tomavam todas as dependências do mal aloja tribunal onde se sofriam as penas do mais horroroso calor!
Abafava-se ali! E, no entanto, a mãe dos acusados esperava-os pacientemente, chia de
esperanças, afligindo-a a demora do conselho de sentença.
E nesse longo intervalo de tempo que decorreu até a saída do conselho da sala das deli151

berações, a assistência fazia comentários aos debates e alvitrava sobre a sentença.
Depois de uma carga d’água, que arrefeceu um tanto o tórrido ambiente, eram 10:50 minutos da noite, quando a ansiedade tocou ao auge, saíram os jurados para a sala do Tribunal.

A sentença
Profundo silêncio se fez suspendendo-se a atenção atraída para os lábios do presidente
do Tribunal que, acabando de traçar a sentença deu o veredito do Júri concluindo pela absolvição dos acusados.
Uma salva de palmas ressoou por toda a sala como em sinal de aprovação à decisão do
Júri, ouvindo-se vivas e sendo lançados confetes à tribuna do acadêmico Maurício de Lacerda.
Imediatamente foram os acusados postos em liberdade e levados para um landau, onde
os esperava sua mãe, recebendo ainda novas aclamações.
Entre as pessoas presentes conseguimos notar os senhores: Dr. Melo Matos, Dr. Alberto Parreiras Horta Filho, delegado da 8ª Urbana; Dr. Mario de Athayde, Dr. Américo Lobo
Junior, senador Martinho Garcez, deputado Felisbelo Freire, Dr. Deoclecio de Campos, deputado pelo Pará; Dr. Claudino de Melo, Dr. Joaquim Viana, Dr. Manuel Macilate, farmacêutico
João Mota, Manuel Pereira Madruga, Artur Teles, Dr. Diniz Maciel, Antônio Diniz de Macedo,
quartanista de Direito; João Corrêa da Silva Pinto, segundanista; coronel Antônio de Almeida,
Dr. Victor César Alves, delegado da 19ª; Ubaldo Soares, Dr. Alvaro Goulart, Dr. Raymundo
Corrêa, juiz da 5ª Vara Comercial; Dr. Luiz Bahia, Dr. Peixoto da Costa, Dr. Carlos Gusmão,
Carlos Lapa, Dr. Ramos Junior, Dr. Viveiros, Dr. Costa, Dr. Bernardes, J. Marinho Caetano
Segreto, Dr. (...) de Sá, Olegário Dantas, Major Faria de Almeida, Hermano de Villamor (quartanista da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais), Carlos Santos (3º ano da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais), Ares e Mourinho (4º ano da mesma Faculdade).

O PAIZ (RJ) - 15.02.1907
O JÚRI DE ONTEM
O assassinato de Monsenhor Olympio –
A acusação – Discursos de defesa
O resultado
O crime emocionante que apaixonou e dividiu, em dado momento, em duas correntes
opostas a opinião de quase todo o Brasil, foi julgado ontem, quase inesperadamente, sem o
reclame de que se fazem preceder comumente os delitos excepcionais. O julgamento dos matadores de monsenhor Olympio de Campos estava marcado para hoje, sendo o dia de ontem
dado a outro julgamento; mas os acusados que deviam entrar ontem, conseguiram adiamento
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e o processo que se lhe seguia foi chamado quase inesperadamente. Dissemos “quase”, porque
nos corredores do júri falava-se anteontem que o caso Olympio de Campos seria julgado no dia
seguinte, e nós assim o noticiamos.
Apesar disso, a assistência foi grande. O número de amigos e colegas dos moços acusados, assim como o dos simples curiosos, levados pela atração de causa tão empolgante, já era
notável quando entraram no júri, acompanhados de quatro guardas civis, os moços Humberto
e Armando de Aguiar Cardoso e Delio de Barros Guaraná. Trajavam todos de preto, trazendo
Armando Cardoso na lapela do casaco o distintivo de acadêmico de direito.
A sessão era presidida pelo juiz Saraiva Junior, tendo como representante do Ministério Público o promotor Cesario Alvim. Os acusados trouxeram como defensor o advogado
Dr. Theodoro de Magalhães, na qualidade de seu curador, sendo a defesa auxiliada, na parte
relativa a Armando Cardoso, pelo aluno do 3º ano da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro,
Maurício de Lacerda, comissionado para esse fim pelos seus colegas de turma.
Ao meio-dia formou-se o conselho de julgamento, que ficou composto dos senhores
Luciano Alves da Silva Neto, Mathias da Silva Guimarães, Delfino Antônio da Costa, Alfredo
Rodrigues Moreno, João Manoel da Cunha, Carlos Mateus Ferreira, Pedro de Alcântara Miranda, James Napoleão Dantas, Ignácio Antônio Gonçalves de Souza, João da Silva Pinheiro,
Francisco Simões dos Reis e Augusto de Melo Gitahy.
Compareceram nove testemunhas, das quais três de acusação e seus de defesa; destas,
porém, só depuseram três.
Preenchidas as diversas formalidades preliminares, feita a leitura do processo, o Dr. Cesario Alvim, promotor público, começou a fazer a sua acusação às 3 e meia da tarde.
O representante do Ministério Público baseia a sua acusação na afirmativa de quatro
agravantes: premeditação, ajuste entre os autores, superioridade de força e de armas.
Começa acentuando a dolorosa situação em que se acha para fazer aquela acusação.
A justiça lastima o ato desastroso e tantas vezes criminoso que trouxe até ali os acusados; é
lastimável que cérebros que deveriam estar preparados para o bem se deixassem empolgar
pelo ódio incoercível, pelas paixões ensanguentadas. Não foi a dor, afirma, que os conduziu ao
crime; foi um ressaibo da política daninha, mais daninha ainda quando se acolhe nos corações
dos moços. Não precisa relembrar os fatos anteriores; alude ao papel que sempre teve em nossa terra o espírito irrequieto do Dr. Fausto Cardoso, o qual profligou da tribuna da Câmara a
revolução de Mato Grosso, e em segunda saía do posto que lhe haviam confiado no Parlamento
para ir fazer em Sergipe o mesmo que verberara nos outros.
História dos fatos que se desenrolaram nesse Estado o diz que o Dr. Fausto Cardoso,
mais do que ninguém, devia prever o triste desfecho dessa aventura. A morte do Dr. Fausto
Cardoso foi a consequência do seu próprio temperamento; ele era talvez o mais bravo e não
recuou diante mesmo de uma força maior, e o resultado foi o que todos lastimam, mas no qual
não houve premeditação nem intenção; foi um simples acaso. Quem poderia atribuir a morte
do Dr. Fausto Cardoso a monsenhor Olympio de Campos? Só a paixão e o despeito o poderiam
fazer.
Os acusados, mormente o seu quase colega, diz, tinham o dever de aguardar as providências dadas e acatar a decisão da justiça, a quem estava afeta a apuração do fato que produziu a morte do deputado Fausto Cardoso.
O representante do Ministério Público não admite a dirimente da privação de sentidos;
do inquérito se veem os acusados e, calmamente ajustados para o fato com um raciocínio que
repele essa ideia de privação, aguardam Monsenhor para matá-lo. Lê peças do inquérito sobre
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o caso, as quais qualifica de fotografia instantânea. Os acusados dirigem-se ao assassinado
para tomar-lhe satisfações desnecessárias e em lugar impróprio. Ainda assim não houve repulsa da defesa, a vítima amedrontada fugiu e foi perseguida e morta com 11 ferimentos de arma
de fogo e dois de faca, quando já por terra sem defesa nem reação. A descrição do crime, feita
calmamente por um dos acusados, revela a integridade da consciência com que agiu; os outros,
por seu lado, preparam a defesa, um não prestando declarações, o outro negando. Quando devam estar emocionados preparam a defesa.
Não houve a privação de sentidos, diz, nem a legítima defesa. Houve o ataque consciente, e por um grupo, de um homem em fuga, como estão atestando os ferimentos numerosos nas
costas do cadáver, a pontaria certeira e o diferente calibre das balas encontradas na autopsia.
Houve a societas aceleris; esse crime é um crime indivisível e de direito são todos igualmente
responsáveis.
O inquérito, repete, é a prova flagrante disso.
Termina, depois de reiterar o princípio de que os acusados deviam esperar e acatar a
justiça, pedindo a condenação destes nas penas da lei.
O Dr. Cesario Alvim desceu da tribuna às 4 horas e vinte minutos.
O Dr. Theodoro de Magalhães, advogado de defesa, falou em seguida. Começou relembrando uma fantasia de Henri Heine, em que o poeta alemão figura um homem descrente de
toda a justiça, batido de todas as dores, procurando na morte o único abrigo para o seu tormento moral. Encarna nesse tipo de desesperado os moços que defende. Contesta, em seguida,
a acusação do Ministério Público e diz que o pedido de condenação em nome da sociedade não
pode ser admissível, porque nisso se opõe a serena figura da justiça.
Nega que houvesse concerto para o crime, porque Delio é um inocente, como se vê em
todo o processo. Lê a propósito pelas do processo em que, nem ao menos encontra indícios da
criminalidade de Delio.
Passando aos outros acusados, diz que os irmãos Cardoso estão nas condições em que
se impõe a absolvição. Obedeceram a impulsos transitórios, criados pela súplica do pai moribundo. Isto é humano e justo. Qual o filho que se não revolta vendo morrer, em tais condições,
o seu amigo e protetor, seu e de seus irmãos? Em tais condições, o crime se enquadra perfeitamente no art. 27 do Código Penal; é a privação de sentidos pela grande e suprema dor.
Alude a fatos da política de Sergipe; narra episódios da morte do Dr. Fausto Cardoso.
Conta que ao levar-lhe um padre os últimos sacramentos, malgrado o deputado moribundo
ser livre pensador, a imagem que ia na cruz tremeu e que o sacerdote dissera então: “Até Deus
treme diante deste crime. Deus pede justiça!” Diz ainda que quando o Dr. Fausto Cardoso era
conduzido malferido para a casa, em caminho, sob o sofrimento da sede dos feridos, pediu
água em uma casa e que lhe negaram; foi nessa ocasião, sob a violência do sofrimento e da recusa, que ele disse aos filhos que lhe vingassem a morte.
A sugestão nos moços agiu, pois, com toda a sua força. Eles nada podiam esperar da justiça porque toda ela estava com os causadores da morte de seu pai. O inquérito era uma farsa.
Cita fatos da política do Estado para documentar esta afirmação.
O advogado Theodoro Magalhães conta ainda, apoiado em uma carta do senador
Martinho Garcez, que o Dr. Fausto Cardoso tinha de muito tempo a preocupação do que lhe
poderia suceder no Estado, devido a violência da política, e que dissera em carta ao mesmo
senador que se ele morresse seus filhos o vingariam e que Monsenhor Olympio era o seu fiador.
Lê vários autores para provar que se trata de um crime passional, porque houve justa
dor e a justa dor é irresponsável. Lê notícias de jornais dos Estados sobre a morte do Monse154

nhor Olympio, em que todos colocam o crime sob o império do desvario afetivo do impulso
passional. Está, pois, consagrada por toda a imprensa brasileira a dirimente do artigo 27.
Não pede compaixão, pede justiça. Podia dizer até que perdoassem a esses moços, como
o governo perdoou aos envolvidos na revolução de Sergipe, anistiando.
Perante a sociedade e a religião o crime dos irmãos Cardoso está justificado. A promessa
junto ao leito de morte de um pai é sagrada.
Termina, pedindo que reconheçam os jurados a dirimente da privação dos sentidos; reconhecendo a dirimente, será isso um exemplo para os seus mesmos filhos, afirmando o direito
de defesa da família. Diz que os jurados representam a sociedade e que se eles vissem esses
moços indiferentes às súplicas do pai os censuraram, de certo; e assim devem proceder, porque
enquanto houver inteligência serão considerados como justos.
Depois do discurso do advogado Theodoro Magalhães foram ouvidas as três testemunhas de defesa, que insistem na recomendação de vingança feita pelo Dr. Fausto Cardoso aos
filhos e atacam asperamente a memória de monsenhor Olympio de Campos. As outras foram
dispensadas por desnecessárias.
O promotor público toma então a palavra para a réplica, que faz breve e incisiva. Diz ter
tido, depois do discurso da defesa e do depoimento das testemunhas, a impressão de ter presenciado uma cena da idade média, uma cena de barbaria, em que se punha acima da justiça o
clamor e a pregação da vingança. Estranha que se faça repercutir esses sentimentos violentos
no tribunal e que se faça a defesa de um réu, afastando com o braço esquerdo a figura da justiça
e trazendo com o outro a paixão política.
O órgão da defesa fez ver que se tratava de uma vingança, posta acima da moral e da lei,
ordenada, premeditada e calculada. Não acredita que o júri aceite esta doutrina.
Seguiu-se na tribuna o acadêmico Mauricio Lacerda. O moço estudante acompanha a
argumentação do seu companheiro de defesa; insiste na irresponsabilidade do ato praticado,
pela sugestão de uma grande dor e pela obediência a um pedido de vingança. Cita diversos
autores para provar como um cérebro acionado por uma comoção violenta pode guardar por
muito tempo o desvario, como um fato permanente.
Na questão política, o moço acadêmico não seguiu os passos e as justificativas do Dr.
Theodoro Magalhães; pensa mesmo que a morte do Dr. Fausto Cardoso foi uma consequência
do próprio impulso de resistência. Os filhos, porém, não racionaram como sociólogos, mas
como filhos. Sustenta a privação de sentidos; a paixão exclui a premeditação.
Termina com uma bela peroração, em que exalta o seu companheiro de defesa em contraste consigo, novo e inexperiente.
Entregues os quesitos, em número de 11 para cada um dos irmãos Cardoso e de 10 para
Delio Guaraná, retirou-se às 6 horas e 45 minutos da tarde, o conselho para a sala secreta. De
lá saiu às 10 horas e 45 minutos da noite, trazendo, por unanimidade de votos, a absolvição
de Armando e Humberto de Aguiar Cardoso, pela privação de sentidos, e de Delio de Barros
Guaraná, pela negação do crime.
Lida a sentença pelo juiz presidente, ecoou nas galerias uma longa salva de palmas,
ao mesmo tempo que se ouviam “vivas” aos absolvidos e à memória do Dr. Fausto Cardoso,
e “morras” aos “opressores de Sergipe” e eram jogados confetes sobre os três moços. Alguns
jurados receberam sobras dos confetes.
O juiz Saraiva Junior vibrou a campainha e levantou-se, suspendendo a sessão, enquanto continuavam as manifestações.
Os absolvidos retiraram-se de carro, acompanhados por amigos.
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GAZETA DE NOTÍCIAS (RJ) - 15.02.1907
ASSASSINATO DO MONSENHOR OLYMPIO DE CAMPOS
JULGAMENTO DOS ACUSADOS
NO JÚRI
A CHEGADA DOS ACUSADOS – CENAS TRISTES –
A ACUSAÇÃO – A DEFESA

Absolvição Unânime
É ainda do domínio da população desta capital e do Brasil inteiro o lamentável fato que
se passou na rua Primeiro de Março, próximo ao Telégrafo Nacional.
Os filhos do inditoso deputado Fausto Cardoso, sedentos de vingar a morte do pai querido e amado, assassinaram, como responsável por ela, o monsenhor Olympio de Campos, então senador da República e chefe político do estado de Sergipe, em cuja capital tombara ferido
por um tiro de carabina o saudoso deputado.
Humberto e Armando de Aguiar Cardoso foram presos em flagrante, processados e pronunciados, assim como o seu primo Delio Guaraná Barros, e levados ontem, todos, à beira do
tribunal do júri, a fim de responderem a julgamento.
Desde cedo começaram a afluir ao tribunal popular representantes de todas as classes
sociais, estudantes, advogados, médicos, militares e grande número de membros da colônia
sergipana.
Pouco depois das onze e meia da manhã, chegava ao tribunal a Exma. viúva do Dr. Fausto Cardoso, D. Pastora de Aguiar Cardoso, acompanhada de sua filha mademoiselle Mercedes,
o Dr. João Magalhães e esposa, que vinham aguardar a chegada dos acusados.
Pouco tempo esperaram, pois estes penetraram no tribunal ao meio dia, acompanhados
do Sr. Geminiano de Melo e dos guardas civis 30, da reserva, 770 e 633.
Recolhidos à sala dos réus, houve aí uma cena bastante comovente, qual a do encontro
dos menores Armando e Humberto com as suas progenitora e irmã.
Durante muito tempo choraram copiosamente, tendo a distinta senhora dirigido a eles
frases de conforto e resignação.
E frases como estas receberam eles também de muitos conterrâneos e colegas de academia, que encheram completamente a sala em que eles se achavam.
Já àquela hora se achavam também no tribunal o Dr. Saraiva Junior, presidente da sessão; Dr. Francisco Cesario Alvim, promotor; Dr. Theodoro de Magalhães, curador, e Mauricio
de Lacerda, terceiranista de direito e auxiliar da defesa, tendo sido para isso comissionado
pelos alunos do mesmo ano da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro,
colegas de turma de Humberto Cardoso.
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O julgamento
Às 12 e meia o ilustre Dr. Saraiva Junior, trajando beca, tomou assento na sua cadeira de
presidente, mandando o escrivão capitão Caetano Machado proceder à chamada dos jurados.
Como houvesse número legal, S. Exa. declarou aberta a sessão e mandou um oficial de
justiça apregoar os nomes dos acusados e das testemunhas.
A sala do tribunal, que, digamos a verdade, é muito acanhada e em nada recomenda a
nossa justiça, apresentava por esta ocasião um aspecto desesperador, tal a aglomeração de
curiosos. Com dificuldade puderam os acusados penetrar nela e aproximar-se do banco dos
réus.
O promotor tomou o seu lugar, assim como o curador e o auxiliar da defesa.
Procedeu-se então à formação do conselho de sentença, que ficou constituído dos senhores: Luciano Alves da Silva Neto, Mathias da Silva Guimarães, Delfino Antônio da Costa,
Alfredo Rodrigues Moreno, João Manuel da Cunha, Carlos Matheus Ferreira, Pedro de Alcântara Miranda, Janes Napoleão Dantas, Ignácio Antônio Gonçalves de Souza, João da Silva
Pinheiro, Francisco Simões dos Reis, Augusto de Melo e Augusto Gitahy.
O juiz procedeu depois à qualificação e interrogatório dos acusados, mandando depois
o escrivão proceder à leitura do processo.
Terminada esta, foi levantada a sessão por 15 minutos. Reaberta, teve a palavra o ilustre
representante do Ministério Público para produzir a Acusação.

Acusação
O promotor começa fazendo elogios aos advogados da defesa – um, seu antigo contemporâneo de academia, que abandonava o curso quando entrava o orador que ainda pôde seguir
a sombra que desaparecia, procurando seguir exemplo de tão digno estudante; o outro é o
próprio coração dos acusados na tribuna da defesa, é um irmão dos bancos acadêmicos, que
vai fazendo um curso cheio de brilho e distinção. A defesa está em boas mãos.
Vede, pois, senhores juízes, a luta desigual da palavra entre a defesa tão poderosa e a
acusação tão fraca. Mas além das imagens cheias de fulgor e, acima delas, devem falar as provas
dos autos, tão completas a deporem tanto contra os acusados.
Ao próprio orador pesa como a mais dura das tristezas ver no banco dos réus moços,
como aqueles, cheios de inteligência e cultivo, transformados em criminosos comuns. É quase
um desânimo que passa na alma da promotoria, habituada a aprender que o estudo e o meio
preservam o homem do crime e transformam o criminoso em um bom e um útil e vendo que
são três estudantes – um dos quais sou quase colega – que matam na praça pública um senador
da República – sacerdote cuja vida íntima o orador não conheceu, mas que julga ser respeitável, pois era pura e sem mácula a sua vida pública.
Pode a defesa alegar quantas vezes quiser que só a dor íntima da orfandade ferida levou
o desvario ao cérebro desses corações juvenis. Para a acusação a paixão política dominou outro
qualquer sentimento: foi em grande parte o desespero de um partido vencido contra um dos
chefes do vencedor que atirou os acusados a semelhante assassinato.
Quantas vezes maldita e daninha é a política quando se agasalha em corações dos moços” exclama o orador.
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São esses dramas sangrentos a agitar todo o país e cujo epílogo é quase sempre o que vê
o júri.
Passa depois o acusador a examinar o papel de Fausto Cardoso, primeiro no seio da
Câmara a pedir que seja concedida autorização ao Poder Executivo para intervir no caso de
Mato Grosso, partindo depois ignorado por grande parte dos amigos para Sergipe, onde iria
praticar atos que dias antes condenara, e em seguida na luta de todos os dias, em batalhas de
toda ordem e de todos instantes, cujos ecos estalavam e reboavam aqui na capital através os
telegramas.
A intervenção federal, que ele pedira fora concedida, e foi resistindo à reposição do governo legal, em meio da peleja, que caiu um dos cérebros mais possantes da nossa geração.
Que dados e que provas tinham os acusados para afirmarem que fora monsenhor Olympio de Campos o responsável por tão trágica morte, quando caiu o seu progenitor ferido por
um soldado do nosso Exército, comandado por um militar legalmente investido das funções
de mando?
Foi ou não em grande parte o interesse político de uma facção que levou os acusados ao
crime?
E não criam os acusados e não cria semelhante facção na justiça do país, na nossa justiça,
senhores juízes, pois, entregue como estava a sua causa aos tribunais, julgaram mais acertada e
mais pronta a justiça do revólver e da faca homicida.
Passa depois a examinar a prova dos autos, desde o inquérito, que o orador chama fotografia do crime, onde os acusados preparam com espírito calmo a sua defesa: um, declarando
que só disparou seu revólver quando a vítima puxara de uma garrucha, com receio desta; outro, negando-se a fazer declarações na polícia, que dizia não considerar juízo competente, e
outro negando logo a participação no crime.
Analisa longamente os depoimentos das testemunhas, que, com as declarações dos acusados, provam que eles cometeram o crime conscientemente, não podendo, portanto, proceder
o quesito que naturalmente há de propor a defesa: a privação completa dos sentidos e da inteligência. Combate desde logo os argumentos que podem ser levantados pela defesa e passa ao
auto de exame e autopsia.
Aí demora-se em apontar a natureza dos ferimentos e o seu número.
Mostra que são onze os produzidos por arma de fogo, sendo dois os revólveres, o que
denota a firmeza da mão dos acusados, nada trêmulos e nada perturbados no momento do
crime.
Observa que grande número deles foram produzidos nas costas – a sua maioria – o que
traz a presunção de que os acusados agrediram a vítima de falsa fé.
Detém-se ainda o órgão do Ministério Público noutras peças do processo, depois do que
pergunta ao júri se não foi a falta de confiança na justiça, que daí a pouco lhes vai ser feita, que
levou também os acusados ao crime.
Há de alegar a defesa a dor de uma mãe cheia de bondade a pedir liberdade para os filhos
encarcerados. Mas, os acusados não se condoeram, eles próprios, daquele coração já numa orfandade de afetos.
Quiseram aumentar o sofrimento à sua virtuosa progenitora, ferindo-lhe mais uma vez
o coração magoado.
Examina o papel do acusado Delio Guaraná fazendo parte da societas celeris, responsável,
como os outros, pelo assassinato da vítima, num crime em que a responsabilidade é indivisível.
Pergunta se são os três acusados perigosos ou não à sociedade culta em que vivemos e
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termina pedindo em nome da justiça a condenação dos réus à pena de 30 anos de prisão.
Teve então início a Defesa.

Defesa
O Dr. Theodoro de Magalhães explica a sua qualidade de curador dos menores e diz ser
alheio à política de Sergipe, cuja situação traça.
Mostrando que Delio Guaraná não tem coparticipação no crime, no que se fundamenta
nos depoimentos de testemunhas, passa a discutir a irresponsabilidade penal dos irmãos Cardoso, como tendo praticado o delito no ímpeto de justa dor. Demonstra como se quadra no art.
27, §4º, do Código Penal. Isto é, existir a completa privação de sentidos e inteligência, e, para
isso provar, se serve de vários autores que lê.
Diz ao júri que o Dr. Fausto Cardoso sofreu trucidações em Sergipe, não sendo alheio à
morte do estimado político o padre Olympio, para o que se serve de vários documentos.
Relata ao júri o pedido do Dr. Fausto Cardoso aos filhos, rogando-lhes vingança da sua
morte. Lê a respeito uma carta do Dr. Fausto, que previa ser assassinado pelo Monsenhor
Olympio, mas que estava certo de que seus filhos tomariam o desforço, e bem assim uma extensa carta do senador Martinho Garcez, carta esta que impressionou o auditório, pois esse
senador descreve a situação do estado de Sergipe e relata também uma conversa que teve com
o Dr. Fausto, poucos dias antes deste partir para o estado de Sergipe, dizendo-lhe o saudoso
deputado que seria assassinado, mas os seus filhos saberiam vingar a sua morte, pois já os havia obrigado a jurar praticarem a vingança.
Analisando como a justa dor dirime a responsabilidade penal, estende-se em largas considerações sobre a moral do delito.
Depois de uma hora e um quarto de argumentação, termina pedindo a liberdade dos
acusados.
Com uma evocação ao júri, que, mandando em paz os menores interpretaria os sentimentos dos vários jornais da imprensa do Norte e do Sul do Brasil, jornais estes que o orador
aponta ao conselho de sentença, tendo alguns trechos.
Terminando o Dr. Theodoro de Magalhães, foram inquiridas as testemunhas de defesa:
farmacêutico João Antônio Mota, que perdeu o braço no dia em que se travou o conflito em
que foi ferido mortalmente o Dr. Fausto Cardoso; Olegario Dantas, Dr. Filomeno Hora e Artur
Bezerra, sendo concedida a palavra ao promotor público, para fazer a

Réplica
Descreve o promotor a impressão que teve dos depoimentos das testemunhas de defesa
– cheias de paixão, diz ele ainda da luta passada em Sergipe – e do discurso da defesa.
Parecia ao órgão do Ministério um sonho e que assistira, vendo um advogado, que só
devia falar à razão e à justiça trazer ao seio do tribunal a paixão política.
Tinha a impressão de que havíamos retrogradado séculos atrás para uma organização
incipiente, onde não imperava ainda o direito e onde a paixão sufocava a razão.
Via a justiça afastada pelo braço esquerdo do criminoso, enquanto a mão direita empunhava uma lâmina assassina.
Mas esperava que o júri não mentiria à sua missão, afirmando aos acusados que não
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sabia e não devia fazer justiça em tal caso, aceitando, colocando acima do direito e da lei a bárbara vingança.
Foi em seguida dada a palavra ao auxiliar da defesa para produzir a Tréplica.

Tréplica
É jovem ainda o acadêmico Maurício Lacerda, pois conta apenas 19 anos de idade. É de
um temperamento forte e mostra ter grandes dotes de orador para a tribuna judiciária.
Ao levantar-se para falar, houve no recinto do tribunal um grande movimento de atenção.
Começa: Ei-los os filhos de Fausto Cardoso, no banco dos réus!
Senhores jurados, historiar os motivos do delito presente é a mais cabal defesa dos moços delinquentes. Bem sei que a letra expressa do Código pune o homicídio, vergasta o delito
com as penas relativas, e destarte acautela a organização social.
Mas, foram os códigos feitos para as sociedades onde a justiça é quinhão do humilde
como do poderoso; onde a balança de Themis não oscila desigualmente, punindo a uns e acobertando outros. Cumpre indagar, como observa Tarde, se os réus são condenáveis ou não, o
abandonar a distinção dos acusados em culpados e inocentes.
Parcas ocasiões têm havido de, junto à barra de um tribunal, topar-se um inocente; mas
em todas elas, na totalidade até, dela se tem aproximado réus condenáveis e não condenáveis.
Assim afastada do vosso espírito a ideia de uma inocência improvável, muni-vos dos
instrumentos requeridos para perquirir das causas e apurar os fatos.
Há causas desvairadoras no ato realizado por eles, que falseiam o mais certo juízo e a
mais rocha razão.
Invoca a imaginação de Fausto Cardoso, e seu espírito, e o seu talento, para poder desempenhar a nobre função de defensor.
Supondo (dirigindo-se aos jurados) que daqui desta tribuna, onde a ficção jurídica, que
confunde acusado e defensor numa só pessoa, me trouxe e mantém, supondo que é Humberto
quem vos diz:
– Consciências sãs do meu país, homens de coração da minha pátria, ouvi:
E faz uma longa descrição dos fatos que se passaram em Sergipe.
Fausto, continua o orador, agonizante, diz, de seu leito, a Humberto: – “Morro assassinado pelo padre Olympio, vocês me vinguem!” Foram as últimas palavras de Fausto Cardoso,
legando ao filho a vingança que lhe caía das mãos para sempre inertes. Ele apontou o assassino, o que devia ser justiçado. É poderosa a influência exercida em nosso espírito pela vontade
última de um ente estremecido, mormente daquele que expira em circunstâncias tão trágicas.
Que se dirá quando, para esse cumprimento aos derradeiros pedidos do morto, os fatos nos
propelirem, as causas nos forçarem, como inexorável lógica, para a realização deles?
Na alma do filho desnorteado pela dor foi a súplica paterna implantar o desejo de uma
vindita.
E por aí procura o defensor provar, citando vários escritores, que o pedido de vingança
perturbou completamente as inteligências e sentidos dos acusados, arrastando-os à consumação do delito; e ainda mais por não terem obtido a punição do responsável da morte de seu pai
das autoridades competentes, a quem recorreram.
E termina dizendo ao conselho que a absolvição dos acusados é um ato de justiça.
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O conselho reuniu-se depois à sala secreta para deliberar.
Eram 7 horas da noite. Foi servido o jantar.
Às 11 horas regressou o conselho, trazendo a absolvição dos acusados, por unanimidade
de votos.
Negou o crime imputado a Delio Guaraná e reconheceu haver Armando e Humberto
praticado o delito em completa privação de sentidos e inteligência.
Grande movimento de atenção se fez por esta ocasião no tribunal.
Ao ser lida a sentença absolutória, vivas entusiásticas foram levantados ao conselho
de sentença, à memória do Dr. Fausto Cardoso e seus defensores, atirando-se o povo sobre os
acusados para abraçá-los.
Alguns populares chegaram a erguer no ar os filhos do Dr. Fausto Cardoso.
E as mesmas manifestações do entusiasmo foram repetidas por ocasião da saída dos
acusados do Tribunal.
Foram conduzidos à casa em carro de praça.

GAZETA DE JOINVILLE - 06.04.1907
Pediu reforma, devido as reiteradas acusações que lhe fazem, acerca da morte trágica do
ilustrado Dr. Fausto Cardoso, o general Firmino Lopes Rego.

COMMERCIO DE JOINVILLE (SC) – 09.03.1907
POLITICAGEM
É lamentável o desenvolver dos fatos em nosso país! Está ainda na memória de todos a
recente revolução do Mato Grosso, que depois de revoltante desfecho que teve com a deposição e morte do governador daquele Estado, a Câmara dos Deputados negava o estado de sítio
solicitado pelo então presidente da República, Dr. Rodrigues Alves.
As funestas consequências dessa negativa não se fizeram esperar. Em ato contínuo sublevou-se em Alagoas [em Sergipe] a força policial, instigada pelo deputado Fausto Cardoso,
depondo por sua vez o governador do Estado, resultando, na ocasião da reposição do governador, determinado pelo governo Federal, a morte daquele deputado.
Os ódios de partidos, como soe sempre acontecer nessas ocasiões, mantiveram-se, e o
monsenhor Olympio Campos tornou-se alvo da cumplicidade da morte de Fausto Cardoso.
Este, antes de expirar chamou um dos seus filhos e, ao invés de proceder como um espírito
superior, dizendo-lhe: perdoo os meus algozes (se é que os houve) disse-lhe: “Filho, vinga a
minha morte!”
Péssimo exemplo! Cruel antagonismo com os princípios daquele que, ao ser pregado
no madeiro impiamente, elevou seus olhos ao alto e balbuciou – “Pai, perdoa-lhes porque não
sabem o que fazem.”
A superioridade de um homem não consiste na vingança que o avilta equiparando-se e
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rebaixando-se muitas vezes ao ofensor; mas no desprezo que dá às injúrias recebidas perdoando o delinquente.
Funestas consequências tiveram as palavras de Fausto Cardoso, pois que, poucos meses, após a sua morte, caía no largo do Paço no Rio de Janeiro, varado por balas de revólver e
apunhalado, o corpo do monsenhor Olympio de Campos, pelos filhos daquele ex-deputado,
que ao serem presos pelo povo, diziam: “Vingamos a morte de nosso pai”.
É certo, que para alguns espíritos pequeninos o fato parece se justificar; mas a época
do olho por olho e dente por dente já longe vai; não vivemos num país de bárbaros, somos um
povo livre que pretendemos ter o selo da civilização!
Os assassinos, filhos de um pai estouvado, foram presos, mas o Júri acaba de absolvê-los
apesar das provas!
Belo exemplo dado por um tribunal onde o direito deve ser pesado na balança da justiça!
Se o homem não teve a coragem moral bastante, para proceder como devia, fosse qual
fosse a circunstância, que o determinou, o tribunal de julgamento não devia tornar-se conivente com ele, comprometendo os foros de um povo culto.
Não é de estranhar, portanto, presenciarmos o desenrolar de tantos fatos vergonhosos
em nosso país; porque onde não há ordem nem justiça reinará forçosamente a anarquia e a
corrupção de costumes.
É necessário, pois, que a justiça seja feita, a bem da paz, da ordem e da moralidade da
nação brasileira.
Joinville, 5-3-1907
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